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Ændringsforslag 717
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som stk. 2a indsættes:
"2a. Nye globale 
telekommunikationstjenester skal blot 
underlægges en forenklet 
indberetningsproces med specifik 
registrering af den elektroniske 
kommunikationstjeneste som "globale 
telekommunikationstjenester". Ved 
"globale telekommunikationstjenester" 
forstås forvaltede forretningsdata og 
taletjenester for multinationale 
virksomheder med adresser i forskellige 
lande og ofte på forskellige kontinenter. 
Der er i sagens natur tale om 
grænseoverskridende og i Europa 
paneuropæiske tjenester."

Or. en

Begrundelse

Inden for EU's aktuelle generelle telekommunikationsrammer skal en leverandør af globale 
telekommunikationstjenester opfylde de nationale godkendelseskrav for at kunne levere en 
paneuropæisk tjenester i de enkelte medlemsstater. Sådanne krav varierer betydeligt mellem 
medlemsstaterne, da krav til overensstemmelse i forbindelse med nationale 
godkendelsesordninger ofte er meget forskellige. I betragtning af globale 
telekommunikationstjenesters særlige karakteristika og konkurrenceforholdene på markedet 
for globale telekommunikationstjenester bør leverandører af globale 
telekommunikationstjenester kun underlægges en begrænset og harmoniseret proces.
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Ændringsforslag 718
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som stk. 2a indsættes:
"2a. Nye globale 
telekommunikationstjenester skal blot 
underlægges en forenklet proces med 
specifik registrering af den elektroniske 
kommunikationstjeneste som "globale 
telekommunikationstjenester". Ved 
"globale telekommunikationstjenester" 
forstås forvaltede forretningsdata og 
taletjenester for multinationale 
virksomheder i forskellige lande og på 
forskellige kontinenter. Der er i sagens 
natur tale om grænseoverskridende og i 
Europa paneuropæiske tjenester."

Or. en

Begrundelse

Inden for EU's aktuelle generelle telekommunikationsrammer skal en leverandør af globale 
telekommunikationstjenester opfylde de nationale godkendelseskrav for at kunne levere en 
paneuropæisk tjeneste til forretningskunder inden for hver medlemsstat. Da sådanne krav 
varierer væsentligt mellem medlemsstaterne og i betragtning af de særlige forhold på  
markedet for globale telekommunikationstjenester bør leverandører af globale 
telekommunikationstjenester kun underlægges en begrænset og harmoniseret proces. Dette vil 
bidrage yderligere til udviklingen af paneuropæiske tjenester og navnlig af virksomhedernes 
grænseoverskridende telekommunikationsmarked.

Ændringsforslag 719
Reino Paasilinna

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

Som stk. 2a indsættes:
"2a. Globale telekommunikationstjenester 
skal underlægges en forenklet 
indberetningsproces med specifik 
registrering af den elektroniske 
kommunikationstjeneste som "globale 
telekommunikationstjenester". Ved 
"globale telekommunikationstjenester" 
forstås forvaltede forretningsdata og 
taletjenester for multinationale 
virksomheder i forskellige lande og ofte 
på forskellige kontinenter. Der er i sagens 
natur tale om grænseoverskridende og i 
Europa paneuropæiske tjenester."

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 720
Patrizia Toia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som stk. 2a indsættes:
"2a. Globale telekommunikationstjenester 
skal blot underlægges en forenklet 
indberetningsproces med specifik 
registrering af den elektroniske 
kommunikationstjeneste som "globale 
telekommunikationstjenester". Ved 
"globale telekommunikationstjenester" 
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forstås forvaltede forretningsdata og 
taletjenester for multinationale 
virksomheder i forskellige lande og ofte 
på forskellige kontinenter. Der er i sagens 
natur tale om grænseoverskridende og i 
Europa paneuropæiske tjenester."

Or. en

Begrundelse

Inden for EU's aktuelle generelle telekommunikationsrammer skal en leverandør af globale 
telekommunikationstjenester opfylde de nationale godkendelseskrav for at kunne levere en 
paneuropæisk tjenester i de enkelte medlemsstater. Sådanne krav varierer betydeligt mellem 
medlemsstaterne. F.eks. har Det Forenede Kongerige ingen registreringsforpligtelse, mens de 
fleste andre medlemsstater forlanger indberetning og angivelse af, hvilken type tjenester, der 
skal leveres. Derudover er kravene til overensstemmelse i forbindelse med nationale 
godkendelsesordninger ofte meget forskellige og afspejler i mange tilfælde betænkeligheder i 
forbindelse med sociale og økonomiske reguleringspolitikker, der ikke gælder for markedet 
for globale telekommunikationstjenester. I betragtning de særlige karakteristika for og 
konkurrenceforholdene på markedet for globale telekommunikationstjenester bør 
leverandører af globale telekommunikationstjenester kun underlægges en begrænset og 
harmoniseret proces. Dette vil bidrage yderligere til udviklingen af paneuropæiske tjenester 
og navnlig af virksomhedernes grænseoverskridende telekommunikationsmarked til generel 
gavn.

Ændringsforslag 721
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som stk. 2a indsættes:
"2a. Tjenesteudbydere, der leverer 
tjenester til multinationale virksomheder i 
mere end en medlemsstat skal blot 
underlægges en forenklet 
indberetningsproces med specifik 
registrering af den elektroniske 
kommunikationstjeneste som "globale 
telekommunikationstjenester." 
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Or. en

Begrundelse

Inden for EU's aktuelle generelle telekommunikationsrammer skal en leverandør af globale 
telekommunikationstjenester opfylde de nationale godkendelseskrav for at kunne levere en 
paneuropæisk tjenester i de enkelte medlemsstater. Sådanne krav varierer betydeligt mellem 
medlemsstaterne. F.eks. har Det Forenede Kongerige ingen registreringsforpligtelse, mens de 
fleste andre medlemsstater forlanger indberetning og angivelse af, hvilken type tjenester, der 
skal leveres. Derudover er kravene til overensstemmelse i forbindelse med nationale 
godkendelsesordninger ofte meget forskellige og afspejler i mange tilfælde betænkeligheder i 
forbindelse med sociale og økonomiske reguleringspolitikker, der ikke gælder for markedet 
for globale telekommunikationstjenester. I betragtning de særlige karakteristika for og 
konkurrenceforholdene på markedet for globale telekommunikationstjenester bør 
leverandører af globale telekommunikationstjenester kun underlægges en begrænset og 
harmoniseret proces. Dette vil bidrage yderligere til udviklingen af paneuropæiske tjenester 
og navnlig af virksomhedernes grænseoverskridende telekommunikationsmarked til generel 
gavn.

Ændringsforslag 722
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne må ikke gøre brug af 
radiofrekvenser afhængig af tildeling af 
individuelle brugsrettigheder, men skal i 
stedet indføje vilkårene for brug af 
sådanne radiofrekvenser i den generelle 
tilladelse, medmindre det er berettiget at
tildele individuelle rettigheder for at:

1. Medlemsstaterne letter brugen af 
radiofrekvenser i henhold til den generelle 
tilladelse. Medlemsstaterne kan tildele 
individuelle rettigheder for at:

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede mekanisme til fornyet gennemgang af eksisterende rettigheder er ikke 
realistisk, som det fremgår af begrundelsen for ændringsforslagene til rammedirektivets
artikel 9a.
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Ændringsforslag 723
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne må ikke gøre brug af 
radiofrekvenser afhængig af tildeling af 
individuelle brugsrettigheder, men skal i 
stedet indføje vilkårene for brug af 
sådanne radiofrekvenser i den generelle 
tilladelse, medmindre det er berettiget at 
tildele individuelle rettigheder for at:

1. Medlemsstaterne letter brugen af 
radiofrekvenser i henhold til den generelle 
tilladelse, da grundige analyser har vist, at 
princippet om tildeling af individuelle 
brugsrettigheder ikke er nødvendig for at:

Or. en

Begrundelse

De nødvendige vilkår skal defineres ordentligt og anvendes, når man vil afvige fra princippet 
om individuelle rettigheder. Disse vilkår skal omfatte gennemførelse af en grundig teknisk 
analyse for at sikre især beskyttelse mod interferens og effektiv udnyttelse af frekvenser.

Ændringsforslag 724
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne må ikke gøre brug af 
radiofrekvenser afhængig af tildeling af 
individuelle brugsrettigheder, men skal i 
stedet indføje vilkårene for brug af 
sådanne radiofrekvenser i den generelle 
tilladelse, medmindre det er berettiget at
tildele individuelle rettigheder for at:

1. Medlemsstaterne letter brugen af
radiofrekvenser i henhold til generelle 
tilladelser. Medlemsstaterne kan tildele 
individuelle rettigheder for at:

Or. es
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Ændringsforslag 725
Paul Rübig

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne må ikke gøre brug af 
radiofrekvenser afhængig af tildeling af 
individuelle brugsrettigheder, men skal i 
stedet indføje vilkårene for brug af sådanne 
radiofrekvenser i den generelle tilladelse, 
medmindre det er berettiget at tildele 
individuelle rettigheder for at:

1. Medlemsstaterne gør brug af 
radiofrekvenser afhængig af tildeling af 
individuelle brugsrettigheder. De indføjer
vilkårene for brug af sådanne 
radiofrekvenser i henhold til den generelle 
tilladelse i bånd specifikt til dette formål.

Or. en

Begrundelse

Generel tilladelse indebærer enorme juridiske og tekniske problemer, især hvad angår 
håndteringen af skadelig interferens. Desuden ser Kommissionen bort fra kontrakter, der er 
indgået og garanteret mellem operatører og selvstændige stater, og forsøger at flytte den 
nuværende ordning med specifikke tilladelser over til en ordning med generelle tilladelser 
uden at tage højde for den skade, dette påfører frekvensbrugere i hele Europa.

Ændringsforslag 726
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne må ikke gøre brug af 
radiofrekvenser afhængig af tildeling af 
individuelle brugsrettigheder, men skal i 
stedet indføje vilkårene for brug af sådanne 
radiofrekvenser i den generelle tilladelse, 
medmindre det er berettiget at tildele 

1. Medlemsstaterne gør brug af 
radiofrekvenser afhængig af tildeling af 
individuelle brugsrettigheder. De indføjer
vilkårene for brug af sådanne 
radiofrekvenser i henhold til den generelle 
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individuelle rettigheder for at: tilladelse i bånd specifikt til dette formål.

Or. en

Begrundelse

Generel tilladelse indebærer imidlertid enorme juridiske og tekniske problemer, især hvad 
angår håndteringen af skadelig interferens. Desuden ser Kommissionen bort fra kontrakter, 
der er indgået og garanteret mellem operatører og selvstændige stater, og forsøger at flytte 
den nuværende ordning med specifikke tilladelser over til en ordning med generelle 
tilladelser uden at tage højde for den skade, dette påfører frekvensbrugere i hele Europa.

Ændringsforslag 727
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) undgå en alvorlig risiko for skadelig 
interferens  eller

udgår

Or. en

Begrundelse

Generel tilladelse indebærer imidlertid enorme juridiske og tekniske problemer, især hvad 
angår håndteringen af skadelig interferens. Desuden ser Kommissionen bort fra kontrakter, 
der er indgået og garanteret mellem operatører og selvstændige stater, og forsøger at flytte 
den nuværende ordning med specifikke tilladelser over til en ordning med generelle 
tilladelser uden at tage højde for den skade, dette påfører frekvensbrugere i hele Europa.

Ændringsforslag 728
Paul Rübig

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 5 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) undgå en alvorlig risiko for skadelig 
interferens  eller

udgår

Or. en

Begrundelse

Generel tilladelse indebærer enorme juridiske og tekniske problemer, især hvad angår 
håndteringen af skadelig interferens. Desuden ser Kommissionen bort fra kontrakter, der er 
indgået og garanteret mellem operatører og selvstændige stater, og forsøger at flytte den 
nuværende ordning med specifikke tilladelser over til en ordning med generelle tilladelser 
uden at tage højde for den skade, dette påfører frekvensbrugere i hele Europa.

