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Ændringsforslag 111
Gunnar Hökmark

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 5

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(5) For at sikre en forholdsmæssig og 
smidig tilgang til de varierende 
konkurrencevilkår kan de nationale 
tilsynsmyndigheder definere markeder på 
subnational basis og ophæve forpligtelser 
på markeder og/eller i geografiske 
områder, hvor der er en effektiv 
infrastrukturkonkurrence.

(5) De nationale tilsynsmyndigheder søger 
i forbindelse med gennemførelsen af 
markedsanalyser at sikre, at reglerne 
letter en generel udbredelse af 
infrastruktur, der er økonomisk levedygtig 
og giver forbrugere i alle geografiske 
områder fordele af en effektiv 
konkurrence.  For at sikre en 
forholdsmæssig og smidig tilgang til de 
varierende konkurrencevilkår kan de 
nationale tilsynsmyndigheder definere 
markeder på subnational basis og/eller 
ophæve forpligtelser på geografiske
markeder, hvor der er en effektiv 
infrastrukturkonkurrence.

De nationale tilsynsmyndigheder tager så 
vidt muligt i forbindelse med 
bedømmelsen af, hvilke 
adgangsbetingelser der er de mest 
passende med henblik på at lette effektive 
investeringer og effektiv konkurrence, 
hensyn til de forskellige forhold, der 
gælder for forskellige geografiske 
områder i medlemsstaten, alt imens 
forbrugernes - også i landområder - og 
det indre markeds interesser beskyttes. 

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at finde et kompromis i spørgsmålet om, hvorvidt 
geografisk opdeling er i overensstemmelse med de konkurrenceregler, som de nationale 
tilsynsmyndigheder skal følge i forbindelse med markedsanalysen.
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Ændringsforslag 112
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 5

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(5) For at sikre en forholdsmæssig og 
smidig tilgang til de varierende 
konkurrencevilkår kan de nationale 
tilsynsmyndigheder definere markeder på 
subnational basis og ophæve forpligtelser 
på markeder og/eller i geografiske 
områder, hvor der er en effektiv 
infrastrukturkonkurrence.

(5) De nationale tilsynsmyndigheder søger 
i forbindelse med gennemførelsen af 
markedsanalyser at sikre, at reglerne 
letter en generel udbredelse af 
infrastruktur, der er økonomisk levedygtig 
og giver forbrugere i alle geografiske 
områder fordele af en effektiv 
konkurrence.  For at sikre en 
forholdsmæssig og smidig tilgang til de 
varierende konkurrencevilkår kan de 
nationale tilsynsmyndigheder definere 
markeder på subnational basis og/eller 
ophæve forpligtelser på geografiske
markeder, hvor der er en effektiv 
infrastrukturkonkurrence.

De nationale tilsynsmyndigheder tager så 
vidt muligt i forbindelse med 
bedømmelsen af, hvilke 
adgangsbetingelser der er de mest 
passende med henblik på at lette effektive 
investeringer og effektiv konkurrence, 
hensyn til de forskellige forhold, der 
gælder for forskellige geografiske 
områder i medlemsstaten, alt imens 
forbrugernes - også i landområder - og 
det indre markeds interesser beskyttes. 

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at finde et kompromis i spørgsmålet om, hvorvidt 
geografisk opdeling er i overensstemmelse med de konkurrenceregler, som de nationale 
tilsynsmyndigheder skal følge i forbindelse med markedsanalysen.
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Ændringsforslag 113
Amalia Sartori

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 5

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(5) For at sikre en forholdsmæssig og 
smidig tilgang til de varierende 
konkurrencevilkår kan de nationale 
tilsynsmyndigheder definere markeder på 
subnational basis og ophæve forpligtelser 
på markeder og/eller i geografiske 
områder, hvor der er en effektiv 
infrastrukturkonkurrence.

(5) De nationale tilsynsmyndigheder søger 
i forbindelse med gennemførelsen af 
markedsanalyser at sikre, at reglerne 
letter en generel udbredelse af 
infrastruktur, der er økonomisk levedygtig 
og giver forbrugere i alle geografiske 
områder fordele af en effektiv 
konkurrence.  For at sikre en 
forholdsmæssig og smidig tilgang til de 
varierende konkurrencevilkår kan de 
nationale tilsynsmyndigheder definere 
markeder på subnational basis og/eller 
ophæve forpligtelser på geografiske
markeder, hvor der er en effektiv 
infrastrukturkonkurrence.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at finde et kompromis i spørgsmålet om, hvorvidt 
geografisk opdeling er i overensstemmelse med de konkurrenceregler, som de nationale 
tilsynsmyndigheder skal følge i forbindelse med markedsanalysen.

Ændringsforslag 114
Erika Mann

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 14 a (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(14a) Investeringer i nye og forbedrede 
adgangsinfrastrukturer karakteriseres 
ofte ved betydelige kapitalkrav, stor 
usikkerhed og en lang økonomisk 
livscyklus og dermed en øget 
investeringsrisiko. Direktiv 2002/21/EF 
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og direktiv 2002/19/EF skal støtte en 
reguleringstilgang, der stimulerer 
investeringer i sådanne infrastrukturer 
ved at tillade nationale 
tilsynsmyndigheder at fastlægge vilkår og 
betingelserne for adgang til nyetableret 
infrastruktur over flere analyseperioder, 
så længe der er en virksomhed med en 
stærk markedsposition på markedet, for at 
sikre alle operatører 
planlægningssikkerhed ved at tillade fair 
aftaler om risikodeling mellem investorer 
og adgangssøgende virksomheder og sikre 
lige vilkår for den oprindelige investor og 
operatører, der får adgang til den nye 
infrastruktur, og ved at støtte
markedsorienterede 
prisfastsættelsesmekanismer, der giver 
tilstrækkelig fleksibilitet til at fastsætte 
forskellige priser for forskellige produkter 
og produktkvaliteter, og som afspejler 
dette produkt eller denne tjenestes værdi 
for forbrugeren.

Or. en

Begrundelse

Betragtning, der vejleder de nationale tilsynsmyndigheder i forbindelse med anvendelsen af 
tilsynsprincipperne i artikel 8, stk. 4, litra a), i rammedirektivet.

Ændringsforslag 115
Dominique Vlasto

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 14 b (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(14b) De nationale tilsynsmyndigheder 
sikrer, når de pålægger forpligtelser i 
forbindelse med adgang til nye og 
forbedrede infrastrukturer, at disse 
adgangsbetingelser afspejler de 
omstændigheder, der ligger bag 
investeringsbeslutningen, og blandt andet 
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tager hensyn til udbygningsomkostninger, 
hvor hurtigt nye produkter og tjenester 
forventes at slå igennem og det forventede 
detailprisniveau.  De nationale 
tilsynsmyndigheder bør endvidere være i 
stand til om nødvendigt at fastsætte vilkår 
og betingelser for adgang i en 
tilstrækkelig lang periode for således at 
give investorerne planlægningssikkerhed. 
Disse vilkår og betingelser kan omfatte 
prisordninger, der afhænger af 
kontraktens omfang eller løbetid på 
betingelse af, at sådanne ordninger er i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen. Prisordninger 
bør imidlertid ikke tillades, hvis de har en 
diskriminerende virkning til fordel for en 
operatør med en stærk markedsposition, 
f.eks. ved at udøve margin squeeze, 
vanskeliggøre adgang eller på anden 
måde hindre udviklingen af effektiv 
konkurrence til fordel for forbrugerne og 
virksomhederne.   
I lyset af omfanget af de investeringer, der 
er nødvendige for at skabe en ny og 
forbedret infrastruktur, kan 
samarbejdsaftaler mellem markedsaktører 
fremskynde og styrke udbygningen af den 
næste generation af net til fordel for 
forbrugerne, på betingelse af at 
konkurrencen beskyttes, bl.a. ved at der 
pålægges de nødvendige forpligtelser i 
forbindelse med adgang.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag søger at finde et kompromis mellem Parlamentet og Rådet ved at 
tydeliggøre ændringer til artikel 8 i rammedirektivet og artikel 13 i adgangsdirektivet og 
afspejler både behovet for at sikre investorerne et rimeligt afkast for næste generations 
adgang og for at værne om konkurrencen.
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Ændringsforslag 116
Amalia Sartori

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 14 b (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(14b) De nationale tilsynsmyndigheder 
sikrer, når de pålægger forpligtelser i 
forbindelse med adgang til nye og 
forbedrede infrastrukturer, at disse 
adgangsbetingelser afspejler de 
omstændigheder, der ligger bag 
investeringsbeslutningen, og blandt andet 
tager hensyn til udbygningsomkostninger, 
hvor hurtigt nye produkter og tjenester 
forventes at slå igennem og det forventede 
detailprisniveau.  De nationale 
tilsynsmyndigheder bør endvidere være i 
stand til om nødvendigt at fastsætte vilkår 
og betingelser for adgang i en 
tilstrækkelig lang periode for således at 
give investorerne planlægningssikkerhed, 
og samtidig bør der foretages en 
regelmæssig evaluering af de 
forudsætninger, der har ligget til grund 
herfor. 

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag søger at finde et kompromis mellem Rådet og Parlamentet ved at 
tydeliggøre ændringer til artikel 8, stk. 4, litra a), om tilsynsmyndighedernes mål i forhold til 
adgang til næste generations net.

Ændringsforslag 117
Anne Laperrouze, Fiona Hall

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 14 b (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(14b) De nationale tilsynsmyndigheder 
sikrer, når de pålægger forpligtelser i 
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forbindelse med adgang til nye og 
forbedrede infrastrukturer, at disse 
adgangsbetingelser afspejler de 
omstændigheder, der ligger bag 
investeringsbeslutningen, og blandt andet 
tager hensyn til udbygningsomkostninger, 
hvor hurtigt nye produkter og tjenester 
forventes at slå igennem og det forventede 
detailprisniveau.  De nationale 
tilsynsmyndigheder bør endvidere være i 
stand til om nødvendigt at fastsætte vilkår 
og betingelser for adgang i en 
tilstrækkelig lang periode for således at 
give investorerne planlægningssikkerhed. 
Disse vilkår og betingelser kan omfatte 
prisordninger, der afhænger af 
kontraktens omfang eller løbetid på 
betingelse af, at sådanne ordninger er i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen. Prisordninger 
bør imidlertid ikke tillades, hvis de har en 
diskriminerende virkning til fordel for en 
operatør med en stærk markedsposition, 
herunder ved at udøve margin squeeze, 
vanskeliggøre adgang eller på anden 
måde hindre udviklingen af effektiv 
konkurrence til fordel for forbrugerne og 
virksomhederne.   
I lyset af omfanget af de investeringer, der 
er nødvendige for at skabe en ny og 
forbedret infrastruktur, kan 
samarbejdsaftaler mellem markedsaktører 
fremskynde og styrke udbygningen af den 
næste generation af net til fordel for 
forbrugerne, på betingelse af at 
konkurrencen beskyttes, bl.a. ved at der 
pålægges de nødvendige forpligtelser i 
forbindelse med adgang.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag søger at finde et kompromis mellem Parlamentet og Rådet ved at 
tydeliggøre ændringer til artikel 8 i rammedirektivet og artikel 13 i adgangsdirektivet og 
afspejler både behovet for at sikre investorerne et rimeligt afkast for næste generations 
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adgang og for at værne om konkurrencen.