Ændringsforslag 729
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) undgå en alvorlig risiko for skadelig 
interferens  eller

a) undgå muligheden for skadelig 
interferens eller

Or. en

Begrundelse

Enhver risiko for "skadelig interferens" er en "alvorlig risiko". Den foreslåede mekanisme til 
fornyet gennemgang af eksisterende rettigheder er ikke realistisk, som det fremgår af 
begrundelsen for ændringsforslagene til rammedirektivets artikel 9a.
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Ændringsforslag 730
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) undgå en alvorlig risiko for skadelig 
interferens  eller

a) undgå muligheden for skadelig 
interferens

Or. es

Ændringsforslag 731
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) undgå en alvorlig risiko for skadelig 
interferens  eller

a) undgå risikoen for skadelig interferens 
eller

Or. en

Begrundelse

Enhver risiko for "skadelig interferens" er en "alvorlig risiko". Den foreslåede mekanisme til 
fornyet gennemgang af eksisterende rettigheder er ikke realistisk, som det fremgår af 
begrundelsen for ændringsforslagene til rammedirektivets artikel 9a.

Ændringsforslag 732
Gianni De Michelis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 5 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) undgå en alvorlig risiko for skadelig 
interferens  eller

a) undgå en alvorlig risiko for skadelig 
interferens under nøje hensyntagen til de 
relevante tekniske organisationers og 
standardiseringsorganisationers 
vurdering eller

Or. en

Begrundelse

Der er brug for en række sikkerhedsforholdsregler for at sikre forbrugerne kvalitetstjenester 
og undgå interferens. Det er derfor yderst vigtigt, at den tekniske og operationelle 
gennemførlighed af Kommissionens planlagte løsninger vurderes af internationale 
organisationer som CEPT/ECC og ETSI, som på det institutionelle plan skal bistå 
Kommissionen på dette tekniske område.

Ændringsforslag 733
Reino Paasilinna

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 5 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) sikre tjenestens kvalitet

Or. en

Begrundelse

Ud over skadelig interferens bør også "tjenestens kvalitet" være et kriterium for 
begrænsninger i forbindelse med teknologineutralitet. Dette er især vigtigt i tilfælde, hvor delt 
brug af frekvenser er tilladt.
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Ændringsforslag 734
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 5 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) sikre tjenestens tekniske kvalitet.

Or. es

Ændringsforslag 735
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 5 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) sikre en effektiv brug af frekvenserne.

Or. es

Ændringsforslag 736
Paul Rübig

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 5 - stk. 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) opfylde andre almennyttige 
målsætninger.

udgår
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Or. en

Begrundelse

Generel tilladelse indebærer enorme juridiske og tekniske problemer, især hvad angår 
håndteringen af skadelig interferens. Desuden ser Kommissionen bort fra kontrakter, der er 
indgået og garanteret mellem operatører og selvstændige stater, og forsøger at flytte den 
nuværende ordning med specifikke tilladelser over til en ordning med generelle tilladelser 
uden at tage højde for den skade, dette påfører frekvensbrugere i hele Europa.

Ændringsforslag 737
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 5 - stk. 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) opfylde andre almennyttige 
målsætninger.

udgår

Or. en

Begrundelse

Generel tilladelse indebærer imidlertid enorme juridiske og tekniske problemer, især hvad 
angår håndteringen af skadelig interferens. Desuden ser Kommissionen bort fra kontrakter, 
der er indgået og garanteret mellem operatører og selvstændige stater, og forsøger at flytte 
den nuværende ordning med specifikke tilladelser over til en ordning med generelle 
tilladelser uden at tage højde for den skade, dette påfører frekvensbrugere i hele Europa.

Ændringsforslag 738
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 5 - stk. 1 - litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) opfylde andre almennyttige 
målsætninger.

b) sikre en effektiv brug af frekvenserne. 

Or. en

Begrundelse

Enhver risiko for "skadelig interferens" er en "alvorlig risiko". Den foreslåede mekanisme til 
fornyet gennemgang af eksisterende rettigheder er ikke realistisk, som det fremgår af 
begrundelsen for ændringsforslagene til rammedirektivets artikel 9a.

Ændringsforslag 739
Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 5 - stk. 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b)opfylde andre almennyttige 
målsætninger.

b) opfylde andre almennyttige 
målsætninger i overensstemmelse med 
fællesskabsretten og som defineret i de 
enkelte medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Målet er ganske enkelt at bevare medlemsstaternes kompetence til at definere almennyttige 
målsætninger.

Ændringsforslag 740
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 5 – stk. 1 – litra b a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) sikre tjenestens tekniske kvalitet.

Or. en

Begrundelse

Enhver risiko for "skadelig interferens" er en "alvorlig risiko". Den foreslåede mekanisme til 
fornyet gennemgang af eksisterende rettigheder er ikke realistisk, som det fremgår af 
begrundelsen for ændringsforslagene til rammedirektivets artikel 9a.

Ændringsforslag 741
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 5 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) sikre en effektiv brug af frekvenserne.

Or. en

Begrundelse

Den generelle filosofi i frekvenspolitikken bør være at sikre en effektiv brug af frekvenserne.

Ændringsforslag 742
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 5 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) opfylde andre almennyttige 
målsætninger.
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Or. en

Ændringsforslag 743
Paul Rübig

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Medlemsstaterne harmoniserer 
frekvensbåndene på grundlag af fælles 
generelle principper. De anvender 
harmoniserede tilladelsesregler for disse 
frekvensbånd. De nationale 
tilsynsmyndigheder er ansvarlige for disse 
tilladelser og specifikationerne herfor.

Or. en

Begrundelse

Generel tilladelse indebærer enorme juridiske og tekniske problemer, især hvad angår 
håndteringen af skadelig interferens. Desuden ser Kommissionen bort fra kontrakter, der er 
indgået og garanteret mellem operatører og selvstændige stater, og forsøger at flytte den 
nuværende ordning med specifikke tilladelser over til en ordning med generelle tilladelser 
uden at tage højde for den skade, dette påfører frekvensbrugere i hele Europa.

Ændringsforslag 744
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Medlemsstaterne harmoniserer 
frekvensbåndene på grundlag af fælles 
generelle principper. De anvender 
harmoniserede tilladelsesregler for disse 
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frekvensbånd. De nationale 
tilsynsmyndigheder er ansvarlige for disse 
tilladelser og specifikationerne herfor.

Or. en

Begrundelse

Generel tilladelse indebærer imidlertid enorme juridiske og tekniske problemer, især hvad 
angår håndteringen af skadelig interferens. Desuden ser Kommissionen bort fra kontrakter, 
der er indgået og garanteret mellem operatører og selvstændige stater, og forsøger at flytte 
den nuværende ordning med specifikke tilladelser over til en ordning med generelle 
tilladelser uden at tage højde for den skade, dette påfører frekvensbrugere i hele Europa.

Ændringsforslag 745
Paul Rübig

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvor det er nødvendigt at tildele 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser og numre, tildeler
medlemsstaterne efter anmodning sådanne
rettigheder til enhver virksomhed, der 
udbyder eller bruger net eller tjenester i 
henhold til den generelle tilladelse, jf. dog 
artikel 6, 6a, 7 og artikel 11, stk. 1, litra c), 
i dette direktiv, og andre regler til sikring 
af en effektiv anvendelse af disse 
ressourcer i overensstemmelse med 
direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet).

2. Medlemsstaterne tildeler efter 
anmodning individuelle rettigheder til
virksomheder, jf. dog artikel 6, 6a, 7 og 
artikel 11, stk. 1, litra c), i dette direktiv, og 
andre regler til sikring af en effektiv 
anvendelse af disse ressourcer i 
overensstemmelse med direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet).

Or. en

Begrundelse

Generel tilladelse indebærer enorme juridiske og tekniske problemer, især hvad angår 
håndteringen af skadelig interferens. Desuden ser Kommissionen bort fra kontrakter, der er 
indgået og garanteret mellem operatører og selvstændige stater, og forsøger at flytte den 
nuværende ordning med specifikke tilladelser over til en ordning med generelle tilladelser 



PE407.807v01-00 20/75 AM\727532DA.doc

DA

uden at tage højde for den skade, dette påfører frekvensbrugere i hele Europa.

Ændringsforslag 746
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvor det er nødvendigt at tildele 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser og numre, tildeler
medlemsstaterne efter anmodning sådanne
rettigheder til enhver virksomhed, der 
udbyder eller bruger net eller tjenester i 
henhold til den generelle tilladelse, jf. dog 
artikel 6, 6a, 7 og artikel 11, stk. 1, litra c), 
i dette direktiv, og andre regler til sikring 
af en effektiv anvendelse af disse 
ressourcer i overensstemmelse med 
direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet).

2. Medlemsstaterne tildeler efter 
anmodning individuelle rettigheder til
virksomheder, jf. dog artikel 6, 6a, 7 og 
artikel 11, stk. 1, litra c), i dette direktiv, og 
andre regler til sikring af en effektiv 
anvendelse af disse ressourcer i 
overensstemmelse med direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet).

Or. en

Begrundelse

Generel tilladelse indebærer imidlertid enorme juridiske og tekniske problemer, især hvad 
angår håndteringen af skadelig interferens. Desuden ser Kommissionen bort fra kontrakter, 
der er indgået og garanteret mellem operatører og selvstændige stater, og forsøger at flytte 
den nuværende ordning med specifikke tilladelser over til en ordning med generelle 
tilladelser uden at tage højde for den skade, dette påfører frekvensbrugere i hele Europa.

Ændringsforslag 747
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre andet gælder ifølge særlige 
kriterier og procedurer, som 
medlemsstaterne fastsætter på forhånd for 
tildeling af brugsret til radiofrekvenser til 
udbydere af radio- eller tv-
indholdstjenester med henblik på at 
forfølge almennyttige målsætninger under 
overholdelse af fællesskabsretten, tildeles 
sådanne brugsrettigheder gennem åbne, 
ikke-diskriminerende og transparente 
procedurer, og, for så vidt angår 
radiofrekvenser, i overensstemmelse med 
artikel 9 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet). Procedurerne skal 
også være åbne, undtagen hvor det kan 
påvises, at det er afgørende, at en udbyder 
af radio- eller tv-indholdstjenester tildeles 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser, for at udbyderen kan 
opfylde en særlig forpligtelse, der er 
fastlagt på forhånd af medlemsstaten, og 
som er nødvendig for at opfylde en 
almennyttig målsætning i 
overensstemmelse med fællesskabsretten. 

Medmindre andet gælder ifølge særlige 
kriterier og procedurer, som 
medlemsstaterne fastlægger for tildeling af 
brugsret til radiofrekvenser til udbydere af 
radio- eller tv-indholdstjenester med 
henblik på at forfølge almennyttige 
målsætninger under overholdelse af 
fællesskabsretten, tildeles sådanne 
brugsrettigheder gennem åbne, ikke-
diskriminerende og transparente 
procedurer, og, for så vidt angår 
radiofrekvenser, i overensstemmelse med 
artikel 9 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet).

Or. en

Ændringsforslag 748
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre andet gælder ifølge særlige 
kriterier og procedurer, som 
medlemsstaterne fastsætter på forhånd for 

Medmindre andet gælder ifølge særlige 
kriterier og procedurer, som 
medlemsstaterne fastsætter på forhånd for 



PE407.807v01-00 22/75 AM\727532DA.doc

DA

tildeling af brugsret til radiofrekvenser til 
udbydere af radio- eller tv-
indholdstjenester med henblik på at 
forfølge almennyttige målsætninger under 
overholdelse af fællesskabsretten, tildeles 
sådanne brugsrettigheder gennem åbne, 
ikke-diskriminerende og transparente 
procedurer, og, for så vidt angår 
radiofrekvenser, i overensstemmelse med 
artikel 9 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet). Procedurerne skal også 
være åbne, undtagen hvor det kan påvises, 
at det er afgørende, at en udbyder af 
radio- eller tv-indholdstjenester tildeles 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser, for at udbyderen kan 
opfylde en særlig forpligtelse, der er 
fastlagt på forhånd af medlemsstaten, og 
som er nødvendig for at opfylde en
almennyttig målsætning i 
overensstemmelse med fællesskabsretten.

tildeling af brugsret til radiofrekvenser til 
udbydere af radio- eller tv-
indholdstjenester med henblik på at 
forfølge almennyttige målsætninger under 
overholdelse af fællesskabsretten, tildeles 
sådanne brugsrettigheder gennem åbne, 
ikke-diskriminerende og transparente 
procedurer, og, for så vidt angår 
radiofrekvenser, i overensstemmelse med 
artikel 9 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet). Procedurerne skal også 
være åbne.

Or. en

Ændringsforslag 749
Gianni De Michelis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre andet gælder ifølge særlige 
kriterier og procedurer, som 
medlemsstaterne fastsætter på forhånd for 
tildeling af brugsret til radiofrekvenser til 
udbydere af radio- eller tv-
indholdstjenester med henblik på at 
forfølge almennyttige målsætninger under 
overholdelse af fællesskabsretten, tildeles 
sådanne brugsrettigheder gennem åbne, 

Medmindre andet gælder ifølge særlige 
kriterier og procedurer, som 
medlemsstaterne fastsætter på forhånd for 
tildeling af brugsret til radiofrekvenser til 
udbydere af radio- eller tv-
indholdstjenester med henblik på at 
forfølge almennyttige målsætninger under 
overholdelse af fællesskabsretten, tildeles 
sådanne brugsrettigheder gennem åbne, 
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ikke-diskriminerende og transparente 
procedurer, og, for så vidt angår 
radiofrekvenser, i overensstemmelse med 
artikel 9 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet). Procedurerne skal også 
være åbne, undtagen hvor det kan påvises, 
at det er afgørende, at en udbyder af 
radio- eller tv-indholdstjenester tildeles 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser, for at udbyderen kan 
opfylde en særlig forpligtelse, der er 
fastlagt på forhånd af medlemsstaten, og 
som er nødvendig for at opfylde en 
almennyttig målsætning i 
overensstemmelse med fællesskabsretten.

ikke-diskriminerende og transparente 
procedurer, og, for så vidt angår 
radiofrekvenser, i overensstemmelse med 
artikel 9 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet). Procedurerne skal også 
være åbne, undtagen hvor det kan påvises, 
at tildeling af individuelle brugsrettigheder 
til radiofrekvenser er afgørende for at 
kunne opfylde en særlig forpligtelse, der 
ud fra den teknologiske udvikling og 
markedsudviklingen er fastlagt og 
begrundet på forhånd af medlemsstaten, og 
som er nødvendig for at opfylde en 
almennyttig målsætning i 
overensstemmelse med fællesskabsretten.

Or. en

Begrundelse

A new provision is added to paragraph 2 to ensure that any deviation from the general 
principles applied to spectrum assignments must be duly justified by Member States taking 
into utmost account the technological and market developments. Therefore, there is no need 
to review the grant prior to 5 years before the end of that period of time. When extension is 
evaluated, the criteria to grant individual rights of use (i.e. the risk of interference and 
general interest objectives) should be taken into consideration. In addition, the period of 
notice should be at least 5 years, rather than “not more than”, to ensure that licensees have 
sufficient notice period to inform end users of any changes proposed in spectrum use.

Ændringsforslag 750
Pilar del Castillo Vera

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre andet gælder ifølge særlige 
kriterier og procedurer, som 
medlemsstaterne fastsætter på forhånd for 
tildeling af brugsret til radiofrekvenser til 
udbydere af radio- eller tv-
indholdstjenester med henblik på at 

Medmindre andet gælder ifølge særlige 
kriterier og procedurer, som 
medlemsstaterne fastsætter på forhånd for 
tildeling af brugsret til radiofrekvenser til 
udbydere af radio- eller tv-
indholdstjenester med henblik på at 
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forfølge almennyttige målsætninger under 
overholdelse af fællesskabsretten, tildeles 
sådanne brugsrettigheder gennem åbne, 
ikke-diskriminerende og transparente 
procedurer, og, for så vidt angår 
radiofrekvenser, i overensstemmelse med 
artikel 9 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet). Procedurerne skal også
være åbne, undtagen hvor det kan påvises, 
at det er afgørende, at en udbyder af radio-
eller tv-indholdstjenester tildeles 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser, for at udbyderen kan 
opfylde en særlig forpligtelse, der er 
fastlagt på forhånd af medlemsstaten, og 
som er nødvendig for at opfylde en 
almennyttig målsætning i 
overensstemmelse med fællesskabsretten.

forfølge almennyttige målsætninger under 
overholdelse af fællesskabsretten, tildeles 
sådanne brugsrettigheder gennem åbne, 
ikke-diskriminerende og transparente 
procedurer, og, for så vidt angår 
radiofrekvenser, i overensstemmelse med 
artikel 9 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet). Procedurerne skal være 
åbne, undtagen hvor det kan påvises, at det 
er afgørende, at en udbyder af radio- eller 
tv-indholdstjenester tildeles individuelle 
brugsrettigheder til radiofrekvenser, for at 
udbyderen kan opfylde en særlig 
forpligtelse, der er fastlagt og begrundet på 
forhånd af medlemsstaten, og som er 
nødvendig for at opfylde en almennyttig 
målsætning i overensstemmelse med 
fællesskabsretten.

Or. en

Ændringsforslag 751
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre andet gælder ifølge særlige 
kriterier og procedurer, som 
medlemsstaterne fastsætter på forhånd for 
tildeling af brugsret til radiofrekvenser til 
udbydere af radio- eller tv-
indholdstjenester med henblik på at 
forfølge almennyttige målsætninger under 
overholdelse af fællesskabsretten, tildeles 
sådanne brugsrettigheder gennem åbne, 
ikke-diskriminerende og transparente 
procedurer, og, for så vidt angår 
radiofrekvenser, i overensstemmelse med 

Medmindre andet gælder ifølge særlige 
kriterier og procedurer, som 
medlemsstaterne fastlægger forhånd for 
tildeling af brugsret til radiofrekvenser til 
udbydere af radio- eller tv-
indholdstjenester med henblik på at 
forfølge almennyttige målsætninger under 
overholdelse af fællesskabsretten, tildeles 
sådanne brugsrettigheder gennem åbne, 
ikke-diskriminerende og transparente 
procedurer, og, for så vidt angår 
radiofrekvenser, i overensstemmelse med 
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artikel 9 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet). Procedurerne skal også 
være åbne, undtagen hvor det kan påvises, 
at det er afgørende, at en udbyder af radio-
eller tv-indholdstjenester tildeles 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser, for at udbyderen kan 
opfylde en særlig forpligtelse, der er 
fastlagt på forhånd af medlemsstaten, og 
som er nødvendig for at opfylde en 
almennyttig målsætning i 
overensstemmelse med fællesskabsretten.

artikel 9 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet). Procedurerne skal også 
være åbne, undtagen hvor det kan påvises, 
at det er afgørende, at en udbyder af radio-
eller tv-indholdstjenester tildeles 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser, for at udbyderen kan 
opfylde en særlig forpligtelse, der er 
fastlagt på forhånd af medlemsstaten, og 
som er nødvendig for at opfylde en 
almennyttig målsætning i 
overensstemmelse med fællesskabsretten.

Or. en

Ændringsforslag 752
Robert Goebbels

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når medlemsstaterne tildeler 
brugsrettigheder angiver de, om 
rettighedshaveren kan overdrage disse 
rettigheder, og på hvilke betingelser. For så 
vidt angår radiofrekvenser, skal sådanne 
bestemmelser være i overensstemmelse 
med artikel 9b i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet).

Når medlemsstaterne tildeler 
brugsrettigheder angiver de, om 
rettighedshaveren kan overdrage disse 
rettigheder, og på hvilke betingelser. For så 
vidt angår radiofrekvenser, skal sådanne 
bestemmelser være i overensstemmelse 
med artikel 9 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet).

Or. en
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Ændringsforslag 753
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis medlemsstaterne tildeler 
brugsrettigheder med en begrænset 
gyldighedsperiode, skal denne fastsættes
på forhånd og være rimelig for den 
pågældende tjeneste i betragtning af det 
forfulgte mål.

Hvis medlemsstaterne tildeler 
brugsrettigheder med en begrænset 
gyldighedsperiode, skal denne være rimelig 
for den pågældende tjeneste i betragtning 
af det forfulgte mål under behørig 
hensyntagen til behovet for en rimelig 
afskrivningsperiode for investeringerne.

Or. en

Ændringsforslag 754
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enhver individuel brugsret til 
radiofrekvenser, der tildeles for ti år eller 
mere, og som ikke kan overdrages eller 
udlejes mellem virksomheder i henhold til 
artikel 9b i rammedirektivet, skal hvert 
femte år og første gang fem år efter 
udstedelsen revurderes i lyset af 
kriterierne i stk. 1. Hvis kriterierne for 
tildeling af individuelle brugsrettigheder 
ikke længere gælder, ændres den 
individuelle brugsret, efter forudgående 
varsel på højst fem år efter at 
revurderingen er afsluttet, til en generel 
tilladelse til brug af radiofrekvenser, eller 

udgår
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den overgår til at kunne overdrages eller 
udlejes frit mellem virksomheder.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede mekanisme til fornyet gennemgang af eksisterende rettigheder er ikke 
realistisk, som det fremgår af begrundelsen for ændringsforslagene til rammedirektivets 
artikel 9a.

Ændringsforslag 755
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enhver individuel brugsret til 
radiofrekvenser, der tildeles for ti år eller 
mere, og som ikke kan overdrages eller 
udlejes mellem virksomheder i henhold til 
artikel 9b i rammedirektivet, kan hvert 
femte år og første gang fem år efter 
udstedelsen revurderes i lyset af 
kriterierne i stk. 1. Hvis kriterierne for 
tildeling af individuelle brugsrettigheder 
ikke længere gælder, ændres den 
individuelle brugsret, efter forudgående 
varsel på højst fem år efter at 
revurderingen er afsluttet, til en generel 
tilladelse til brug af radiofrekvenser, eller 
den overgår til at kunne overdrages eller 
udlejes frit mellem virksomheder.

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

Or. fr
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Begrundelse

En lang række nye platforme og nye tjenester er nødt til at afskrive deres investeringer over 
en periode på over 10 år eller mindst fem år. Der er ofte betydelige tab i de første par 
driftsår. Det ville være ude af proportioner at indføre et kategorisk krav om, at den nationale 
tilsynsmyndighed hvert femte år skal gennemføre en formel revurdering af alle tilladelser til 
anvendelse af sendefrekvenser. 

Ændringsforslag 756
Gianni De Michelis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enhver individuel brugsret til 
radiofrekvenser, der tildeles for ti år eller 
mere, og som ikke kan overdrages eller 
udlejes mellem virksomheder i henhold til 
artikel 9b i rammedirektivet, skal hvert 
femte år og første gang fem år efter 
udstedelsen revurderes i lyset af kriterierne 
i stk. 1. Hvis kriterierne for tildeling af 
individuelle brugsrettigheder ikke længere 
gælder, ændres den individuelle brugsret, 
efter forudgående varsel på højst fem år 
efter at revurderingen er afsluttet, til en 
generel tilladelse til brug af 
radiofrekvenser, eller den overgår til at 
kunne overdrages eller udlejes frit mellem 
virksomheder.