Ændringsforslag 118
Gunnar Hökmark

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 14 b (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(14b) De nationale tilsynsmyndigheder 
sikrer, når de pålægger forpligtelser i 
forbindelse med adgang til nye og 
forbedrede infrastrukturer, at disse 
adgangsbetingelser afspejler de 
omstændigheder, der ligger bag 
investeringsbeslutningen, og blandt andet 
tager hensyn til udbygningsomkostninger, 
hvor hurtigt nye produkter og tjenester 
forventes at slå igennem og det forventede 
detailprisniveau.  De nationale 
tilsynsmyndigheder bør endvidere være i 
stand til om nødvendigt at fastsætte vilkår 
og betingelser for adgang i en 
tilstrækkelig lang periode for således at 
give investorerne planlægningssikkerhed. 
Disse vilkår og betingelser kan omfatte 
prisordninger, der afhænger af 
kontraktens omfang eller løbetid på 
betingelse af, at sådanne ordninger er i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen. Prisordninger 
bør imidlertid ikke tillades, hvis de har en 
diskriminerende virkning til fordel for en 
operatør med en stærk markedsposition, 
herunder ved at udøve margin squeeze, 
vanskeliggøre adgang eller på anden 
måde hindre udviklingen af effektiv 
konkurrence til fordel for forbrugerne og 
virksomhederne.   
I lyset af omfanget af de investeringer, der 
er nødvendige for at skabe en ny og 
forbedret infrastruktur, kan 
samarbejdsaftaler mellem markedsaktører 
fremskynde og styrke udbygningen af den 
næste generation af net til fordel for 
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forbrugerne, på betingelse af at 
konkurrencen beskyttes, bl.a. ved at der 
pålægges de nødvendige forpligtelser i 
forbindelse med adgang.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag søger at finde et kompromis mellem Parlamentet og Rådet ved at 
tydeliggøre ændringer til artikel 8 i rammedirektivet og artikel 13 i adgangsdirektivet og 
afspejler både behovet for at sikre investorerne et rimeligt afkast for næste generations 
adgang og for at værne om konkurrencen.

Ændringsforslag 119
Erika Mann

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 14 b (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(14b) Når de nationale 
tilsynsmyndigheder pålægger forpligtelser 
i forbindelse med adgang til nye og 
forbedrede infrastrukturer samt 
foranstaltninger til kontrol af priser, skal 
de sikre, at adgangsbetingelserne afspejler 
de omstændigheder, der ligger bag 
investeringsbeslutningen, og blandt andet 
tage hensyn til udbygningsomkostninger, 
hvor hurtigt nye produkter og tjenester 
forventes at slå igennem og det forventede 
detailprisniveau.  Markedsdeltagerne skal 
have mulighed for at lade 
adgangsbetingelserne afspejle, i hvor høj 
grad den adgangssøgende forpligter sig til 
at påtage sig en del af 
investeringsrisikoen, f.eks. ved 
langsigtede adgangskontrakter og/eller 
minimumsgrænser i 
adgangsbetingelserne, herunder prisen.  
Fastsættelse af forskellige engrospriser 
for forskellige produkter og kvaliteter som 
f.eks. forskellige båndbredder skal støttes, 
da det bevirker, at produktets og/eller 
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tjenestens værdi afspejles i adgangsprisen. 
En sådan markedsbaseret tilgang til 
prisfastsættelse fremmer velfærd, 
afspejler forbrugernes forventninger og 
sikrer, at både basisprodukter og mere 
avancerede produkter kan fastholdes på 
markedet, og kan derudover fremskynde 
udbygningen og udbredelsen af nye 
produkter og tjenester. Tilvejebringelse af 
detailprodukter til attraktive priser, der 
støtter en hurtig udbredelse af nye bredt 
anvendelige markedstjenester og dermed 
hurtig udbytte af nye net, skal ikke 
hindres af en for stram og 
uhensigtsmæssig anvendelse af 
prisklemmer.  Netoperatører eller 
tjenesteudbydere, der er villige til at 
foretage langsigtede risikofyldte 
investeringer, skal ikke hindres i at give 
fordelagtige men stadig indbringende 
tilbud til forbrugerne, så længe lignende 
operatører eller tjenesteudbydere, der er 
villige til at investere lignende beløb med 
samme risiko, økonomisk er i stand til at 
modsvare tilbuddet.

Or. en

Begrundelse

Denne betragtning er en vejledning til de nationale tilsynsmyndigheder om anvendelsen af 
prisregulering jf. artikel 13 i adgangsdirektivet.

Ændringsforslag 120
Amalia Sartori

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 14 c (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(14c) Indføres der foranstaltninger til 
kontrol af priser, skal de nationale 
tilsynsmyndigheder søge at tillade et 
rimeligt udbytte til investorerne, som, hvor 
det er relevant, kan tilpasses, så de 
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afspejler de særlige risici ved et bestemt 
investeringsprojekt. Vilkår og betingelser 
kan omfatte prisordninger, der afhænger 
af en kontrakts omfang eller løbetid på 
betingelse af, at sådanne ordninger er i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen. Prisordninger 
bør imidlertid ikke tillades, hvis de har en 
diskriminerende virkning til fordel for en 
operatør med en stærk markedsposition, 
herunder ved at udøve margin squeeze, 
vanskeliggøre adgang eller på anden 
måde hindre udviklingen af effektiv 
konkurrence til fordel for forbrugerne og 
virksomhederne.   

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag søger at finde et kompromis mellem Parlamentet og Rådet ved at 
tydeliggøre ændringer til artikel 13 i adgangsdirektivet og afspejler både behovet for at sikre 
investorerne et rimeligt afkast for adgang til næste generations net og for at værne om 
konkurrencen.

Ændringsforslag 121
Amalia Sartori

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 14 d (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(14d) I lyset af omfanget af de 
investeringer, der er nødvendige for at 
skabe nye og forbedrede infrastrukturer, 
kan samarbejdsaftaler mellem 
markedsdeltagere, hvor sådanne aftaler er 
forenelige med fællesskabslovgivningen, 
fremskynde og styrke udbygningen af den 
næste generation af net til fordel for 
forbrugerne, på betingelse af at 
konkurrencen beskyttes, blandt andet ved 
pålægge de forpligtelser i forbindelse med 
adgang, som kræves i henhold til 
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markedsanalyseproceduren.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag søger at finde et kompromis mellem Parlamentet og Rådet ved at 
tydeliggøre ændringer til artikel 12 i rammedirektivet om delt brug af faciliteter og risici og 
investeringer og tydeliggør sammenhængen mellem artikel 12 i rammedirektivet og 
forpligtelserne i forbindelse med adgang, der pålægges i overensstemmelse med direktiverne. 

Ændringsforslag 122
Amalia Sartori

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 14 e (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(14e) Når de nationale 
tilsynsmyndigheder udarbejder 
adgangsregler for operatører med en 
stærk markedsposition, skal de anspore til 
investeringer i konstruktioner, der er 
fremtidssikret og uden besvær tillader 
adgang til og innovation af tredjeparter.   
Konstruktioner af operatører med en 
stærk markedsposition, som ikke uden 
besvær tillader adgang, bør ikke belønnes 
af reguleringsordningen, f.eks. ved at 
pålægge mindre strenge forpligtelser, end 
hvad der normalt ville være tilfældet, eller 
ved at videregive omkostninger til 
efterfølgende netjusteringer til 
tredjeparter mod at give adgang. 

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag uddyber, hvordan tilsynsmyndighederne kan nå målene i artikel 8 ved 
at fremme investeringer, der er forenelige med konkurrencen.
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Ændringsforslag 123
Mary Honeyball

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 19 b (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(19b) Med henblik på at bidrage til 
opfyldelse af de mål, der er anført i artikel 
8a i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet), bør der afholdes et 
frekvenstopmøde i 2010 arrangeret af 
medlemsstaterne og med deltagelse af 
Europa-Parlamentet, Kommissionen og 
alle interessenter. Dette topmøde bør især 
bidrage til at sikre større sammenhæng i 
EU's frekvenspolitik. 

Or. en

Begrundelse

Frekvenstopmødet er et vigtigt og nyttigt forum for politiske beslutningstagere på området til 
at drøfte aktuelle spørgsmål.  Men da tidsrammen er 2010, vil det desværre være for sent at 
drøfte spørgsmål i forbindelse med overgangen til digital radio og tv samt det digitale 
udbygge, da de fleste medlemsstater på det tidspunkt allerede vil have fastlagt planer herfor.

Ændringsforslag 124
Erna Hennicot-Schoepges

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 22

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(22) Bestemmelserne om 
frekvensforvaltning i dette direktiv bør
være forenelige med arbejdet i
internationale og regionale organisationer, 
der beskæftiger sig med 
radiofrekvensforvaltning, såsom Den 
Internationale Telekommunikationsunion 
(ITU) og Den Europæiske Konference af 
Post- og Teleadministrationer (CEPT), for 
at sikre en effektiv forvaltning og 

(22) Medlemsstaterne bør i forbindelse 
med anvendelsen af bestemmelserne om 
frekvensforvaltning i dette direktiv handle 
i overensstemmelse den retlige ramme for 
internationale og regionale organisationer, 
der beskæftiger sig med 
radiofrekvensforvaltning, såsom Den 
Internationale Telekommunikationsunion 
(ITU) og Den Europæiske Konference af 
Post- og Teleadministrationer (CEPT), for 
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harmonisering af frekvensanvendelsen i 
hele Fællesskabet og globalt.

at sikre en effektiv forvaltning og 
harmonisering af frekvensanvendelsen i 
hele Fællesskabet og mellem 
medlemsstaterne og andre medlemmer af 
ITU.