Enhver individuel brugsret til 
radiofrekvenser, der tildeles for ti år eller 
mere, og som ikke kan overdrages eller 
udlejes mellem virksomheder i henhold til 
artikel 9b i rammedirektivet, skal fem år 
før udløbet revurderes i lyset af kriterierne 
i stk. 1. Hvis kriterierne for tildeling af 
individuelle brugsrettigheder ikke længere 
gælder, ændres den individuelle brugsret, 
efter forudgående varsel på mindst fem år 
efter at revurderingen er afsluttet, til en 
generel tilladelse til brug af 
radiofrekvenser, eller den overgår til at 
kunne overdrages eller udlejes frit mellem 
virksomheder.

Or. en

Begrundelse

A new provision is added to paragraph 2 to ensure that any deviation from the general 
principles applied to spectrum assignments must be duly justified by Member States taking 
into utmost account the technological and market developments. Therefore, there is no need 
to review the grant prior to 5 years before the end of that period of time. When extension is 
evaluated, the criteria to grant individual rights of use (i.e. the risk of interference and 
general interest objectives) should be taken into consideration. In addition, the period of 
notice should be at least 5 years, rather than “not more than”, to ensure that licensees have 
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sufficient notice period to inform end users of any changes proposed in spectrum use.

Ændringsforslag 757
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enhver individuel brugsret til 
radiofrekvenser, der tildeles for ti år eller 
mere, og som ikke kan overdrages eller 
udlejes mellem virksomheder i henhold til 
artikel 9b i rammedirektivet, skal hvert 
femte år og første gang fem år efter 
udstedelsen revurderes i lyset af kriterierne 
i stk. 1. Hvis kriterierne for tildeling af 
individuelle brugsrettigheder ikke længere 
gælder, ændres den individuelle brugsret, 
efter forudgående varsel på højst fem år 
efter at revurderingen er afsluttet, til en 
generel tilladelse til brug af 
radiofrekvenser, eller den overgår til at 
kunne overdrages eller udlejes frit mellem 
virksomheder.

Enhver individuel brugsret til 
radiofrekvenser, der tildeles for ti år eller 
mere, og som ikke kan overdrages eller 
udlejes mellem virksomheder i henhold til 
artikel 9b i rammedirektivet, skal 
revurderes i lyset af kriterierne i stk. 1. 
Hvis kriterierne for tildeling af individuelle 
brugsrettigheder ikke længere gælder, 
ændres den individuelle brugsret, efter et  
forudgående varsel af en rimelig varighed, 
som er mindst lige så lang som den 
periode, som den individuelle brugsret var 
tildelt for, til en generel tilladelse til brug 
af radiofrekvenser, eller den overgår til at 
kunne overdrages eller udlejes frit mellem 
virksomheder.

Or. en

Begrundelse

Generel tilladelse indebærer imidlertid enorme juridiske og tekniske problemer, især hvad 
angår håndteringen af skadelig interferens. Desuden ser Kommissionen bort fra kontrakter, 
der er indgået og garanteret mellem operatører og selvstændige stater, og forsøger at flytte 
den nuværende ordning med specifikke tilladelser over til en ordning med generelle 
tilladelser uden at tage højde for den skade, dette påfører frekvensbrugere i hele Europa.
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Ændringsforslag 758
Catherine Trautmann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enhver individuel brugsret til 
radiofrekvenser, der tildeles for ti år eller 
mere, og som ikke kan overdrages eller 
udlejes mellem virksomheder i henhold til 
artikel 9b i rammedirektivet, skal hvert 
femte år og første gang fem år efter 
udstedelsen revurderes i lyset af kriterierne 
i stk. 1. Hvis kriterierne for tildeling af 
individuelle brugsrettigheder ikke længere 
gælder, ændres den individuelle brugsret, 
efter forudgående varsel på højst fem år 
efter at revurderingen er afsluttet, til en 
generel tilladelse til brug af 
radiofrekvenser, eller den overgår til at 
kunne overdrages eller udlejes frit mellem 
virksomheder.

Enhver individuel brugsret til 
radiofrekvenser, der tildeles for ti år eller 
mere, og som ikke kan overdrages eller 
udlejes mellem virksomheder i henhold til 
artikel 9b i rammedirektivet, kan hvert 
femte år og første gang fem år efter 
udstedelsen revurderes i lyset af kriterierne 
i stk. 1. Hvis den individuelle brugsret 
ikke opfylder nogle af disse kriterier, 
ændres den, efter forudgående varsel på 
højst fem år efter at revurderingen er 
afsluttet, til en generel tilladelse til brug af 
radiofrekvenser, eller den overgår til at 
kunne overdrages eller udlejes frit mellem 
virksomheder. I forbindelse med en sådan 
beslutning skal der tages behørigt hensyn 
til en passende afskrivningsperiode for 
investeringer.

Or. en

Begrundelse

Muligheden for overdragelse bør ikke føre til ubalancer i tjenesternes forskelligartethed eller 
til spekulation og bør også dække tilfælde, hvor brug af frekvenser er fri, men forbundet med 
visse forpligtelser. Endvidere bør de nationale procedurer ikke tilsidesættes, eftersom 
frekvensforvaltning fortsat er en national kompetence.

Ændringsforslag 759
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 5 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der skal træffes en beslutning om 
brugsret, bør der tages behørigt hensyn til 
behovet for at tillade en passende 
afskrivningsperiode i forbindelse med 
investeringen.

Or. en

Begrundelse

For mange nye platforme og nye tjenester skal investeringerne afskrives over en periode på 
over 10 år eller under alle omstændigheder fem år. Det er ikke ualmindeligt at måtte lide 
væsentlige tab i løbet af de første driftsår. Det ville være ude af proportioner at indføre et 
kategorisk krav om, at de nationale tilsynsmyndigheder hvert femte år skal gennemføre en 
formel revurdering af alle tilladelser til anvendelse af sendefrekvenser.

Ændringsforslag 760
Robert Goebbels

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afgørelser vedrørende brugsret træffes, 
meddeles og offentliggøres hurtigst muligt, 
efter at den nationale tilsynsmyndighed har 
modtaget den fuldstændige ansøgning, og 
inden tre uger for så vidt angår 
nummerrettigheder, der er tildelt til særlige 
formål i henhold til den nationale 
nummerplan, og inden seks uger for så vidt 
angår radiofrekvenser, der er tildelt til 
elektronisk kommunikation i henhold til 
den nationale frekvensplan. Den 
sidstnævnte frist berører ikke gældende 
internationale aftaler om brug af
radiofrekvenser eller satellitbanepositioner.

3. Afgørelser vedrørende brugsret træffes, 
meddeles og offentliggøres hurtigst muligt, 
efter at den nationale tilsynsmyndighed har 
modtaget den fuldstændige ansøgning, og 
inden tre uger for så vidt angår 
nummerrettigheder, der er tildelt til særlige 
formål i henhold til den nationale 
nummerplan, og inden seks uger for så vidt 
angår radiofrekvenser, der er tildelt til 
specifikke formål i henhold til den 
nationale frekvensplan. Den sidstnævnte 
frist berører ikke gældende internationale 
aftaler om brug af radiofrekvenser eller 
satellitbanepositioner.

Or. en
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Ændringsforslag 761
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 5 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis det efter høring af de interesserede 
parter i henhold til artikel 6 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet) er besluttet, 
at brugsret til numre af usædvanlig 
økonomisk værdi tildeles efter 
konkurrenceprægede eller sammenlignende 
udvælgelsesprocedurer, kan 
medlemsstaterne forlænge 
maksimumperioden på tre uger med indtil 
tre uger.

4. Hvis det efter høring af de interesserede 
parter i henhold til artikel 6 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet) er besluttet, 
at brugsret til numre af usædvanlig 
økonomisk værdi tildeles efter 
konkurrenceprægede eller sammenlignende 
udvælgelsesprocedurer, kan 
medlemsstaterne forlænge 
maksimumperioden på tre uger med indtil 
yderligere tre uger.

Or. en

Ændringsforslag 762
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne må ikke begrænse det 
antal brugsrettigheder, der skal tildeles, 
undtagen hvor dette er nødvendigt for at 
sikre en effektiv anvendelse af 
radiofrekvenser, jf. artikel 7.

5. Medlemsstaterne må ikke begrænse det 
antal brugsrettigheder, der skal tildeles, 
undtagen hvor dette er nødvendigt for at 
sikre en effektiv anvendelse af 
radiofrekvenser, jf. artikel 7. 
Medlemsstaterne skal tage hensyn til 
arvede investeringer og 
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konkurrenceniveauet.

Or. en

Begrundelse

Foranstaltning, som skal sikre, at der tages behørigt hensyn til arvede investeringerne. Ellers 
kan tidligere investeringer miste deres værdi. Dette kan forvride markedet i alvorlig grad og 
vil påvirke fremtidige investeringsbeslutninger negativt.

Ændringsforslag 763
Angelika Niebler, Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, 
at frekvensressourcerne udnyttes effektivt 
og virkningsfuldt i overensstemmelse med 
artikel 9, stk. 2, i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet).’

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er overflødigt, da der er tale om regler, der allerede eksisterer i EU's 
konkurrencelovgivning, og som også gælder for overdragelse eller akkumulering af 
brugsrettigheder til frekvenser. 
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Ændringsforslag 764
Robert Goebbels

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 765
Alexander Alvaro

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. De kompetente nationale 
tilsynsmyndigheder sikrer, at 
frekvensressourcerne udnyttes effektivt og 
virkningsfuldt i overensstemmelse med 
artikel 8 og artikel 9, stk. 2, i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet). De sikrer 
også, at konkurrencen ikke forvrides som 
følge af overdragelse eller akkumulering af 
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disse formål kan medlemsstaterne træffe 
passende foranstaltninger, herunder 
begrænse, tilbagekalde eller gennemtvinge 
salg af brugsretten til radiofrekvenser.’

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

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da de nationale tilsynsmyndigheder ofte ikke har de 
nødvendige beføjelser til at træffe sådanne afgørelser.

Ændringsforslag 766
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. . Medlemsstaterne sikrer, at 
frekvensressourcerne udnyttes effektivt og 
virkningsfuldt i overensstemmelse med 
artikel 8, stk. 2, og artikel 9, stk. 2, i 
direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet).
De sikrer også, at konkurrencen ikke 
forvrides som følge af overdragelse eller 
akkumulering af brugsrettigheder til 
radiofrekvenser. Til disse formål kan 
medlemsstaterne træffe passende 
foranstaltninger, herunder begrænse, 
tilbagekalde eller gennemtvinge salg af 
brugsretten til radiofrekvenser.

Or. es

Begrundelse

En erstatning af "de nationale tilsynsmyndigheder" med "medlemsstaterne" skulle fjerne 
eventuel tvivl, for så vidt angår krav som "uafhængighed" i forbindelse med de kompetente 
administrative organer på området frekvensforvaltning. Desuden betyder henvisningen til 
artikel 8, stk. 2, fastslåelse af en effektiv brug af frekvenser i forbindelse med almennyttige 
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målsætninger. Samtidig går artikel 9, stk. 2, ud på at opfylde de samme målsætninger gennem 
harmoniseringsforanstaltninger vedtaget i henhold til frekvenspolitikbeslutningen.  

Ændringsforslag 767
Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 768
Reino Paasilinna

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, 
at frekvensressourcerne udnyttes effektivt 
og virkningsfuldt i overensstemmelse med 
artikel 9, stk. 2, i direktiv 2002/21/EF 

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

(rammedirektivet).  De sikrer også, at 
konkurrencen ikke forvrides som følge af 
overdragelse eller akkumulering af 
brugsrettigheder til radiofrekvenser. Til 
disse formål kan medlemsstaterne træffe 
passende foranstaltninger, herunder 
begrænse, tilbagekalde eller gennemtvinge 
salg af brugsretten til radiofrekvenser.’

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 769
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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



PE407.807v01-00 38/75 AM\727532DA.doc

DA

Ændringsforslag 770
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 4 – litra a
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den generelle tilladelse til udbud af 
elektroniske kommunikationsnet eller -
tjenester samt brugsretten til 
radiofrekvenser og numre kan kun 
underlægges de vilkår, der er anført i bilag 
I. Sådanne vilkår skal være ikke-
diskriminerende, forholdsmæssigt 
afpassede og transparente, og, for så vidt 
angår brugsret til radiofrekvenser, i 
overensstemmelse med artikel 9 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet).’

1. I tilfælde af en generel tilladelse kan 
den generelle tilladelse til udbud af 
elektroniske kommunikationsnet eller -
tjenester samt brugsretten til 
radiofrekvenser og numre kun underlægges 
forvaltningen af skadelig interferens og 
de vilkår, der er anført i bilag I. Sådanne 
vilkår skal være ikke-diskriminerende, 
forholdsmæssigt afpassede og transparente, 
og, for så vidt angår brugsret til 
radiofrekvenser, i overensstemmelse med 
artikel 9 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet).’

Or. en

Begrundelse

Individuel tilladelse bør være normen, og generel tilladelse bør være en undtagelse fra 
reglen. Kommissionen bør udpege frekvensbånd, hvis brug bør gøres betinget af generelle 
tilladelser, og denne foranstaltning bør indføjes under artikel 6, stk. 1.

Ændringsforslag 771
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 6a – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at nå de mål, der er fastlagt i 
artikel 1, kan Kommissionen, uden at det 

1. Uden at det berører direktivets artikel 5, 
stk. 1 og 2, og artikel 8a og 9 i direktiv 
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berører artikel 5, stk. 2, vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger, der består 
i at:

2002/21/EF (rammedirektivet), kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger, der består 
i at:

Or. en

Ændringsforslag 772
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 6a – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at nå de mål, der er fastlagt i artikel 
1, kan Kommissionen, uden at det berører 
artikel 5, stk. 2, vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger, der består 
i at:

1. For at nå de mål, der er fastlagt i artikel 
1, kan Kommissionen, uden at det berører 
Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 
2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det 
Europæiske Fællesskab 
(frekvenspolitikbeslutningen)1 og artikel 
5, stk. 2, vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger, der består 
i at:

___________
EFT L 108 af 24.4.2002, s. 1.

Or. en

Begrundelse

EU-harmonisering af betingelser for tildeling af individuelle frekvensrettigheder og generelle 
tilladelser kan måske lette udbredelsen af trådløse tjenester og fremme investering og 
innovation til gavn for slutbrugerne, hvis den er i overensstemmelse med 
frekvenspolitikbeslutningen fra 2002.  Det er ikke hensigtsmæssigt eller rimeligt, at 
Kommissionen skal have beføjelse til eller ansvar for at udvælge de virksomheder, der skal 
drage fordel af frekvensrettigheder.
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Ændringsforslag 773
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 6a – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at nå de mål, der er fastlagt i artikel 
1, kan Kommissionen, uden at det berører 
artikel 5, stk. 2, vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger, der består 
i at:

1. For at nå de mål, der er fastlagt i artikel 
1, kan Kommissionen, uden at det berører 
Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 
2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det 
Europæiske Fællesskab 
(frekvenspolitikbeslutningen)1 og artikel 
5, stk. 2, vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger, der består 
i at:

___________
EFT L 108 af 24.4.2002, s. 1.

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til frekvenspolitikbeslutningen er afgørende, hvis man vil nå frem til en 
integreret politisk tilgang og en ensartet håndtering af harmoniseringsforanstaltningerne.

Ændringsforslag 774
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 6a – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at nå de mål, der er fastlagt i artikel 
1, kan Kommissionen, uden at det berører 
artikel 5, stk. 2, vedtage 

1. For at nå de mål, der er fastlagt i artikel 
1, kan Kommissionen, uden at det berører 
artikel 5, stk. 2, og 

                                               
1fn
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gennemførelsesforanstaltninger, der består 
i at:

frekvenspolitikbeslutningen (nr. 
676/2002/EF), vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger, der består 
i at:

Or. es

Ændringsforslag 775
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 6a – stk. 1 – afsnit 1 – litra -a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) paneuropæiske tjenester

Or. es

Ændringsforslag 776
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 6a – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udpege frekvensbånd, hvis brug skal 
gøres betinget af generelle tilladelser eller 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser 

a) udpege frekvensbånd, hvis brug skal 
gøres betinget af generelle tilladelser

Or. en
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Ændringsforslag 777
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 6a – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udpege frekvensbånd, hvis brug skal 
gøres betinget af generelle tilladelser eller 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser

a) (a) udpege frekvensbånd, hvis brug skal 
gøres betinget af tilladelser

Or. es

Ændringsforslag 778
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 6a – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udpege frekvensbånd, hvis brug skal 
gøres betinget af generelle tilladelser eller 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser

a) udpege frekvensbånd, som giver adgang 
til paneuropæiske netværk eller 
elektroniske kommunikationstjenester,
hvis brug skal gøres betinget af generelle 
tilladelser eller individuelle 
brugsrettigheder til radiofrekvenser

Or. en

Begrundelse

Artiklens anvendelsesområde er alt for bredt. Ordlyden er endvidere ikke i overensstemmelse 
med principperne om kontrol og balance. Det er vigtigt at sikre, at medlemsstaternes 
konkurrenceevne, hvad angår frekvenser, ikke undermineres af nye centraliserede procedurer 
på EU-plan. Det er derfor hensigtsmæssigt, at denne artikel henviser til paneuropæiske 
tjenester.
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Ændringsforslag 779
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 6a – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udpege frekvensbånd, hvis brug skal
gøres betinget af generelle tilladelser eller 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser

a) udpege frekvensbånd, hvis brug kan
gøres betinget af generelle tilladelser eller 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser og

Or. en

Begrundelse

EU-harmonisering af betingelser for tildeling af individuelle frekvensrettigheder og generelle 
tilladelser kan måske lette udbredelsen af trådløse tjenester og fremme investering og 
innovation til gavn for slutbrugerne, hvis den er i overensstemmelse med 
frekvenspolitikbeslutningen fra 2002.  Det er ikke hensigtsmæssigt eller rimeligt, at 
Kommissionen skal have beføjelse til eller ansvar for at udvælge de virksomheder, der skal 
drage fordel af frekvensrettigheder.

Ændringsforslag 780
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 6a – stk. 1 –  afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Begrundelse

EU-harmonisering af betingelser for tildeling af individuelle frekvensrettigheder og generelle 
tilladelser kan måske lette udbredelsen af trådløse tjenester og fremme investering og 
innovation til gavn for slutbrugerne, hvis den er i overensstemmelse med 
frekvenspolitikbeslutningen fra 2002.  Det er ikke hensigtsmæssigt eller rimeligt, at 
Kommissionen skal have beføjelse til eller ansvar for at udvælge de virksomheder, der skal 
drage fordel af frekvensrettigheder.

Ændringsforslag 781
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 6a – stk. 1 –  afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. es

Ændringsforslag 782
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 6a – stk. 1 –  afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Begrundelse

Alle gennemførelsesforanstaltninger vedrørende artikel 6a (harmonisering) bør vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol. Hasteproceduren kan ikke forsvares i forbindelse med 
vedtagelse af disse foranstaltninger.

Ændringsforslag 783
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 6a – stk. 1 –  afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) harmonisere procedurerne for tildeling 
af generelle tilladelser og individuelle 
brugsrettigheder til radiofrekvenser, som 
giver adgang til paneuropæiske netværk 
og elektroniske kommunikationstjenester 
eller numre

Or. en

Begrundelse

Artiklens anvendelsesområde er alt for bredt. Ordlyden er endvidere ikke i overensstemmelse 
med principperne om kontrol og balance. Det er vigtigt at sikre, at medlemsstaternes 
konkurrenceevne, hvad angår frekvenser, ikke undermineres af nye centraliserede procedurer 
på EU-plan. Det er derfor hensigtsmæssigt, at denne artikel henviser til paneuropæiske 
tjenester.

Ændringsforslag 784
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 6a – stk. 1 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) harmonisere de vilkår, der er opført i udgår
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bilag II, for generelle tilladelser og 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser eller numre

Or. en

Begrundelse

EU-harmonisering af betingelser for tildeling af individuelle frekvensrettigheder og generelle 
tilladelser kan måske lette udbredelsen af trådløse tjenester og fremme investering og 
innovation til gavn for slutbrugerne, hvis den er i overensstemmelse med 
frekvenspolitikbeslutningen fra 2002.  Det er ikke hensigtsmæssigt eller rimeligt, at 
Kommissionen skal have beføjelse til eller ansvar for at udvælge de virksomheder, der skal 
drage fordel af frekvensrettigheder.

Ændringsforslag 785
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 6a – stk. 1 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) harmonisere de vilkår, der er opført i 
bilag II, for generelle tilladelser og 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser eller numre

udgår

Or. es

Ændringsforslag 786
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 6a – stk. 1 – afsnit 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) harmonisere de vilkår, der er opført i 
bilag II, for generelle tilladelser og 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser eller numre

udgår

Or. en

Ændringsforslag 787
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 6a – stk. 1 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) harmonisere de vilkår, der er opført i 
bilag II, for generelle tilladelser og 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser eller numre

d) harmonisere de vilkår, der er opført i 
bilag II, for generelle tilladelser og 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser, som giver adgang til 
paneuropæiske net eller elektroniske 
kommunikationstjenester eller numre

Or. en

Begrundelse

Artiklens anvendelsesområde er alt for bredt. Ordlyden er endvidere ikke i overensstemmelse 
med principperne om kontrol og balance. Det er vigtigt at sikre, at medlemsstaternes 
konkurrenceevne, hvad angår frekvenser, ikke undermineres af nye centraliserede procedurer 
på EU-plan. Det er derfor hensigtsmæssigt, at denne artikel henviser til paneuropæiske 
tjenester.

Ændringsforslag 788
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 6a – stk. 1 – afsnit 1 – litra d a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Del A i bilag 1 indeholder en række betingelser, der kan knyttes til generelle tilladelser, som 
f.eks. betingelserne for elektroniske kommunikationsnet for forretningskunder. Nogle globale 
telekommunikationstjenester har en vis værdi, f.eks. finansielle bidrag til finansieringen af 
forsyningspligtydelser, mens andre medfører unødvendige reguleringsbyder. Derfor bør 
Kommissionen have beføjelse til at vedtage harmoniseringsforanstaltninger på dette område.

Ændringsforslag 789
Patrizia Toia

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 6a – stk. 1 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Del A i bilag 1 indeholder en række betingelser, der kan knyttes til generelle tilladelser, som 
f.eks. betingelserne for at drive et elektronisk kommunikationsnet for forretningskunder. 
Blandt disse vilkår kan nævnes finansielle bidrag til finansiering af forsyningspligtydelser og 
administrative udgifter samt 13 andre vilkår. I forbindelse med nogle tilladelser, f.eks. til 
globale telekommunikationstjenester, har de tidligere nævnte finansielle betingelser ingen 
værdi. På den anden side pålægger nogle nationale reguleringsmyndigheder andre 
betingelser med ringe eller ingen værdi, hvorved leverandørerne af globale 
telekommunikationstjenester pålægges en reguleringsmæssig byrde. Derfor bør 
Kommissionen have beføjelse til at vedtage harmoniseringsforanstaltninger på dette område.
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Ændringsforslag 790
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 6a – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) fastsætte bestemmelser om ændring 
eller tilbagekaldelse af tilladelser eller 
brugsrettigheder og om procedurerne i 
forbindelse med litra d)

udgår

Or. en

Begrundelse

EU-harmonisering af betingelser for tildeling af individuelle frekvensrettigheder og generelle 
tilladelser kan måske lette udbredelsen af trådløse tjenester og fremme investering og 
innovation til gavn for slutbrugerne, hvis den er i overensstemmelse med 
frekvenspolitikbeslutningen fra 2002.  Det er ikke hensigtsmæssigt eller rimeligt, at 
Kommissionen skal have beføjelse til eller ansvar for at udvælge de virksomheder, der skal 
drage fordel af frekvensrettigheder.