Or. en

Begrundelse

This AM seeks to reach a compromise between the Council and the Parliament (Rule 
62(2)(b)). The AM clarifies that the observation of the ITU RR is most important with regard 
to the relations amongst Member States of the European Union. When applying the neutrality 
principles (technology neutrality and service neutrality), EU Member States and the 
Commission have to act in conformity with ITU Radio Regulations (RR). Such reference does 
not prevent EU Member States from applying different – or more flexible – rules at 
Community level, as long as they do not cause harmful interferences with other countries. 
Hence, the ITU RR reference is necessary in order to preserve radiocommunications 
compatibility amongst EU Member States, maintain their protection and to provide legal 
procedures to solve problems.

Ændringsforslag 125
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 22

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(22) Bestemmelserne om 
frekvensforvaltning i dette direktiv bør 
være forenelige med arbejdet i 
internationale og regionale organisationer, 
der beskæftiger sig med 
radiofrekvensforvaltning, såsom Den 
Internationale Telekommunikationsunion 
(ITU) og Den Europæiske Konference af 
Post- og Teleadministrationer (CEPT), for 
at sikre en effektiv forvaltning og 
harmonisering af frekvensanvendelsen i 
hele Fællesskabet og globalt.

(22) Medlemsstaterne bør i forbindelse 
med anvendelsen af bestemmelserne om 
frekvensforvaltning i dette direktiv handle 
i overensstemmelse med den retlige 
ramme for internationale og regionale 
organisationer, der beskæftiger sig med 
radiofrekvensforvaltning, såsom Den 
Internationale Telekommunikationsunion 
(ITU) og Den Europæiske Konference af 
Post- og Teleadministrationer (CEPT), for 
at sikre en effektiv forvaltning og eventuelt 
harmonisering af frekvensanvendelsen i 
hele Fællesskabet og globalt.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag søger at finde et kompromis mellem Rådet og Parlamentet ved at 
tydeliggøre overholdelsen af internationale aftaler.

Ændringsforslag 126
Herbert Reul

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 22

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(22) Bestemmelserne om 
frekvensforvaltning i dette direktiv bør 
være forenelige med arbejdet i 
internationale og regionale organisationer, 
der beskæftiger sig med 
radiofrekvensforvaltning, såsom Den 
Internationale Telekommunikationsunion 
(ITU) og Den Europæiske Konference af 
Post- og Teleadministrationer (CEPT), for 
at sikre en effektiv forvaltning og 
harmonisering af frekvensanvendelsen i 
hele Fællesskabet og globalt.

(22) Medlemsstaterne bør i forbindelse 
med anvendelsen af bestemmelserne om 
frekvensforvaltning i dette direktiv handle 
i overensstemmelse med den retlige 
ramme for internationale og regionale 
organisationer, der beskæftiger sig med 
radiofrekvensforvaltning, såsom Den 
Internationale Telekommunikationsunion 
(ITU) og Den Europæiske Konference af 
Post- og Teleadministrationer (CEPT), for 
at sikre en effektiv forvaltning og eventuelt 
harmonisering af frekvensanvendelsen i 
hele Fællesskabet og globalt.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag søger at finde et kompromis mellem Rådet og Parlamentet ved at 
tydeliggøre overholdelsen af internationale aftaler.

Ændringsforslag 127
Mary Honeyball

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 26

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(26) Fleksibilitet i frekvensforvaltningen 
og adgangen til frekvenser bør øges 

(26) Fleksibilitet i frekvensforvaltningen 
og adgangen til frekvenser bør øges 
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gennem teknologi- og tjenesteneutrale 
tilladelser, der tillader frekvensbrugerne at 
vælge de bedste teknologier og tjenester til 
udnyttelse af frekvensbånd, der er til 
rådighed for elektroniske 
kommunikationstjenester som fastlagt i 
nationale frekvensallokeringstabeller og i 
ITU's radioreglement (i det følgende 
benævnt "principperne om teknologi- og 
tjenesteneutralitet"). Administrative 
beslutninger om brug af bestemte 
teknologier og tjenester bør gælde, når mål 
af almen interesse står på spil, og bør være 
klart begrundede og jævnligt tages op til 
fornyet overvejelse.

gennem teknologi- og tjenesteneutrale 
tilladelser, der lader frekvensbrugerne 
vælge de bedste teknologier og tjenester til 
udnyttelse af frekvensbånd, der er til 
rådighed for elektroniske 
kommunikationstjenester. Administrative 
beslutninger om brug af bestemte 
teknologier og tjenester bør gælde, når mål 
af almen interesse står på spil, og bør være 
klart begrundede og jævnligt tages op til 
fornyet overvejelse.

Or. en

Begrundelse

Hvor EP har foreslået at slette denne betragtning for at bringe det på linje med de foreslåede 
bestemmelser i artikel 9, stk. 3, og artikel 9, stk. 4, mener vi, at visse aspekter er nyttige og 
bør fastholdes. 

Ændringsforslag 128
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 28

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(28) Frekvensbrugerne bør også kunne 
vælge frit, hvilke tjenester de vil tilbyde 
via frekvenserne, idet der dog skal tages 
hensyn til overgangsforanstaltninger i 
forbindelse med tidligere erhvervede 
rettigheder. Det bør være muligt at fravige 
princippet om tjenesteneutralitet, hvor der 
skal tilbydes en bestemt tjeneste for at 
opfylde klart afgrænsede almennyttige 
målsætninger, herunder menneskers 
sikkerhed, fremme af social, regional eller 
territorial samhørighed, eller effektiv 
udnyttelse af frekvensressourcerne, hvis en 

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

sådan fravigelse er nødvendig og står i et 
rimeligt forhold til målene. Disse mål bør 
omfatte fremme af kulturel og sproglig 
mangfoldighed og mediepluralisme som 
fastlagt af medlemsstaterne i 
overensstemmelse med fællesskabsretten. 
Medmindre det er nødvendigt for at 
beskytte menneskers sikkerhed eller i 
særlige tilfælde opfylde andre 
almennyttige mål, bør foranstaltninger
ikke give bestemte tjenester eksklusiv 
brugsret, men i stedet give de pågældende 
tjenester forrang, så andre tjenester eller 
teknologier så vidt muligt også kan 
anvende samme frekvensbånd.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag søger at finde et kompromis mellem Rådet og Parlamentet og samtidig 
sikre en overensstemmende ordlyd med artikel 9, stk. 4, i rammedirektivet.

Ændringsforslag 129
Herbert Reul

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 28

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(28) Frekvensbrugerne bør også kunne 
vælge frit, hvilke tjenester de vil tilbyde 
via frekvenserne, idet der dog skal tages 
hensyn til overgangsforanstaltninger i 
forbindelse med tidligere erhvervede 
rettigheder. Det bør være muligt at fravige 
princippet om tjenesteneutralitet, hvor der 
skal tilbydes en bestemt tjeneste for at 
opfylde klart afgrænsede almennyttige 
målsætninger, herunder menneskers 
sikkerhed, fremme af social, regional eller 
territorial samhørighed, eller effektiv 
udnyttelse af frekvensressourcerne, hvis en 
sådan fravigelse er nødvendig og står i et 

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

rimeligt forhold til målene. Disse mål bør 
omfatte fremme af kulturel og sproglig 
mangfoldighed og mediepluralisme som 
fastlagt af medlemsstaterne i 
overensstemmelse med fællesskabsretten. 
Medmindre det er nødvendigt for at 
beskytte menneskers sikkerhed eller i 
særlige tilfælde opfylde andre 
almennyttige mål, bør foranstaltninger
ikke give bestemte tjenester eksklusiv 
brugsret, men i stedet give de pågældende 
tjenester forrang, så andre tjenester eller 
teknologier så vidt muligt også kan 
anvende samme frekvensbånd.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag søger at finde et kompromis mellem Rådet og Parlamentet og samtidig 
sikre en overensstemmende ordlyd med artikel 9, stk. 4, i rammedirektivet.

Ændringsforslag 130
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 60

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(60) Kommissionen bør navnlig tillægges 
beføjelser til at vedtage henstillinger 
og/eller gennemførelsesforanstaltninger i 
forbindelse med notificerede udkast til 
foranstaltninger i henhold til artikel 7 i 
rammedirektivet; harmonisering
vedrørende frekvens- og nummerforhold
samt i spørgsmål vedrørende net- og 
tjenestesikkerhed, udpegning af de 
relevante produkt- og tjenestemarkeder, 
udpegning af transnationale markeder, 
gennemførelse af standarder og 
harmoniseret anvendelse af 
bestemmelserne i regelsættet.
Kommissionen bør endvidere tillægges 

(60) Kommissionen bør navnlig tillægges 
beføjelser til at vedtage henstillinger 
og/eller gennemførelsesforanstaltninger i 
forbindelse med nummerforhold og 
generelle tilladelser vedrørende frekvens
samt i spørgsmål vedrørende net- og 
tjenestesikkerhed, udpegning af de 
relevante produkt- og tjenestemarkeder, 
udpegning af transnationale markeder, 
gennemførelse af standarder og 
harmoniseret anvendelse af 
bestemmelserne i regelsættet.
Kommissionen bør endvidere tillægges 
beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger til 
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beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger til 
tilpasning af bilag I og II til 
adgangsdirektivet til den markedsmæssige 
og teknologiske udvikling. Da der er tale 
om generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i disse direktiver, herunder 
ved at supplere dem med nye ikke-
væsentlige bestemmelser, skal de vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

tilpasning af bilag I og II til 
adgangsdirektivet til den markedsmæssige 
og teknologiske udvikling. Da der er tale 
om generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i disse direktiver, herunder 
ved at supplere dem med nye ikke-
væsentlige bestemmelser, skal de vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF. 

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag søger at finde et kompromis mellem Rådet og Parlamentet ved at tage 
hensyn til resultatet af førstebehandlingen, hvorefter harmonisering af den individuelle brug 
af frekvens skal besluttes ved en retsakt og ikke ved komitologi.

Ændringsforslag 131
Herbert Reul

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 60

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(60) Kommissionen bør navnlig tillægges 
beføjelser til at vedtage henstillinger 
og/eller gennemførelsesforanstaltninger i 
forbindelse med notificerede udkast til 
foranstaltninger i henhold til artikel 7 i 
rammedirektivet, harmonisering 
vedrørende frekvens- og nummerforhold
samt i spørgsmål vedrørende net- og 
tjenestesikkerhed, udpegning af de 
relevante produkt- og tjenestemarkeder, 
udpegning af transnationale markeder, 
gennemførelse af standarder og 
harmoniseret anvendelse af 
bestemmelserne i regelsættet.
Kommissionen bør endvidere tillægges 
beføjelser til at vedtage 

(60) Kommissionen bør navnlig tillægges 
beføjelser til at vedtage henstillinger 
og/eller gennemførelsesforanstaltninger i 
forbindelse med nummerforhold og 
generelle tilladelser vedrørende frekvens 
samt i spørgsmål vedrørende net- og 
tjenestesikkerhed; udpegning af de 
relevante produkt- og tjenestemarkeder, 
udpegning af transnationale markeder, 
gennemførelse af standarder og 
harmoniseret anvendelse af 
bestemmelserne i regelsættet.
Kommissionen bør endvidere tillægges 
beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger til 
tilpasning af bilag I og II til 
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gennemførelsesforanstaltninger til 
tilpasning af bilag I og II til 
adgangsdirektivet til den markedsmæssige 
og teknologiske udvikling. Da der er tale 
om generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i disse direktiver, herunder 
ved at supplere dem med nye ikke-
væsentlige bestemmelser, skal de vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

adgangsdirektivet til den markedsmæssige 
og teknologiske udvikling. Da der er tale 
om generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i disse direktiver, herunder 
ved at supplere dem med nye ikke-
væsentlige bestemmelser, skal de vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF. 

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag søger at finde et kompromis mellem Rådet og Parlamentet ved at tage 
hensyn til resultatet af førstebehandlingen, hvorefter harmonisering af den individuelle brug 
af frekvens skal besluttes ved en retsakt og ikke ved komitologi.

Ændringsforslag 132
Robert Goebbels, Andres Tarand

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8 – litra b a (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 20 – stk. 2 – litra b

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(ba) Stk. 2, litra b), affattes således:
"b) sikre, at der i den elektroniske sektor 
for kommunikations- og 
informationssamfundstjenester hverken 
hersker konkurrenceforvridning eller -
begrænsning, særlig hvad angår levering 
af og adgang til indhold og elektroniske 
kommunikations- og 
informationssamfundstjenester over alle 
net"

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 58, som blev vedtaget ved Parlamentets 
førstebehandling den 24. september 2008 T6/0449/2008 (jf. forretningsordenens artikel 62, 
stk. 2, litra a)), mens det tager hensyn til princippet om åbne net for at sikre, at alle brugere 
fuldt ud kan nyde godt af informationssamfundet og dets nyskabelser.

Ændringsforslag 133
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8 – litra b a (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 20 – stk. 2 – litra b

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(ba) Stk. 2, litra b), affattes således:
"b) sikre, at der i den elektroniske sektor 
for kommunikations- og 
informationssamfundstjenester hverken 
hersker konkurrenceforvridning eller -
begrænsning, særlig hvad angår levering 
af og adgang til indhold og elektroniske 
kommunikations- og 
informationssamfundstjenester over alle 
net"

Or. en

Ændringsforslag 134
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8 – litra f a (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 – stk. 4 – litra f a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(fa) Stk. 4, litra fa), tilføjes:
"fa) anvende princippet om, at 
slutbrugerne bør kunne få adgang til og 
videreformidle alt indhold og benytte alle 
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applikationer og/eller tjenester, som de 
ønsker"

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter delvist ændringsforslag 61, der blev vedtaget under 
Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (jf. 
forretningsordenens artikel 62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 135
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8 – litra f b (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 – stk. 4 – litra f b (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(fb) Stk. 4, litra fb), tilføjes:
"fb) under anvendelse af princippet om, 
at der ikke må opstilles begrænsninger for 
slutbrugernes grundlæggende friheder og 
rettigheder uden retsinstansers 
forudgående afgørelse, herunder i medfør 
af artikel 11 i EU's charter om 
grundlæggende rettigheder om 
ytringsfrihed og informationsfrihed, 
undtagen når der er fare for den 
offentlige sikkerhed, i hvilket tilfælde 
afgørelsen kan træffes efterfølgende."

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 138, der blev vedtaget ved Parlamentets 
førstebehandling den 24. september 2008.
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Ændringsforslag 136
Fiona Hall, Mary Honeyball

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8 – litra g
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 – stk. 5 – litra a

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(a) at fremme forudsigelighed i 
reguleringen

(a) at fremme forudsigelighed i 
reguleringen ved at sikre, at 
retsgrundlaget anvendes over en 
tilstrækkelig lang periode

Or. en

Begrundelse

EP's ændringsforslag havde pålagt de nationale tilsynsmyndigheder at sikre, at der blev 
anvendt et ensartet retsgrundlag over flere efter hinanden følgende markedsanalyseperioder 
og dermed skabe retsusikkerhed, idet de nationale tilsynsmyndigheder skal tage deres 
reguleringsbestemmelser op til fornyet overvejelse i forbindelse med hver markedsanalyse (og 
kan derfor ikke garantere kontinuitet). Det nye forslag til kompromis skal sikre en så høj grad 
af forudsigelighed i reguleringen som vil være i overensstemmelse med de retlige rammer. 

Ændringsforslag 137
Erika Mann

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8 – litra g
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 – stk. 5 – litra a

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(a) at fremme forudsigelighed i 
reguleringen

(a) at fremme forudsigelighed i 
reguleringen, i givet fald gennem 
kontinuitet i 
afhjælpningsforanstaltningerne over flere 
markedsanalyseperioder

Or. en
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Begrundelse

Ændringsforslaget gør det muligt for de nationale tilsynsmyndigheder at iværksætte 
foranstaltninger, som f.eks. egentlige betingelser for adgang, hvilket er særlig vigtigt for 
investeringsbeslutninger i forbindelse med nye og forbedrede infrastrukturer. Der skal 
naturligvis fortsat gennemføres regelmæssige markedsanalyser.

Ændringsforslag 138
Angelika Niebler

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8 – litra g
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 – stk. 5 – litra a

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

a) at fremme forudsigelighed i reguleringen a) at fremme forudsigelighed i 
reguleringen, i givet fald gennem 
kontinuitet i 
afhjælpningsforanstaltningerne over flere 
markedskontroller

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse fra førstebehandlingen. Der skal nu træffes investeringsbeslutninger i nye og 
forbedrede infrastrukturer. Det forudsætter konsekvens i tilgangen til lovgivning.

Ændringsforslag 139
Erika Mann

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8 – litra g
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 – stk. 5 – litra d

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(d) at fremme effektive investeringer og 
innovation i ny og forbedret infrastruktur, 
herunder ved at tage hensyn til 
investeringsrisici

(d) at fremme effektive investeringer og 
innovation i ny og forbedret infrastruktur, 
herunder ved at sikre, at betingelserne for 
adgang til faciliteter tager behørigt 
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hensyn til de risici, som de investerende 
virksomheder bærer, ved når og hvor det 
er hensigtsmæssig at fremme risikodeling 
mellem investorer og mellem investorer og 
adgangssøgende samt ved at tillade 
fleksibilitet i prisfastsættelsen

Or. en

Begrundelse

Kompromisteksten sigter mod at give de nationale tilsynsmyndigheder fleksible redskaber til 
at fremme investeringer i ny og forbedret netadgang. En rimelig fordeling af risici i 
adgangsbetingelserne og fleksibilitet i prisfastsættelsen af forskellige produkter kan sætte 
skub i udbygningen af nye net og samtidig fremme konkurrencen ved at tilskynde til attraktive 
tilbud til slutbrugerne.

Ændringsforslag 140
Angelika Niebler

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8 – litra g
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 – stk. 5 – litra d

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(d) at fremme effektive investeringer og 
innovation i ny og forbedret infrastruktur, 
herunder ved at tage hensyn til 
investeringsrisici

d) at fremme effektive investeringer og 
innovation i ny og forbedret infrastruktur, 
bl.a. ved at tilskynde til fælles 
investeringer og ved at sikre en passende 
risikofordeling mellem investorerne og de 
virksomheder, der nyder godt af adgangen 
til de nye faciliteter

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse fra førstebehandlingen. Der skal nu træffes investeringsbeslutninger i nye og 
forbedrede infrastrukturer. Det forudsætter konsekvens i tilgangen til lovgivning.
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Ændringsforslag 141
Gunnar Hökmark

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8 – litra g
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 – stk. 5 – litra d

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(d) at fremme effektive investeringer og 
innovation i ny og forbedret infrastruktur, 
herunder ved at tage hensyn til 
investeringsrisici

(d) at fremme effektive investeringer og 
innovation i ny og forbedret infrastruktur, 
bl.a. ved at sikre, at betingelserne for 
adgang tager behørigt hensyn til de risici, 
som de investerende virksomheder tager

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag søger at finde et kompromis mellem Parlamentet og Rådet om 
spørgsmålet om adgang og prisfastsættelsesordninger for næste generation af adgang.

Ændringsforslag 142
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8 – litra g
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 – stk. 5 – litra d

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(d) at fremme effektive investeringer og 
innovation i ny og forbedret infrastruktur, 
herunder ved at tage hensyn til 
investeringsrisici

(d) at fremme effektive investeringer og 
innovation i ny og forbedret infrastruktur, 
bl.a. ved at sikre, at betingelserne for 
adgang tager behørigt hensyn til de risici, 
som de investerende virksomheder tager

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag søger at finde et kompromis mellem Parlamentet og Rådet om 
spørgsmålet om adgang og prisfastsættelsesordninger for næste generation af adgang.
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Ændringsforslag 143
Herbert Reul

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8a

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Strategisk planlægning og koordinering af 
radiofrekvenspolitikken i EU

Strategisk planlægning og koordinering af 
radiofrekvenspolitikken

1. Medlemsstaterne samarbejder med 
hinanden og med Kommissionen om den 
strategiske planlægning, koordinering og 
harmonisering af brugen af radiofrekvenser 
i Den Europæiske Union. De tager bl.a. 
hensyn til de økonomiske, 
sikkerhedsmæssige, sundhedsmæssige, 
kulturelle, videnskabelige, sociale og 
tekniske aspekter af EU's politikker og til 
aspekter som offentlighedens interesser og 
ytringsfrihed samt til de forskellige 
interesser hos grupper af brugere af 
radiofrekvenserne med henblik på at 
optimere anvendelsen af radiofrekvenserne 
og undgå skadelig interferens.

1. Medlemsstaterne samarbejder med 
hinanden og med Kommissionen om den 
strategiske planlægning, koordinering og 
harmonisering af brugen af radiofrekvenser 
i Det Europæiske Fællesskab. De tager 
bl.a. hensyn til de økonomiske, 
sikkerhedsmæssige, sundhedsmæssige, 
kulturelle, videnskabelige, sociale og 
tekniske aspekter af Det Europæiske 
Fællesskab politikker og til aspekter som 
offentlighedens interesser og ytringsfrihed 
samt til de forskellige interesser hos 
grupper af brugere af radiofrekvenserne 
med henblik på at optimere anvendelsen af 
radiofrekvenserne og undgå skadelig 
interferens.