Ændringsforslag 791
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 6a – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) fastsætte bestemmelser om ændring 
eller tilbagekaldelse af tilladelser eller 
brugsrettigheder og om procedurerne i 
forbindelse med litra d)

udgår

Or. es
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Ændringsforslag 792
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 6a – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) fastsætte bestemmelser om ændring 
eller tilbagekaldelse af tilladelser eller 
brugsrettigheder og om procedurerne i 
forbindelse med litra d)

udgår

Or. en

Begrundelse

Alle gennemførelsesforanstaltninger vedrørende artikel 6a (harmonisering) bør vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol. Hasteproceduren kan ikke forsvares i forbindelse med 
vedtagelse af disse foranstaltninger.

Ændringsforslag 793
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 6a – stk. 1 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) fastlægge procedurer for udvælgelse af 
virksomheder, som de nationale 
tilsynsmyndigheder tildeler individuelle 
brugsrettigheder til radiofrekvenser eller 
numre, om relevant i overensstemmelse 
med artikel 6b.

udgår

Or. en
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Begrundelse

EU-harmonisering af betingelser for tildeling af individuelle frekvensrettigheder og generelle 
tilladelser kan måske lette udbredelsen af trådløse tjenester og fremme investering og 
innovation til gavn for slutbrugerne, hvis den er i overensstemmelse med 
frekvenspolitikbeslutningen fra 2002.  Det er ikke hensigtsmæssigt eller rimeligt, at 
Kommissionen skal have beføjelse til eller ansvar for at udvælge de virksomheder, der skal 
drage fordel af frekvensrettigheder.

Ændringsforslag 794
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 6a – stk. 1 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) fastlægge procedurer for udvælgelse af 
virksomheder, som de nationale 
tilsynsmyndigheder tildeler individuelle 
brugsrettigheder til radiofrekvenser eller 
numre, om relevant i overensstemmelse 
med artikel 6b.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 795
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 6a – stk. 1 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) fastlægge procedurer for udvælgelse af 
virksomheder, som de nationale 
tilsynsmyndigheder tildeler individuelle 
brugsrettigheder til radiofrekvenser eller 

udgår
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numre, om relevant i overensstemmelse 
med artikel 6b. 

Or. en

Begrundelse

Alle gennemførelsesforanstaltninger vedrørende artikel 6a (harmonisering) bør vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol. Hasteproceduren kan ikke forsvares i forbindelse med 
vedtagelse af disse foranstaltninger.

Ændringsforslag 796
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 6a – stk. 1 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) fastlægge procedurer for udvælgelse af 
virksomheder, som de nationale 
tilsynsmyndigheder tildeler individuelle 
brugsrettigheder til radiofrekvenser eller 
numre, om relevant i overensstemmelse 
med artikel 6b.

f) fastlægge procedurer for udvælgelse af 
virksomheder, som giver adgang til 
paneuropæiske net eller elektroniske 
kommunikationstjenester, og som de 
nationale tilsynsmyndigheder tildeler 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser eller numre, om relevant i 
overensstemmelse med artikel 6b.

Or. en

Begrundelse

Artiklens anvendelsesområde er alt for bredt. Ordlyden er endvidere ikke i overensstemmelse 
med principperne om kontrol og balance.
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Ændringsforslag 797
Gianni De Michelis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 6a – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltningerne i litra a) - d) og f), der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktivet ved at supplere 
dette, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol, jf. artikel 14a, stk. 3. I særligt 
hastende tilfælde kan Kommissionen 
anvende hasteproceduren, jf. artikel 14a, 
stk. 3.

Foranstaltningerne i litra a) - d) og f), der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktivet ved at supplere 
dette, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol, jf. artikel 14a, stk. 3. I særligt 
hastende tilfælde kan Kommissionen 
anvende hasteproceduren, jf. artikel 14a, 
stk. 4. Kommissionen vedtager disse 
foranstaltninger under nøje hensyntagen 
til de relevante tekniske organisationers 
og standardiseringsorganisationers 
vurdering og efter høring af de 
interesserede parter.

Or. en

Ændringsforslag 798
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 6a – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltningerne i litra a) - d) og f), der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktivet ved at supplere 
dette, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol, jf. artikel 14a, stk. 3. I særligt 
hastende tilfælde kan Kommissionen 
anvende hasteproceduren, jf. artikel 14a, 

Foranstaltningerne i litra a) og b), der har 
til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktivet ved at supplere 
dette, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol, jf. artikel 14a, stk. 3.
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stk. 3.

Or. en

Begrundelse

EU-harmonisering af betingelser for tildeling af individuelle frekvensrettigheder og generelle 
tilladelser kan måske lette udbredelsen af trådløse tjenester og fremme investering og 
innovation til gavn for slutbrugerne, hvis den er i overensstemmelse med 
frekvenspolitikbeslutningen fra 2002.  Det er ikke hensigtsmæssigt eller rimeligt, at 
Kommissionen skal have beføjelse til eller ansvar for at udvælge de virksomheder, der skal 
drage fordel af frekvensrettigheder.

Ændringsforslag 799
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 6a – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltningerne i litra a) - d) og f), der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktivet ved at supplere 
dette, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol, jf. artikel 14a, stk. 3. I særligt 
hastende tilfælde kan Kommissionen 
anvende hasteproceduren, jf. artikel 14a, 
stk. 3.

Foranstaltningerne i afsnit 1, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktivet ved at supplere 
dette, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol, jf. artikel 14a, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Alle gennemførelsesforanstaltninger vedrørende artikel 6a (harmonisering) bør vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol. Hasteproceduren kan ikke forsvares i forbindelse med 
vedtagelse af disse foranstaltninger.
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Ændringsforslag 800
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 6a – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltningerne i litra a) - d) og f), der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktivet ved at supplere 
dette, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol, jf. artikel 14a, stk. 3. I særligt 
hastende tilfælde kan Kommissionen 
anvende hasteproceduren, jf. artikel 14a, 
stk. 3.

Foranstaltningerne i afsnit 1, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktivet ved at supplere 
dette, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol, jf. artikel 14a, stk. 3. I særligt 
hastende tilfælde kan Kommissionen 
anvende hasteproceduren, jf. artikel 14a, 
stk. 4.

Or. es

Ændringsforslag 801
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 6a – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vurderer, om 
anmodningen er berettiget, idet den tager 
hensyn til den særlige situation i 
medlemsstaten; på denne baggrund kan 
Kommissionen indrømme en delvis 
og/eller midlertidig undtagelse, forudsat 
at dette ikke i urimelig grad udsætter 
gennemførelsen af de foranstaltninger, 
der er nævnt i stk. 1, eller skaber 
urimelige forskelle mellem konkurrence-
eller retsvilkårene i medlemsstaterne.

udgår



PE407.807v01-00 56/75 AM\727532DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 802
Hannes Swoboda

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Under udformningen af 
foranstaltningerne kan Kommissionen 
lade sig bistå af Den Europæiske 
Myndighed for Markedet for Elektronisk 
Kommunikation (i det følgende benævnt 
'markedsmyndigheden').’ "Kommissionen 
tager nøje hensyn til den udtalelse, som 
markedsmyndigheden forelægger i 
overensstemmelse med artikel 11, stk. 3, 
litra m), i forordning […/EF]."

udgår

Or. en

Ændringsforslag 803
Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Under udformningen af 
foranstaltningerne kan Kommissionen lade 
sig bistå af Den Europæiske Myndighed 
for Markedet for Elektronisk 
Kommunikation (i det følgende benævnt 
'markedsmyndigheden'). Kommissionen 
tager nøje hensyn til den udtalelse, som 
markedsmyndigheden forelægger i 
overensstemmelse med artikel 11, stk. 3, 

3. Under udformningen af 
foranstaltningerne tager Kommissionen 
nøje hensyn til nationale frekvensplaner 
og ITU's radioreglement." 
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litra m), i forordning […/EF]."

Or. en

Ændringsforslag 804
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan ved gennemførelsen 
af bestemmelserne i denne artikel lade sig 
bistå af  Den Europæiske Myndighed for 
Markedet for Elektronisk Kommunikation 
(i det følgende benævnt 
'markedsmyndigheden').’ Kommissionen 
tager nøje hensyn til den udtalelse, som 
markedsmyndigheden forelægger i 
overensstemmelse med artikel 11, stk. 3, 
litra m), i forordning […/EF]."

3. Kommissionen kan ved gennemførelsen 
af bestemmelserne i denne artikel lade sig 
bistå af BERT. Kommissionen tager nøje 
hensyn til den udtalelse, som BERT 
forelægger.

Or. es

Ændringsforslag 805
Hannes Swoboda

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 b udgår
Fælles udvælgelsesprocedure med henblik 

på tildeling af rettigheder
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1. Som led i den tekniske 
gennemførelsesforanstaltning, der er 
nævnt i artikel 6b, stk. 1, litra f), kan det 
fastsættes, at markedsmyndigheden i 
overensstemmelse med artikel 12 i 
forordning [..] fremlægger forslag om 
udvælgelse af en eller flere virksomheder, 
der skal tildeles individuelle 
brugsrettigheder til radiofrekvenser eller 
numre.
I så fald skal det for at sikre, at frekvens-
og nummerressourcerne udnyttes bedst 
muligt, fremgå, inden for hvilken frist 
markedsmyndigheden skal gennemføre 
udvælgelsen, hvilken procedure og hvilke 
regler og vilkår der gælder for 
udvælgelsen, og hvilke afgifter og gebyrer 
der eventuelt skal pålægges indehaverne 
af brugsrettigheder til radiofrekvenser 
og/eller numre. Udvælgelsesproceduren 
skal være åben, transparent, ikke-
diskriminerende og objektiv.
2. Under nøje hensyntagen til 
markedsmyndighedens udtalelse træffer 
Kommissionen afgørelse om udvælgelse 
af en eller flere virksomheder, der skal 
tildeles individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser og/eller numre. Heraf 
skal det fremgå, inden for hvilken frist 
den nationale tilsynsmyndighed skal 
tildele de pågældende rettigheder. I denne 
forbindelse handler Kommissionen efter 
proceduren i artikel 14a, stk. 2.

Or. en



AM\727532DA.doc 59/75 PE407.807v01-00

DA

Ændringsforslag 806
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 6b - stk. 1 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Som led i den tekniske 
gennemførelsesforanstaltning, der er nævnt 
i artikel 6b, stk. 1, litra f), kan det 
fastsættes, at markedsmyndigheden i 
overensstemmelse med artikel 12 i 
forordning [..] fremlægger forslag om 
udvælgelse af en eller flere virksomheder, 
der skal tildeles individuelle 
brugsrettigheder til radiofrekvenser eller 
numre.

1. Som led i den tekniske 
gennemførelsesforanstaltning, der er nævnt 
i artikel 6b, stk. 1, litra f), kan det 
fastsættes, at markedsmyndigheden i 
overensstemmelse med artikel 12 i 
forordning [..] fremlægger forslag om 
udvælgelse af en eller flere virksomheder, 
som giver adgang til paneuropæiske net 
eller elektroniske 
kommunikationstjenester, og hvor der skal 
tildeles individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser eller numre.

Or. en

Begrundelse

Artikel 6, litra b) er ikke i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Det er vigtigt at sikre, at 
medlemsstaternes konkurrenceevne, hvad angår frekvenser, ikke undermineres af nye 
centraliserede procedurer på EU-plan. Det er derfor hensigtsmæssigt, at denne artikel 
henviser til paneuropæiske tjenester.