2. Medlemsstaterne fremmer 
koordineringen af politiske tiltag 
vedrørende radiofrekvenser i Den
Europæiske Union og, om nødvendigt, 
harmoniserede betingelser med hensyn til 
den tilgængelighed og effektive udnyttelse 
af radiofrekvenserne, der er nødvendig for 
at sikre oprettelsen og funktionen af det 
indre marked for elektronisk 
kommunikation.

2. Medlemsstaterne fremmer gennem 
samarbejde med hinanden og med 
Kommissionen koordineringen af politiske 
tiltag vedrørende radiofrekvenser i Det 
Europæiske Fællesskab og, om 
nødvendigt, til den harmonisering af 
betingelserne med hensyn til adgang til og 
effektiv udnyttelse af radiofrekvenserne, 
der er nødvendig for at sikre, at der 
etableres et velfungerende indre marked for 
elektronisk kommunikation.

3. Medlemsstaterne fremmer effektiv 
koordinering af Den Europæiske Unions
interesser i internationale organisationer 
med ansvar for spørgsmål vedrørende 
radiofrekvenser. Når det er nødvendigt for 

3. Når det er nødvendigt for at sikre
effektiv koordinering af Det Europæiske 
Fællesskabs interesser i internationale 
organisationer med ansvar for spørgsmål 
vedrørende radiofrekvenser, kan 
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at fremme sådan effektiv koordinering,
kan Kommissionen under videst mulig 
hensyntagen til udtalelsen fra 
Frekvenspolitikgruppen, nedsat ved 
Kommissionens afgørelse af 26. juli 2002 
om nedsættelse af en 
frekvenspolitikgruppe*, foreslå Europa-
Parlamentet og Rådet fælles politiske 
målsætninger.

Kommissionen under videst mulig 
hensyntagen til udtalelsen fra 
Frekvenspolitikgruppen, foreslå Europa-
Parlamentet og Rådet fælles politiske 
målsætninger.

4. Kommissionen kan under videst mulig 
hensyntagen til Frekvenspolitikgruppens 
udtalelse forelægge lovgivningsforslag om 
oprettelse af flerårige 
radiofrekvenspolitikprogrammer.

4.  Kommissionen kan under videst mulig 
hensyntagen til Frekvenspolitikgruppens 
udtalelse forelægge lovgivningsforslag for 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
oprettelse af flerårige 
radiofrekvenspolitikprogrammer. Disse 
programmer opstiller politiske 
retningslinjer for den strategiske 
planlægning, koordination og 
harmonisering af anvendelsen af 
radiofrekvenser i overensstemmelse med 
dette direktiv og særdirektiverne.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag søger at finde et kompromis mellem Rådet og Parlamentet ved at tage 
hensyn til, at målet for dette direktiv og særdirektiverne er at skabe et internt marked for 
elektronisk kommunikation.

Ændringsforslag 144
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8a

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Strategisk planlægning og koordinering af 
radiofrekvenspolitikken i EU

Strategisk planlægning og koordinering af 
radiofrekvenspolitikken

1. Medlemsstaterne samarbejder med 
hinanden og med Kommissionen om den 
strategiske planlægning, koordinering og 

1. Medlemsstaterne samarbejder med 
hinanden og med Kommissionen om den 
strategiske planlægning, koordinering og 



AM\775029DA.doc 31/53 PE421.390v01-00

DA

harmonisering af brugen af radiofrekvenser 
i Den Europæiske Union. De tager bl.a. 
hensyn til de økonomiske, 
sikkerhedsmæssige, sundhedsmæssige, 
kulturelle, videnskabelige, sociale og 
tekniske aspekter af EU's politikker og til 
aspekter som offentlighedens interesser og 
ytringsfrihed samt til de forskellige 
interesser hos grupper af brugere af 
radiofrekvenserne med henblik på at 
optimere anvendelsen af radiofrekvenserne 
og undgå skadelig interferens.

harmonisering af brugen af radiofrekvenser 
i Det Europæiske Fællesskab. De tager 
bl.a. hensyn til de økonomiske, 
sikkerhedsmæssige, sundhedsmæssige, 
kulturelle, videnskabelige, sociale og 
tekniske aspekter af EU's politikker og til 
aspekter som offentlighedens interesser og 
ytringsfrihed samt til de forskellige 
interesser hos grupper af brugere af 
radiofrekvenserne med henblik på at 
optimere anvendelsen af radiofrekvenserne 
og undgå skadelig interferens.

2. Medlemsstaterne fremmer 
koordineringen af politiske tiltag 
vedrørende radiofrekvenser i Den
Europæiske Union og, om nødvendigt, 
harmoniserede betingelser med hensyn til 
den tilgængelighed og effektive udnyttelse 
af radiofrekvenserne, der er nødvendig for 
at sikre oprettelsen og funktionen af det 
indre marked for elektronisk 
kommunikation.

2. Medlemsstaterne fremmer gennem 
samarbejde med hinanden og med 
Kommissionen koordineringen af politiske 
tiltag vedrørende radiofrekvenser i Det
Europæiske Fællesskab og, om 
nødvendigt, til den harmonisering af 
betingelserne med hensyn til adgang til og 
effektiv udnyttelse af radiofrekvenserne, 
der er nødvendig for at sikre, at der 
etableres et velfungerende indre marked for 
elektronisk kommunikation.

3. Medlemsstaterne fremmer effektiv 
koordinering af Den Europæiske Unions
interesser i internationale organisationer 
med ansvar for spørgsmål vedrørende 
radiofrekvenser. Når det er nødvendigt for 
at fremme sådan effektiv koordinering,
kan Kommissionen under videst mulig 
hensyntagen til udtalelsen fra 
Frekvenspolitikgruppen, nedsat ved 
Kommissionens afgørelse af 26. juli 2002 
om nedsættelse af en 
frekvenspolitikgruppe*, foreslå Europa-
Parlamentet og Rådet fælles politiske 
målsætninger.

3. Når det er nødvendigt for at sikre
effektiv koordinering af Det Europæiske 
Fællesskabs interesser i internationale 
organisationer med ansvar for spørgsmål 
vedrørende radiofrekvenser, kan 
Kommissionen under videst mulig 
hensyntagen til udtalelsen fra 
Frekvenspolitikgruppen, foreslå Europa-
Parlamentet og Rådet fælles politiske 
målsætninger.

4. Kommissionen kan under videst mulig 
hensyntagen til Frekvenspolitikgruppens 
udtalelse forelægge lovgivningsforslag om 
oprettelse af flerårige 
radiofrekvenspolitikprogrammer.

4. Kommissionen kan under videst mulig 
hensyntagen til Frekvenspolitikgruppens 
udtalelse forelægge lovgivningsforslag for 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
oprettelse af flerårige 
radiofrekvenspolitikprogrammer. Disse 
programmer opstiller politiske 
retningslinjer for den strategiske 
planlægning, koordination og 
harmonisering af anvendelsen af 
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radiofrekvenserne i overensstemmelse 
med dette direktiv og særdirektiverne.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag søger at finde et kompromis mellem Rådet og Parlamentet ved at tage 
hensyn til, at målet for dette direktiv og særdirektiverne er at skabe et internt marked for 
elektronisk kommunikation.

Ændringsforslag 145
Herbert Reul

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 b – stk. 2 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2a. Kommission kan vedtage passende 
gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på at udpege de frekvensbånd, 
inden for hvilke brugsrettigheder kan 
overdrages eller udlejes mellem 
virksomheder. Disse foranstaltninger 
dækker ikke frekvenser, der anvendes til 
radio- og tv-transmission.
Disse tekniske 
gennemførelsesbestemmelser, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 22, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag søger at finde et kompromis mellem Rådet og Parlamentet ved at 
respektere det hierarki af beføjelser, der er fastlagt i dette direktivs artikel 8. Det sikrer 
endvidere, at det ikke nødvendigvis er alle bånd, der på nuværende tidspunkt anvendes til 
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radio- eller tv-transmission, der undtages - f.eks. med hensyn til digital udbytte.

Ændringsforslag 146
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 b – stk. 2 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2a. Kommission kan vedtage passende 
gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på at udpege de frekvensbånd, 
inden for hvilke brugsrettigheder kan 
overdrages eller udlejes mellem 
virksomheder. Disse foranstaltninger 
dækker ikke frekvenser, der anvendes til 
radio- og tv-transmission.
Disse tekniske 
gennemførelsesbestemmelser, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 22, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag søger at finde et kompromis mellem Rådet og Parlamentet ved at 
respektere det hierarki af beføjelser, der er fastlagt i dette direktivs artikel 8. Det sikrer 
endvidere, at det ikke nødvendigvis er alle bånd, der på nuværende tidspunkt anvendes til 
radio- eller tv-transmission, der undtages - f.eks. med hensyn til digital udbytte.
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Ændringsforslag 147
Herbert Reul, Werner Langen

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 16
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 14 – stk. 3

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

3. Når en virksomhed har en stærk 
markedsposition på et bestemt marked, kan 
den også anses for at have en stærk 
markedsposition på et nært beslægtet 
marked, hvis forbindelserne mellem de to 
markeder muliggør, at markedspositionen 
på det ene marked kan overføres til det 
andet marked og dermed yderligere styrker 
virksomhedens markedsposition. Derfor 
kan der for at forhindre en sådan 
overførsel tages afhjælpende 
foranstaltninger i anvendelse på det 
tilknyttede marked, jf. artikel 9, 10, 11 og 
13 i direktiv 2002/19/EF (i det følgende 
benævnt "adgangsdirektivet"), og såfremt 
disse afhjælpende foranstaltninger viser 
sig utilstrækkelige, kan der pålægges 
afhjælpende foranstaltninger i medfør af 
artikel 17 i direktiv 2002/22/EF 
(forsyningspligtdirektivet).

3. Når en virksomhed har en stærk 
markedsposition på et bestemt marked (det 
primære marked), kan den også betegnes 
som havende en stærk markedsposition på 
et nært beslægtet marked (det sekundære 
marked), hvis forbindelserne mellem de to 
markeder muliggør, at markedspositionen 
på det primære marked kan overføres til 
det sekundære marked og dermed 
yderligere styrker virksomhedens 
markedsposition. Derfor kan der tages 
afhjælpende foranstaltninger i anvendelse 
på det sekundære marked, jf. artikel 8-13 i 
direktiv 2002/19/EF (adgangsdirektivet) 
eller artikel 17 i direktiv 2002/22/EF 
(forsyningspligtdirektivet) såfremt 
afhjælpende foranstaltninger på det 
primære marked viser sig utilstrækkelige 
til at forhindre en sådan overførsel.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag fastslår, at indgriben på et tilknyttet marked kun er hensigtsmæssig, 
når foranstaltninger på det primære marked, hvor der findes en virksomhed med en stærk 
markedsposition, er utilstrækkelige til at forhindre en såkaldt 'overførsel' af markedsposition.

Ændringsforslag 148
Robert Goebbels, Andres Tarand

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 3 – litra a a (nyt)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 5 – stk. 1 – litra a
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Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(aa) Stk. 1, litra a), affattes således:
a) i det omfang, det er nødvendigt for at 
sikre end-to-end-forbindelse eller redelig 
og rimelig adgang til tredjeparts tjenester 
og applikationer, kunne indføre 
forpligtelser for virksomheder, der 
kontrollerer adgangen til slutbrugere,
herunder i begrundede tilfælde pligt til 
at sammenkoble deres net, hvis det ikke 
allerede er sket, eller gøre deres tjenester 
interoperable på redelige, gennemskuelige 
og rimelige vilkår.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er et forsøg på at opnå et kompromis mellem Rådet og Parlamentet (jf. 
forretningsordenens artikel 62, stk. 2, litra b)) idet det styrker det veletablerede end-to-end-
princip ved at udvide det til ikke kun at omfatte tjenester, men også applikationer. 

Ændringsforslag 149
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 3 – litra a a (nyt)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(aa) Stk. 1, litra a), affattes således:
a) i det omfang, det er nødvendigt for at 
sikre end-to-end-forbindelse eller redelig 
og rimelig adgang til tredjeparts tjenester 
og applikationer, kunne indføre 
forpligtelser for virksomheder, der 
kontrollerer adgangen til slutbrugere, 
herunder i begrundede tilfælde pligt til 
at sammenkoble deres net, hvis det ikke 
allerede er sket, eller gøre deres tjenester 
interoperable på redelige, gennemskuelige 
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og rimelige vilkår.

Or. en

Begrundelse

De bestemmelser, som Parlamentet har foreslået, og som understøtter det veletablerede end-
to-end-princip, skal styrkes ved at udvide dets anvendelse til også at omfatte applikationer.

Ændringsforslag 150
Robert Goebbels, Andres Tarand

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 2 - nr. 7 - litra a
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 9 – stk. 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. De nationale tilsynsmyndigheder kan i 
medfør af bestemmelserne i artikel 8 
pålægge forpligtelser vedrørende 
transparens i forbindelse med samtrafik 
og/eller adgang og kræve, at udbydere skal 
offentliggøre bestemte oplysninger, som 
f.eks. regnskabsoplysninger, tekniske 
specifikationer, netkarakteristika, 
betingelser og vilkår for levering og 
anvendelse, herunder 
trafikstyringspolitikker, samt priser.

1. De nationale tilsynsmyndigheder kan i 
medfør af bestemmelserne i artikel 8 
pålægge forpligtelser vedrørende 
transparens i forbindelse med samtrafik 
og/eller adgang og kræve, at udbydere skal 
offentliggøre bestemte oplysninger, som 
f.eks. regnskabsoplysninger, tekniske 
specifikationer, netkarakteristika, 
betingelser og vilkår for levering og 
anvendelse, herunder mål for og 
virkninger af trafikstyringspolitikker, samt 
priser.

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke være nogen restriktioner på brugernes valg af tjenester og applikationer. 
Indførelsen af restriktioner via engrossalgsadgang og sammenkoblingsordninger skal undgås.  
Der skal i stedet være gennemsigtighed med hensyn til trafikstyringspolitikker, da dette er 
afgørende for etableringen af forbindelser for slutbrugeren. 
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Ændringsforslag 151
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 2 - nr. 7 - litra a
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 9 – stk. 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. De nationale tilsynsmyndigheder kan i 
medfør af bestemmelserne i artikel 8 
pålægge forpligtelser vedrørende 
transparens i forbindelse med samtrafik 
og/eller adgang og kræve, at udbydere skal 
offentliggøre bestemte oplysninger, som 
f.eks. regnskabsoplysninger, tekniske 
specifikationer, netkarakteristika, 
betingelser og vilkår for levering og 
anvendelse, herunder 
trafikstyringspolitikker, samt priser.

1. De nationale tilsynsmyndigheder kan i 
medfør af bestemmelserne i artikel 8 
pålægge forpligtelser vedrørende 
transparens i forbindelse med samtrafik 
og/eller adgang og kræve, at udbydere skal 
offentliggøre bestemte oplysninger, som 
f.eks. regnskabsoplysninger, tekniske 
specifikationer, netkarakteristika, 
betingelser og vilkår for levering og 
anvendelse, herunder mål for og 
virkninger af trafikstyringspolitikker, samt 
priser.

Or. en

Begrundelse

There should be no restriction on users’ choice of services and applications (which this text 
would otherwise legitimise) and it should be prevented that restrictions are introduced 
through wholesale acess and interconnection arrangements, but rather transparency about 
traffice management policies. Traffic management that is essential to manage congestion and 
provide the end-user with connectivity should be jusified, as proposed by the Council 
Common Position wording. The Council text can be slighly improved to better describe the 
purpose and likely effect of the policies.  Mention of other types of restricions should 
therefore be removed. 

Ændringsforslag 152
Angelika Niebler

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 2 - nr. 9 - litra a
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 – stk. 1



PE421.390v01-00 38/53 AM\775029DA.doc

DA

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. De nationale tilsynsmyndigheder kan i 
medfør af bestemmelserne i artikel 8 
pålægge forpligtelser vedrørende 
omkostningsdækning og priskontrol, 
herunder forpligtelser vedrørende 
omkostningsbaserede priser og 
udarbejdelse af 
omkostningsregnskabssystemer i 
forbindelse med udbud af bestemte former 
for samtrafik og/eller adgang, såfremt en 
markedsanalyse viser, at den pågældende 
udbyder som følge af en utilstrækkelig 
konkurrence vil kunne opretholde sine 
priser på et unaturligt højt niveau eller 
opretholde en prisklemme til skade for 
slutbrugerne. For at tilskynde udbyderen til 
investeringer, herunder i næste generations 
net, skal de nationale tilsynsmyndigheder 
tage hensyn til udbyderens investeringer og 
lade udbyderen få en rimelig forrentning af 
den relevante investerede kapital under 
hensyntagen til de risici, der er forbundet 
hermed.

1. De nationale tilsynsmyndigheder kan i 
medfør af bestemmelserne i artikel 8 
pålægge forpligtelser vedrørende 
omkostningsdækning og priskontrol, 
herunder forpligtelser vedrørende 
omkostningsbaserede priser og 
udarbejdelse af 
omkostningsregnskabssystemer i 
forbindelse med udbud af bestemte former 
for samtrafik og/eller adgang, såfremt en 
markedsanalyse viser, at den pågældende 
udbyder som følge af en utilstrækkelig 
konkurrence vil kunne opretholde sine 
priser på et unaturligt højt niveau eller 
opretholde en prisklemme til skade for 
slutbrugerne. For at tilskynde udbyderen til 
investeringer, herunder i næste generations 
net, skal de nationale tilsynsmyndigheder 
tage hensyn til udbyderens investeringer og 
lade udbyderen få en rimelig forrentning af 
den relevante investerede kapital under 
hensyntagen til de risici, der er forbundet 
hermed, og en hensigtsmæssig risikodeling 
mellem investorerne og de virksomheder, 
der har adgang til de nye faciliteter, 
herunder forskelligartede ordninger til 
risikodeling på kort og lang sigt og ved at 
tillade ordninger, der sikrer en 
hensigtsmæssig risikodeling mellem 
investorerne og de virksomheder, der får 
adgang til de nye og forbedrede 
infrastrukturer, herunder langsigtede 
risikodelingskontrakter. Fastsættelsen af 
prisen for adgang skal være tilstrækkelig 
fleksibel og tage hensyn til blandt andet 
differentierede produkter og 
kvalitetsniveauer.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag indeholder redskaber, som de nationale tilsynsmyndigheder kan bruge 
til at støtte investeringer i nye og forbedrede net i forbindelse med regulering af priser og 
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adgang. En rimelig risikofordeling og fleksibilitet i prisfastsættelsen for forskellige produkter 
og kvalitetsniveauer kan bidrage til udbygningen af nye net og samtidig fremme 
konkurrencen. De oprindelige investorer og operatører, og påtager sig en del af risiciene, kan 
konkurrere om at tiltrække slutbrugere. 

Ændringsforslag 153
Erika Mann

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 2 - nr. 9 - litra a
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 – stk. 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. De nationale tilsynsmyndigheder kan i 
medfør af bestemmelserne i artikel 8 
pålægge forpligtelser vedrørende 
omkostningsdækning og priskontrol, 
herunder forpligtelser vedrørende 
omkostningsbaserede priser og 
udarbejdelse af 
omkostningsregnskabssystemer i 
forbindelse med udbud af bestemte former 
for samtrafik og/eller adgang, såfremt en 
markedsanalyse viser, at den pågældende 
udbyder som følge af en utilstrækkelig 
konkurrence vil kunne opretholde sine 
priser på et unaturligt højt niveau eller 
opretholde en prisklemme til skade for 
slutbrugerne. For at tilskynde udbyderen til 
investeringer, herunder i næste generations 
net, skal de nationale tilsynsmyndigheder 
tage hensyn til udbyderens investeringer og 
lade udbyderen få en rimelig forrentning af 
den relevante investerede kapital under 
hensyntagen til de risici, der er forbundet 
hermed.

1. De nationale tilsynsmyndigheder kan i 
medfør af bestemmelserne i artikel 8 
pålægge forpligtelser vedrørende 
omkostningsdækning og priskontrol, 
herunder forpligtelser vedrørende 
omkostningsbaserede priser og 
udarbejdelse af 
omkostningsregnskabssystemer i 
forbindelse med udbud af bestemte former 
for samtrafik og/eller adgang, såfremt en 
markedsanalyse viser, at den pågældende 
udbyder som følge af en utilstrækkelig 
konkurrence vil kunne opretholde sine 
priser på et unaturligt højt niveau eller 
opretholde en prisklemme til skade for 
slutbrugerne. For at tilskynde udbyderen til 
investeringer, herunder i næste generations 
net, skal de nationale tilsynsmyndigheder 
tage hensyn til udbyderens investeringer og 
lade udbyderen få en rimelig forrentning af 
den relevante investerede kapital under 
hensyntagen til de risici, der er forbundet 
hermed, og en hensigtsmæssig risikodeling 
mellem investorerne og de virksomheder, 
der har adgang til de nye faciliteter, 
herunder forskelligartede ordninger til 
risikodeling på kort og lang sigt og ved at 
tillade ordninger, der sikrer en 
hensigtsmæssig risikodeling mellem 
investorerne og de virksomheder, der får 
adgang til de nye og forbedrede 
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infrastrukturer, herunder langsigtede 
risikodelingskontrakter. Fastsættelsen af 
prisen for adgang skal være tilstrækkelig 
fleksibel og tage hensyn til blandt andet 
differentierede produkter og 
kvalitetsniveauer.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag indeholder redskaber, som de nationale tilsynsmyndigheder kan bruge 
til at støtte investeringer i nye og forbedrede net i forbindelse med regulering af priser og 
adgang. En rimelig risikofordeling og fleksibilitet i prisfastsættelsen for forskellige produkter 
og kvalitetsniveauer kan bidrage til udbygningen af nye net og samtidig fremme 
konkurrencen. De oprindelige investorer og operatører, og påtager sig en del af risiciene, kan 
konkurrere om at tiltrække slutbrugere. 