Ændringsforslag 807
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 6b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Under nøje hensyntagen til 
markedsmyndighedens udtalelse træffer 
Kommissionen afgørelse om udvælgelse af 
en eller flere virksomheder, der skal 

2. 2. Under nøje hensyntagen til 
markedsmyndighedens udtalelse træffer 
Kommissionen afgørelse om udvælgelse af 
en eller flere virksomheder, som giver 
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tildeles individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser og/eller numre. Heraf skal 
det fremgå, inden for hvilken frist den 
nationale tilsynsmyndighed skal tildele de 
pågældende rettigheder. I denne 
forbindelse handler Kommissionen efter 
proceduren i artikel 14a, stk. 2.

adgang til paneuropæiske net eller 
elektroniske kommunikationstjenester, og 
hvor der skal tildeles individuelle 
brugsrettigheder til radiofrekvenser og/eller 
numre. Heraf skal det fremgå, inden for 
hvilken frist den nationale 
tilsynsmyndighed skal tildele de 
pågældende rettigheder. I denne 
forbindelse handler Kommissionen efter 
proceduren i artikel 14a, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Artikel 6, litra b) er ikke i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Det er vigtigt at sikre, at 
medlemsstaternes konkurrenceevne, hvad angår frekvenser, ikke undermineres af nye 
centraliserede procedurer på EU-plan. Det er derfor hensigtsmæssigt, at denne artikel 
henviser til paneuropæiske tjenester.

Ændringsforslag 808
Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 8 – litra a
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne bemyndiger i denne 
forbindelse de relevante myndigheder til at 
iværksætte økonomiske sanktioner, hvor 
det er passende. Foranstaltningerne og 
begrundelsen herfor meddeles straks 
virksomheden, og denne skal have en 
rimelig frist til at efterkomme 
foranstaltningerne.

Medlemsstaterne bemyndiger i denne 
forbindelse de relevante myndigheder til 
at:

a) pålægge afskrækkende økonomiske 
sanktioner, hvor det er passende, herunder 
periodiske sanktioner med tilbagevirkende 
kraft, og
b) udstede ordre til at ophøre med at 
levere en tjeneste eller et bundt, som i 
alvorlig grad ville gøre skade 
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konkurrencen, indtil adgangsforpligtelser, 
pålagt efter en markedsanalyse i henhold 
til artikel 16, er opfyldt. 

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget indeholder to eksplicitte håndhævelsesbeføjelser, som nogle, men ikke alle 
regulerende myndigheder har, og som har vist sig nyttige. Især er muligheden for at forhindre 
en operatør med en stærk markedsposition i at lancere en tjeneste, som ville udelukke 
konkurrence, inden der er skabt adgang, så alle kan starte på lige vilkår, af stor betydning 
med hensyn til at sikre, at markederne kan være konkurrenceorienterede (og ikke 
monopoliserede) fra begyndelsen, hvilket er med til at fremme udbredelsen og lavere priser. 

Ændringsforslag 809
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 - nr. 8 - litra a
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne bemyndiger i denne 
forbindelse de relevante myndigheder til at 
iværksætte økonomiske sanktioner, hvor 
det er passende. Foranstaltningerne og 
begrundelsen herfor meddeles straks 
virksomheden, og denne skal have en 
rimelig frist til at efterkomme 
foranstaltningerne.

Medlemsstaterne bemyndiger i denne 
forbindelse de relevante myndigheder til 
at:

a) pålægge afskrækkende økonomiske 
sanktioner, hvor det er passende, herunder 
periodiske sanktioner med tilbagevirkende 
kraft  og
b) udstede ordre til at ophøre med at 
levere en tjeneste eller et bundt, som i 
alvorlig grad ville gøre skade 
konkurrencen, indtil adgangsforpligtelser, 
pålagt efter en markedsanalyse i henhold 
til artikel 16, er opfyldt. 

Or. en
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Begrundelse

Ændringsforslaget indeholder to eksplicitte håndhævelsesbeføjelser, som nogle, men ikke alle 
regulerende myndigheder har, og som har vist sig nyttige. Især er muligheden for at forhindre 
en operatør med en stærk markedsposition i at lancere en tjeneste, som ville udelukke 
konkurrence, inden der er skabt adgang, så alle kan starte på lige vilkår, af stor betydning 
med hensyn til at sikre, at markederne kan være konkurrenceorienterede (og ikke 
monopoliserede) fra begyndelsen, hvilket er med til at fremme udbredelsen og lavere priser. 

Ændringsforslag 810
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 8 – litra c
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved alvorlige og gentagne overtrædelser af 
den generelle tilladelses eller en brugsrets 
vilkår eller af særlige forpligtelser, jf. 
artikel 6, stk. 2, kan de nationale 
tilsynsmyndigheder, hvis de i denne 
artikels stk. 3 omhandlede foranstaltninger 
til sikring af vilkårenes overholdelse har 
været virkningsløse, hindre en virksomhed 
i fortsat at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet eller -tjenester, eller 
suspendere eller tilbagekalde brugsretten. 
Der kan pålægges sanktioner der er 
effektive, står i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og har afskrækkende 
virkning, for en periode svarende til 
overtrædelsens varighed, også selv om 
overtrædelsen i mellemtiden er bragt til 
ophør.’

Ved alvorlige eller gentagne overtrædelser 
af den generelle tilladelses eller en 
brugsrets vilkår eller af særlige 
forpligtelser, jf. artikel 6, stk. 2, kan de 
nationale tilsynsmyndigheder, hvis de i 
denne artikels stk. 3 omhandlede 
foranstaltninger til sikring af vilkårenes 
overholdelse har været virkningsløse, 
hindre en virksomhed i fortsat at udbyde 
elektroniske kommunikationsnet eller -
tjenester, eller suspendere eller 
tilbagekalde brugsretten. Der kan pålægges 
sanktioner der er effektive, står i rimeligt 
forhold til overtrædelsen og har 
afskrækkende virkning, for en periode 
svarende til overtrædelsens varighed, også 
selv om overtrædelsen i mellemtiden er 
bragt til ophør.’

Or. en
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Ændringsforslag 811
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Uanset bestemmelserne i stk. 2, 3 og 5, 
kan den relevante myndighed, når den har 
bevis for en overtrædelse af vilkårene for 
den generelle tilladelse eller brugsretten 
eller af særlige forpligtelser i artikel 6, stk. 
2, som udgør en umiddelbar og alvorlig 
trussel for den offentlige orden, den 
offentlige sikkerhed eller den offentlige 
sundhed, eller som vil skabe alvorlige 
økonomiske eller driftsmæssige problemer 
for andre udbydere eller brugere af 
elektroniske kommunikationsnet og -
tjenester, træffe foreløbige 
hasteforanstaltninger for at afhjælpe 
situationen, inden der træffes en endelig 
afgørelse. Den pågældende virksomhed 
skal herefter have rimelig mulighed for at 
fremføre sine synspunkter og foreslå 
eventuel afhjælpning. Hvor det er rimeligt, 
kan den relevante myndighed bekræfte de 
foreløbige foranstaltninger, der højst kan 
være gyldige i 3 måneder.’

6. Uanset bestemmelserne i stk. 2, 3 og 5, 
kan den relevante myndighed, når den har 
bevis for en overtrædelse af vilkårene for 
den generelle tilladelse eller brugsretten 
eller af særlige forpligtelser i artikel 6, stk. 
2, som udgør en umiddelbar og alvorlig 
trussel for den offentlige orden, den 
offentlige sikkerhed eller den offentlige 
sundhed, eller som vil skabe alvorlige 
økonomiske eller driftsmæssige problemer 
for andre udbydere eller brugere af 
elektroniske kommunikationsnet og -
tjenester, træffe foreløbige 
hasteforanstaltninger for at afhjælpe 
situationen, inden der træffes en endelig 
afgørelse. Den pågældende virksomhed 
skal herefter have rimelig mulighed for at 
fremføre sine synspunkter og foreslå 
eventuel afhjælpning. Hvor det er rimeligt, 
kan den relevante myndighed bekræfte de 
foreløbige foranstaltninger, der højst kan 
være gyldige i 3 måneder med mulighed 
for yderligere 3 måneder, hvis 
gennemførelsesproceduren ikke er 
afsluttet.

Or. es

Ændringsforslag 812
Mary Honeyball

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 9a (nyt)
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1 – litra f a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a) I artikel 11, stk. 1, afsnit 1, indsættes 
følgende litra:
"fa) at opfordre til effektiv brug og sikre 
effektiv forvaltning af radiofrekvenser."

Or. en

Begrundelse

Handel med frekvenser fremmer frekvenseffektiviteten og bør forhindre hamstring af 
frekvenser. Imidlertid ville nøjagtige tal for frekvensbrug fra virksomhederne være en hjælp 
for BERT og de nationale tilsynsmyndigheder, for så vidt angår en nøjagtig vurdering af 
frekvensbrugen.

Ændringsforslag 813
Gianni De Michelis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 13
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne bringer de tilladelser, 
som allerede er gældende den 31. 
december 2009, i overensstemmelse med
artikel 5, 6, 7 og bilag I i dette direktiv 
senest den [31. december 2010], jf. dog 
artikel 9a i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet).

1. Medlemsstaterne bringer de tilladelser, 
som allerede er gældende den 31. 
december 2009, i overensstemmelse med 
artikel 5, 6, 7 og bilag I i dette direktiv 
senest den …, jf. dog artikel 9a i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet).

___________
* Fem år fra datoen for gennemførelsen i 
national lovgivning af dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Overgangen fra den nuværende frekvensforvaltningsordning til en ny ordning er af afgørende 
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betydning for mange industrisektorer, og der bør vælges en forsigtig strategi. Hvis man vil 
foretage en ordentlig behandling af de arvemæssige spørgsmål, der rejser sig for 
licenshavere, der ejer langvarige licenser, der er gyldige lang tid ud over den nuværende 
foreslåede dato, bør revurderingsperioderne ikke være så korte. Dette undergraver de store 
investeringer, der er foretaget under det nuværende licenssystem. Vi mener, at det vil være 
fornuftigt at knytte medlemsstaternes forpligtelse til at bringe de eksisterende licenser i 
overensstemmelse med den nye ordning sammen med tidsplanen for revurderingen af 
reglerne. 

Ændringsforslag 814
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 13
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne bringer de tilladelser, 
som allerede er gældende den 31. 
december 2009, i overensstemmelse med 
artikel 5, 6, 7 og bilag I i dette direktiv 
senest den [31. december 2010], jf. dog 
artikel 9a i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet).

1. Medlemsstaterne bringer de generelle 
tilladelser og brugsrettigheder, som 
allerede er gældende den [datoen for 
gennemførelsen i national lovgivning], i 
overensstemmelse med artikel 5, 6, 7 og 
bilag I i dette direktiv senest den [2 år efter 
ikrafttrædelsen], jf. dog artikel 9a i 
direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet).

Or. es

Ændringsforslag 815
Gianni De Michelis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 13
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når anvendelsen af stk. 1 medfører en 
indskrænkning af rettigheder eller en 
udvidelse af forpligtelser, der er gældende i 
henhold til allerede eksisterende tilladelser, 
kan medlemsstaterne forlænge gyldigheden 

2. Når anvendelsen af stk. 1 medfører en 
indskrænkning af rettigheder eller en 
udvidelse af forpligtelser, der er gældende i 
henhold til allerede eksisterende tilladelser, 
kan medlemsstaterne forlænge gyldigheden 
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af disse rettigheder og forpligtelser til den 
[30. september 2011], såfremt dette ikke 
påvirker andre virksomheders rettigheder i 
henhold til fællesskabsretten. 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne forlængelser 
og begrunder dem. ’

af disse rettigheder og forpligtelser i 
yderligere et år, såfremt dette ikke påvirker 
andre virksomheders rettigheder i henhold 
til fællesskabsretten. Medlemsstaterne 
underretter Kommissionen om sådanne 
forlængelser og begrunder dem. ’

Or. en

Begrundelse

Overgangen fra den nuværende frekvensforvaltningsordning til en ny ordning er af afgørende 
betydning for mange industrisektorer, og der bør vælges en forsigtig strategi. Hvis man vil 
foretage en ordentlig behandling af de arvemæssige spørgsmål, der rejser sig for 
licenshavere, der ejer langvarige licenser, der er gyldige lang tid ud over den nuværende 
foreslåede dato, bør revurderingsperioderne ikke være så korte. Dette undergraver de store 
investeringer, der er foretaget under det nuværende licenssystem. Vi mener, at det vil være 
fornuftigt at knytte medlemsstaternes forpligtelse til at bringe de eksisterende licenser i 
overensstemmelse med den nye ordning sammen med tidsplanen for revurderingen af 
reglerne. 