Ændringsforslag 154
Gunnar Hökmark

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 2 - nr. 9 - litra a
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 – stk. 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. De nationale tilsynsmyndigheder kan i 
medfør af bestemmelserne i artikel 8 
pålægge forpligtelser vedrørende 
omkostningsdækning og priskontrol, 
herunder forpligtelser vedrørende 
omkostningsbaserede priser og 
udarbejdelse af 
omkostningsregnskabssystemer i 
forbindelse med udbud af bestemte former 
for samtrafik og/eller adgang, såfremt en 
markedsanalyse viser, at den pågældende 
udbyder som følge af en utilstrækkelig 
konkurrence vil kunne opretholde sine 
priser på et unaturligt højt niveau eller 
opretholde en prisklemme til skade for 
slutbrugerne. For at tilskynde udbyderen til 
investeringer, herunder i næste generations 

1. De nationale tilsynsmyndigheder kan i 
medfør af bestemmelserne i artikel 8 
pålægge forpligtelser vedrørende 
omkostningsdækning og priskontrol, 
herunder forpligtelser vedrørende 
omkostningsbaserede priser og 
udarbejdelse af 
omkostningsregnskabssystemer i 
forbindelse med udbud af bestemte former 
for samtrafik og/eller adgang, såfremt en 
markedsanalyse viser, at den pågældende 
udbyder som følge af en utilstrækkelig 
konkurrence vil kunne opretholde sine 
priser på et unaturligt højt niveau eller 
opretholde en prisklemme til skade for 
slutbrugerne. For at tilskynde udbyderen til 
investeringer, herunder i næste generations 
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net, skal de nationale tilsynsmyndigheder 
tage hensyn til udbyderens investeringer og 
lade udbyderen få en rimelig forrentning af 
den relevante investerede kapital under 
hensyntagen til de risici, der er forbundet 
hermed.

net, skal de nationale tilsynsmyndigheder 
tage hensyn til udbyderens investeringer og 
lade udbyderen få en rimelig forrentning af 
den relevante investerede kapital under 
hensyntagen til alle risici, der er særlige 
for et bestemt nyt netinvesteringsprojekt, 
samtidig med at det sikres, at 
prisordningerne er forenelige med en 
effektiv konkurrence.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag søger at finde et kompromis mellem Parlamentet og Rådet med hensyn 
til næste generations adgang og finde en balance mellem behovet for at fremme investeringer 
og for at sikre konkurrencen.

Ændringsforslag 155
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 2 - nr. 9 - litra a
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 – stk. 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. De nationale tilsynsmyndigheder kan i 
medfør af bestemmelserne i artikel 8 
pålægge forpligtelser vedrørende 
omkostningsdækning og priskontrol, 
herunder forpligtelser vedrørende 
omkostningsbaserede priser og 
udarbejdelse af 
omkostningsregnskabssystemer i 
forbindelse med udbud af bestemte former 
for samtrafik og/eller adgang, såfremt en 
markedsanalyse viser, at den pågældende 
udbyder som følge af en utilstrækkelig 
konkurrence vil kunne opretholde sine 
priser på et unaturligt højt niveau eller 
opretholde en prisklemme til skade for 
slutbrugerne. For at tilskynde udbyderen til 
investeringer, herunder i næste generations 

1. De nationale tilsynsmyndigheder kan i 
medfør af bestemmelserne i artikel 8 
pålægge forpligtelser vedrørende 
omkostningsdækning og priskontrol, 
herunder forpligtelser vedrørende 
omkostningsbaserede priser og 
udarbejdelse af 
omkostningsregnskabssystemer i 
forbindelse med udbud af bestemte former 
for samtrafik og/eller adgang, såfremt en 
markedsanalyse viser, at den pågældende 
udbyder som følge af en utilstrækkelig 
konkurrence vil kunne opretholde sine 
priser på et unaturligt højt niveau eller 
opretholde en prisklemme til skade for 
slutbrugerne. For at tilskynde udbyderen til 
investeringer, herunder i næste generations 
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net, skal de nationale tilsynsmyndigheder 
tage hensyn til udbyderens investeringer og 
lade udbyderen få en rimelig forrentning af 
den relevante investerede kapital under 
hensyntagen til de risici, der er forbundet 
hermed.".

net, skal de nationale tilsynsmyndigheder 
tage hensyn til udbyderens investeringer og 
lade udbyderen få en rimelig forrentning af 
den relevante investerede kapital under 
hensyntagen til alle risici, der er særlige 
for et bestemt nyt netinvesteringsprojekt, 
samtidig med at det sikres, at 
prisordningerne er forenelige med en 
effektiv konkurrence.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag søger at finde et kompromis mellem Parlamentet og Rådet med hensyn 
til næste generations adgang og finde en balance mellem behovet for at fremme investeringer 
og for at sikre konkurrencen.

Ændringsforslag 156
Dominique Vlasto

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 2 - nr. 9 - litra a
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 – stk. 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. De nationale tilsynsmyndigheder kan i 
medfør af bestemmelserne i artikel 8 
pålægge forpligtelser vedrørende 
omkostningsdækning og priskontrol, 
herunder forpligtelser vedrørende 
omkostningsbaserede priser og 
udarbejdelse af 
omkostningsregnskabssystemer i 
forbindelse med udbud af bestemte former 
for samtrafik og/eller adgang, såfremt en 
markedsanalyse viser, at den pågældende 
udbyder som følge af en utilstrækkelig 
konkurrence vil kunne opretholde sine 
priser på et unaturligt højt niveau eller 
opretholde en prisklemme til skade for 
slutbrugerne. For at tilskynde udbyderen til 
investeringer, herunder i næste generations 

1. De nationale tilsynsmyndigheder kan i 
medfør af bestemmelserne i artikel 8 
pålægge forpligtelser vedrørende 
omkostningsdækning og priskontrol, 
herunder forpligtelser vedrørende 
omkostningsbaserede priser og 
udarbejdelse af 
omkostningsregnskabssystemer i 
forbindelse med udbud af bestemte former 
for samtrafik og/eller adgang, såfremt en 
markedsanalyse viser, at den pågældende 
udbyder som følge af en utilstrækkelig 
konkurrence vil kunne opretholde sine 
priser på et unaturligt højt niveau eller 
opretholde en prisklemme til skade for 
slutbrugerne. For at tilskynde udbyderen til 
investeringer, herunder i næste generations 
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net, skal de nationale tilsynsmyndigheder 
tage hensyn til udbyderens investeringer og 
lade udbyderen få en rimelig forrentning af 
den relevante investerede kapital under 
hensyntagen til de risici, der er forbundet 
hermed.

net, skal de nationale tilsynsmyndigheder 
tage hensyn til udbyderens investeringer og 
lade udbyderen få en rimelig forrentning af 
den relevante investerede kapital under 
hensyntagen til alle risici, der er særlige 
for et bestemt nyt netinvesteringsprojekt, 
samtidig med at det sikres, at 
prisordningerne er forenelige med en 
effektiv konkurrence.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag søger at finde et kompromis mellem Parlamentet og Rådet med hensyn 
til næste generations adgang og finde en balance mellem behovet for at fremme investeringer 
og for at sikre konkurrencen.

Ændringsforslag 157
Erika Mann

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 2 – litra a a (nyt)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 – stk. 4 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(aa) Stk. 4a indsættes:
"Anvendelsen af tests for margin squeeze 
må ikke hæmme udviklingen af nye 
markeder og infrastrukturer. Derfor skal 
de nationale tilsynsmyndigheder tage 
højde for betingelserne for investering i 
infrastruktur og anvende betingelserne 
for langsigtede risikodelingskontrakter 
som reference, når sådanne tests 
gennemføres." 

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er et kompromis baseret på Parlamentets tekst fra førstebehandlingen. 
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Der skal også anvendes tests for margin squeeze på nye net, men det må ikke underminere 
adgangsordninger og muligheden for at tilbyde attraktive produkter.

Ændringsforslag 158
Gunnar Hökmark

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 10
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 a – stk. 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. Konkluderer den nationale 
tilsynsmyndighed, at de relevante 
forpligtelser, der er pålagt i henhold til 
artikel 9-13, ikke har kunnet tilvejebringe 
effektiv konkurrence, og at der er 
konstateret vigtige og vedvarende 
konkurrenceproblemer og/eller 
markedssvigt i forbindelse med engrossalg
af visse accessprodukter, kan den som en 
undtagelsesforanstaltning i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 8, stk. 3, andet afsnit, pålægge 
vertikalt integrerede virksomheder at 
placere aktiviteter i forbindelse med 
engrossalg af relevante accessprodukter i 
en uafhængigt fungerende 
forretningsenhed.

1. Konkluderer den nationale 
tilsynsmyndighed, at de relevante 
forpligtelser, der er pålagt i henhold til 
artikel 9-13, ikke har kunnet tilvejebringe 
effektiv konkurrence, og at der er 
konstateret vigtige og vedvarende 
konkurrenceproblemer/markedssvigt i 
forbindelse med visse 
accessproduktmarkeder, kan den som en 
undtagelsesforanstaltning i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 8, stk. 3, andet afsnit, pålægge 
vertikalt integrerede virksomheder at 
placere aktiviteter i forbindelse med 
engrossalg af relevante accessprodukter i 
en uafhængigt fungerende 
forretningsenhed.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag søger at finde et kompromis vedrørende den funktionelle adskillelse, 
ved at tilpasse beslutningsprocessen med markedsanalyseproceduren, der gennemføres af de 
nationale tilsynsmyndigheder.
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Ændringsforslag 159
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 10
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 a – stk. 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. Konkluderer den nationale 
tilsynsmyndighed, at de relevante 
forpligtelser, der er pålagt i henhold til 
artikel 9-13, ikke har kunnet tilvejebringe 
effektiv konkurrence, og at der er 
konstateret vigtige og vedvarende 
konkurrenceproblemer og/eller 
markedssvigt i forbindelse med engrossalg
af visse accessprodukter, kan den som en 
undtagelsesforanstaltning i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 8, stk. 3, andet afsnit, pålægge 
vertikalt integrerede virksomheder at 
placere aktiviteter i forbindelse med 
engrossalg af relevante accessprodukter i 
en uafhængigt fungerende 
forretningsenhed.