Ændringsforslag 816
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 13
Direktiv 2002/20/EF.
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når anvendelsen af stk. 1 medfører en 
indskrænkning af rettigheder eller en 
udvidelse af forpligtelser, der er gældende i 
henhold til allerede eksisterende tilladelser, 
kan medlemsstaterne forlænge gyldigheden 
af disse rettigheder og forpligtelser til den 
[30. september 2011], såfremt dette ikke 
påvirker andre virksomheders rettigheder i 
henhold til fællesskabsretten. 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne forlængelser 
og begrunder dem. ’

2. Når anvendelsen af stk. 1 medfører en 
indskrænkning af rettigheder eller en 
udvidelse af forpligtelser, der er gældende i 
henhold til allerede eksisterende generelle 
tilladelser eller brugsrettigheder, kan 
medlemsstaterne forlænge gyldigheden af 
disse rettigheder og forpligtelser til senest 
den [datoen for gennemførelsen i national 
lovgivning], såfremt dette ikke påvirker 
andre virksomheders rettigheder i henhold 
til fællesskabsretten. Medlemsstaterne 
underretter Kommissionen om sådanne 
forlængelser og begrunder dem. ’
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Or. es

Ændringsforslag 817
Gianni De Michelis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – nr. 3 – litra a
Direktiv 2002/20/EF.
Bilag I – del A – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Slutbrugeres adgang til numre fra den 
nationale nummerplan, ETNS- og UIFN-
numre, samt vilkår i overensstemmelse 
med direktiv 2002/22/EF 
(forsyningspligtdirektivet).’

4. Slutbrugeres adgang til numre fra den 
nationale nummerplan og globale 
internationale nummerordninger, der 
forvaltes af ITU-T og ETNS, herunder
vilkår i overensstemmelse med direktiv 
2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet).’

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag bør være baseret på reel markedsefterspørgsel og reelle 
markedsbehov. Hvad angår ETNS, er det vigtigt at understrege, at disse numre kun er 
nødvendige i forbindelse med paneuropæiske tjenester, der leveres på grundlag af 
forretningsaftaler mellem virksomheder i forskellige medlemsstater.

Ændringsforslag 818
Catherine Trautmann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – nr. 3 – litra a
Direktiv 2002/20/EF.
Bilag I – del A – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Slutbrugeres adgang til numre fra den 
nationale nummerplan, ETNS- og UIFN-
numre, samt vilkår i overensstemmelse 
med direktiv 2002/22/EF 
(forsyningspligtdirektivet).’

4. Slutbrugeres adgang til numre fra 
medlemsstaternes nummerplaner, ETNS-
og UIFN-numre, samt vilkår i 
overensstemmelse med direktiv 
2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet).’
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Or. en

Begrundelse

I det indre marked er der behov for grænseoverskridende adgang til numre.

Ændringsforslag 819
Stefano Zappalà

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – nr. 3 – litra a
Direktiv 2002/20/EF.
Bilag I – del A – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Slutbrugeres adgang til numre fra den 
nationale nummerplan, ETNS- og UIFN-
numre, samt vilkår i overensstemmelse 
med direktiv 2002/22/EF 
(forsyningspligtdirektivet).’

4. Slutbrugeres adgang til numre fra 
medlemsstaternes  nummerplaner, ETNS-
og UIFN-numre, samt vilkår i 
overensstemmelse med direktiv 
2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet).’

Or. en

Begrundelse

I det indre marked er der behov for grænseoverskridende adgang til numre. Denne ændring 
er i overensstemmelse med de ændringer, der er foreslået til artikel 28 i 
forsyningspligtdirektivet. 

Ændringsforslag 820
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – nr. 3 – litra g
Direktiv 2002/20/EF.
Bilag I – del A – punkt 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19. Overensstemmelse med nationale 
foranstaltninger til gennemførelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

udgår
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2001/29/EF og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/48/EF ’

Or. en

Begrundelse

Det ville være mere effektivt og ønskeligt, hvis forhandlingerne om beskyttelse af ophavsret og 
beslægtede spørgsmål vedrørende elektroniske kommunikationsnet kunne finde sted inden for 
rammerne af høringen om onlineindhold. Dette initiativ skal skabe de rette rammer for en 
dialog, hvor alle aktører fra hele den elektroniske værdikæde kan arbejde sammen om at finde 
løsninger, der er baseret på selvregulering, og som støttes af alle aktører.

Ændringsforslag 821
Paul Rübig

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – nr. 3 – litra g a (nyt)
Direktiv 2002/20/EF.
Bilag I – del A – punkt 19 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) Som punkt 19a indsættes:
"19a. Krav om åbenhed til offentlige 
kommunikationsnetudbydere for at sikre 
gennemgående konnektivitet, herunder 
ubegrænset adgang til indhold, tjenester 
og applikationer i overensstemmelse med 
de målsætninger og principper, der er 
fastsat i artikel 8 i direktiv 2002/21/EF, 
offentliggørelse af restriktioner i 
forbindelse med adgang til tjenester og 
applikationer og i forbindelse med 
trafikforvaltningspolitikker og, hvor det er 
nødvendigt og rimeligt, adgang for 
nationale tilsynsmyndigheder til de 
informationer, der er nødvendige for at 
kunne kontrollere pålideligheden af en 
sådan offentliggørelse.' 

Or. en
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Begrundelse

De nuværende betingelser omfatter ikke eksplicit krav om åbenhed med henblik på at sikre, at 
slutbrugernes adgangsrettigheder beskyttes. Det er især vigtigt, at de nationale 
tilsynsmyndigheder har oplysninger nok til at kunne vurdere, om offentlige 
kommunikationsnetudbydere opfylder deres forpligtelser til at give slutbrugere adgang til 
indhold, tjenester og applikationer efter eget valg. De generelle tilladelsesbetingelser udgør 
en mekanisme til at sikre åbenhed blandt kommunikationsnetudbydere, som ikke har en stærk 
markedsposition. 

Ændringsforslag 822
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – nr. 4 – litra a
Direktiv 2002/20/EF.
Bilag I – del B – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forpligtelse til at yde en tjeneste eller 
anvende en type teknologi, hvortil 
brugsretten til frekvensen er tildelt, 
herunder, hvor det er passende, krav om 
dækning.’

1. Forpligtelse til at yde en tjeneste eller 
anvende en type teknologi, hvortil 
brugsretten til frekvensen er tildelt, 
herunder, hvor det er passende, eksklusiv 
brug af en frekvens til transmission af et 
specifikt audiovisuelt indhold eller 
specifikke audiovisuelle tjenester og  krav 
om dækning.’

Or. fr

Begrundelse

Eksklusiv brug af en frekvens til transmission bør stadig være mulig. Effektiv brug af 
frekvenser kunne være en betingelse i forbindelse med brugsret.

Ændringsforslag 823
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – nr. 4 – litra a
Direktiv 2002/20/EF.
Bilag I – del B – punkt 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forpligtelse til at yde en tjeneste eller 
anvende en type teknologi, hvortil 
brugsretten til frekvensen er tildelt, 
herunder, hvor det er passende, krav om 
dækning.’

1. Forpligtelse til at yde en tjeneste eller 
anvende en type teknologi, hvortil 
brugsretten til frekvensen er tildelt, 
herunder, hvor det er passende, krav om 
dækning og kvalitet.’

Or. es

Ændringsforslag 824
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – nr. 4 – litra c 
Direktiv 2002/20/EF.
Bilag I – del B – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) I punkt 4 udgår ordlyden ‘med 
forbehold af eventuelle ændringer i den 
nationale frekvensplan’.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 825
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – nr. 4 – litra d
Direktiv 2002/20/EF.
Bilag I – del B – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Frivillige tilsagn, som den virksomhed, 
der opnår brugsretten, har afgivet under en 
konkurrencepræget eller sammenlignende 
udvælgelsesprocedure.’

7. Frivillige tilsagn, som den virksomhed, 
der opnår brugsretten, har afgivet under en 
konkurrencepræget eller sammenlignende 
udvælgelsesprocedure.’ Hvis et sådant 
tilsagn de facto svarer til en eller flere af 
de forpligtelser, der er angivet i artikel 9-
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13 i direktiv 2002/19/EF, betragtes denne 
forpligtelse som udløbet senest pr. 1. 
januar 2010.

Or. en

Begrundelse

Reguleringsforpligtelser skal kun pålægges virksomheder med en stærk markedsposition på et 
marked, der berettiger forhåndsregulering. Før 2002-regelsættet blev opnåelsen af 
brugsrettigheder undertiden gjort betinget af en "frivillig forpligtelse" fra nye aktørers side 
svarende til sådanne reguleringsforpligtelser (krav om ikke-diskrimination osv.). For at 
undgå fortsat regulering uanset markedsposition skal sådanne "frivillige forpligtelser" 
betragtes som udløbet efter en overgangsperiode.

Ændringsforslag 826
Mary Honeyball

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – nr. 4a (nyt)
Direktiv 2002/20/EF.
Bilag I – del C – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Bestemte nummerserier refererer til særlige typer tjenester (gratisnummer, national takst, 
lokal takst). Det er vigtigt, at de nationale tilsynsmyndigheder kan sikre, at de gebyrer, som 
operatørerne pålægger, ligger inden for de rammer, som kunderne forventer. F.eks. kan 
kunderne med rette forvente, at et (ikke-geografisk) nationalt nummer pålægges den normale 
nationale takst.
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Ændringsforslag 827
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag II
Direktiv 2002/20/EF.
Bilag II

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende bilag II tilføjes til direktiv 
2002/20/EF (tilladelsesdirektivet):

udgår

Or. es

Begrundelse

I tråd med at artikel 6a, litra d, udgår.

Ændringsforslag 828
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag II
Direktiv 2002/20/EF.
Bilag II

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende bilag II tilføjes til direktiv 
2002/20/EF (tilladelsesdirektivet):

udgår

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til de foreslåede artikel 6a  og 6b i 
tilladelsesdirektivet.
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Ændringsforslag 829
Mary Honeyball

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag II
Direktiv 2002/20/EF.
Bilag II – punkt 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) metoden til fastlæggelse af afgifter for 
brugsret til radiofrekvenser 

d) metoden til fastlæggelse af afgifter for 
brugsret til radiofrekvenser, uden at det 
går ud over de ordninger, som 
medlemsstaterne har indført, hvor 
forpligtelsen til at betale brugsafgifter 
erstattes af en forpligtelse til at opfylde 
specifikke mål af almen interesse

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 830
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag II
Direktiv 2002/20/EF.
Bilag II – punkt 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) metoden til fastlæggelse af afgifter for 
brugsret til radiofrekvenser

d)  metoden til fastlæggelse af afgifter for 
brugsret til radiofrekvenser med forbehold 
af de ordninger, som medlemsstaterne 
indfører for at erstatte forpligtelsen til at 
betale brugsafgifter med en forpligtelse til 
at opfylde særlige mål af almen interesse

Or. fr
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Begrundelse

Medlemsstaterne bør fortsat have mulighed for at bevare eller indføre mekanismer med 
henblik på at erstatte forpligtelsen til at betale brugsafgifter med en forpligtelse til at opfylde 
særlige mål af almen interesse.  Sådanne mekanismer, som tjener mediepluralistiske mål, er 
normal praksis i forbindelse med tildeling af frekvenser til transmission over land.
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