1. Konkluderer den nationale 
tilsynsmyndighed, at de relevante 
forpligtelser, der er pålagt i henhold til 
artikel 9-13, ikke har kunnet tilvejebringe 
effektiv konkurrence, og at der er 
konstateret vigtige og vedvarende 
konkurrenceproblemer/markedssvigt i 
forbindelse med visse 
accessproduktmarkeder, kan den som en 
undtagelsesforanstaltning i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 8, stk. 3, andet afsnit, pålægge 
vertikalt integrerede virksomheder at 
placere aktiviteter i forbindelse med 
engrossalg af relevante accessprodukter i 
en uafhængigt fungerende 
forretningsenhed.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag søger at finde et kompromis vedrørende den funktionelle adskillelse, 
ved at tilpasse beslutningsprocessen med markedsanalyseproceduren, der foretages af de 
nationale tilsynsmyndigheder.

Ændringsforslag 160
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 12 – litra e
Direktiv 2002/19/EF
Bilag II – del A – stk. 1 – litra c (nyt)
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Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(c) i situationer, hvor ubundtet adgang 
ikke er teknisk eller økonomisk 
gennemførlig, passende forpligtelser om 
at tilbyde tilsvarende funktioner

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter et ændringsforslag fra Parlamentet, der svarer til en af 
Rådets betragtninger.

Ændringsforslag 161
Gunnar Hökmark

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 12 – litra e
Direktiv 2002/19/EF
Bilag II – del A – stk. 1 – litra c (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(c) i situationer, hvor ubundtet adgang 
ikke er teknisk eller økonomisk 
gennemførlig, passende forpligtelser om 
at tilbyde tilsvarende funktioner

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter et ændringsforslag fra Parlamentet, der svarer til en af 
Rådets betragtninger.
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Ændringsforslag 162
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 1
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 3 – stk. 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2. I dette direktiv forstås endvidere ved: 2. I dette direktiv forstås endvidere ved:
"generel tilladelse": retlige rammer, der i 
overensstemmelse med dette direktiv er 
fastsat af medlemsstaten, og som sikrer ret 
til at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet eller -tjenester samt 
opstiller sektorspecifikke forpligtelser, der 
kan gælde alle eller specifikke typer 
elektroniske kommunikationsnet og -
tjenester."

"generel tilladelse": retlige rammer, der i 
overensstemmelse med dette direktiv er 
fastsat af medlemsstaten, og som sikrer ret 
til at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet eller -tjenester samt 
opstiller sektorspecifikke forpligtelser, der 
kan gælde alle eller specifikke typer 
elektroniske kommunikationsnet og -
tjenester."

"paneuropæiske trådløse elektroniske 
kommunikationsnet eller -tjenester": 
trådløse elektroniske kommunikationsnet 
eller -tjenester af paneuropæisk karakter, 
som er tilgængelig i de fleste 
medlemsstater."

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag søger at finde et kompromis mellem Rådet og Parlamentet ved at give 
en definition af paneuropæiske tjenester, der kan skelnes fra en simpel grænseoverskridende 
dimension og afspejler den paneuropæiske dimension.

Ændringsforslag 163
Herbert Reul

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 1
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 3 – stk. 2
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Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2. I dette direktiv forstås endvidere ved: 2. I dette direktiv forstås endvidere ved:
"generel tilladelse": retlige rammer, der i 
overensstemmelse med dette direktiv er 
fastsat af medlemsstaten, og som sikrer ret 
til at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet eller -tjenester samt 
opstiller sektorspecifikke forpligtelser, der 
kan gælde alle eller specifikke typer 
elektroniske kommunikationsnet og -
tjenester."

"generel tilladelse": retlige rammer, der i 
overensstemmelse med dette direktiv er 
fastsat af medlemsstaten, og som sikrer ret 
til at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet eller -tjenester samt 
opstiller sektorspecifikke forpligtelser, der 
kan gælde alle eller specifikke typer 
elektroniske kommunikationsnet og -
tjenester."

"paneuropæiske trådløse elektroniske 
kommunikationsnet eller -tjenester": 
trådløse elektroniske kommunikationsnet 
eller -tjenester af paneuropæisk karakter, 
som er tilgængelig i de fleste 
medlemsstater."

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag søger at finde et kompromis mellem Rådet og Parlamentet ved at give 
en definition af paneuropæiske tjenester, der kan skelnes fra en simpel grænseoverskridende 
dimension og afspejler den paneuropæiske dimension.

Ændringsforslag 164
Herbert Reul

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 6 a (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(3a) Som artikel 6a indsættes:
"Artikel 6a
Harmoniseringsforanstaltninger
1. Uden at det berører artikel 5, stk. 1 og 
2, i dette direktiv og artikel 9 i direktiv 
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2002/21/EF (rammedirektivet) kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
består i at:
a) identificere frekvensbånd, hvis brug 
skal gøres betinget af generelle tilladelser
b) harmonisere procedurerne for tildeling 
af generelle tilladelser til numre til 
virksomheder, der udbyder 
paneuropæiske elektroniske 
kommunikationsnet eller -tjenester
c) harmonisere de vilkår, der er opført i 
bilag II, for tildeling af generelle 
tilladelser til virksomheder, der udbyder 
paneuropæiske elektroniske 
kommunikationsnet eller -tjenester. 
Sådanne bestemmelser, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, 
som nævnt i artikel 22, stk. 3, i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet).
2. De foranstaltninger, der er nævnt i stk. 
1, kan, hvor det er hensigtsmæssigt, give 
medlemsstaterne mulighed for at 
fremsætte en begrundet anmodning om en 
delvis og/eller midlertidig undtagelse fra 
foranstaltningerne.
Kommissionen vurderer, om 
anmodningen er berettiget, idet den tager 
hensyn til den særlige situation i 
medlemsstaterne og kan på denne 
baggrund tillade en delvis og/eller 
midlertidig undtagelse, forudsat at dette 
ikke i urimelig grad udsætter 
gennemførelsen af de i stk. 1 nævnte 
foranstaltninger eller skaber urimelige 
forskelle mellem konkurrence- eller 
retsvilkårene i medlemsstaterne."

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er et forsøg på at opnå et kompromis mellem Rådet og Parlamentet. 
Komitologiprocedure skal begrænses til frekvensbånd, hvis brug skal gøres betinget af 
generelle tilladelser.

Ændringsforslag 165
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 6 a (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(4a) Som artikel 6a indsættes:
"Artikel 6a
Harmoniseringsforanstaltninger
1. Uden at det berører artikel 5, stk. 1 og 
2, i dette direktiv og artikel 9 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet) kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
består i at:
a) identificere frekvensbånd, hvis brug 
skal gøres betinget af generelle tilladelser
b) harmonisere procedurerne for tildeling 
af generelle tilladelser til numre til 
virksomheder, der udbyder 
paneuropæiske elektroniske 
kommunikationsnet eller -tjenester
c) harmonisere de vilkår, der er opført i 
bilag II, for tildeling af generelle 
tilladelser til virksomheder, der udbyder 
paneuropæiske elektroniske 
kommunikationsnet eller -tjenester.  
Sådanne bestemmelser, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, 
som nævnt i artikel 22, stk. 3, i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet).
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2. De foranstaltninger, der er nævnt i stk. 
1, kan, hvor det er hensigtsmæssigt, give 
medlemsstaterne mulighed for at 
fremsætte en begrundet anmodning om en 
delvis og/eller midlertidig undtagelse fra 
foranstaltningerne.
Kommissionen vurderer, om 
anmodningen er berettiget, idet den tager 
hensyn til den særlige situation i 
medlemsstaterne og kan på denne 
baggrund tillade en delvis og/eller 
midlertidig undtagelse, forudsat at dette 
ikke i urimelig grad udsætter 
gennemførelsen af de i stk. 1 nævnte 
foranstaltninger eller skaber urimelige 
forskelle mellem konkurrence- eller 
retsvilkårene i medlemsstaterne."

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er et forsøg på at opnå et kompromis mellem Rådet og Parlamentet. 
Komitologiprocedure skal begrænses til radiofrekvensbånd, hvis brug skal gøres betinget af 
generelle tilladelser.

Ændringsforslag 166
Robert Goebbels, Andres Tarand

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Bilag – punkt 2 – litra h
Direktiv 2002/21/EF
Bilag – del A – punkt 19

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

19. Transparensforpligtelser for 
virksomheder, der udbyder offentlige 
elektroniske kommunikationstjenester, der 
er tilgængelige for offentligheden, med 
henblik på at sikre gennemgående 
konnektivitet i overensstemmelse med 
målene og principperne i artikel 8 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet), 
offentliggørelse vedrørende 

19. Transparensforpligtelser for 
virksomheder, der udbyder offentlige 
elektroniske kommunikationstjenester, der 
er tilgængelige for offentligheden, med 
henblik på at sikre gennemgående 
konnektivitet, herunder ubegrænset 
adgang til indhold, tjenester og 
applikationer, i overensstemmelse med 
målene og principperne i artikel 8 i direktiv 
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trafikstyringspolitikker og, hvor det er 
nødvendigt og rimeligt, adgang for de 
nationale tilsynsmyndigheder til de 
oplysninger, de har brug for til at 
kontrollere offentliggørelsens korrekthed.

2002/21/EF (rammedirektivet), 
offentliggørelse vedrørende 
trafikstyringspolitikker og, hvor det er 
nødvendigt og rimeligt, adgang for de 
nationale tilsynsmyndigheder til de 
oplysninger, de har brug for til at 
kontrollere offentliggørelsens korrekthed.".

Or. en

Begrundelse

Grundprincippet med end-to-end-konnektivitet, som omfatter slutbrugernes ret til adgang til 
indhold, tjenester og applikationer af eget valg på internet skal fastholdes.  

Ændringsforslag 167
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Bilag – punkt 2 – litra h
Direktiv 2002/21/EF
Bilag – del A – punkt 19

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

19. Transparensforpligtelser for 
virksomheder, der udbyder offentlige 
elektroniske kommunikationstjenester, der 
er tilgængelige for offentligheden, med 
henblik på at sikre gennemgående 
konnektivitet i overensstemmelse med 
målene og principperne i artikel 8 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet), 
offentliggørelse vedrørende 
trafikstyringspolitikker og, hvor det er 
nødvendigt og rimeligt, adgang for de 
nationale tilsynsmyndigheder til de 
oplysninger, de har brug for til at 
kontrollere offentliggørelsens korrekthed.

19. Transparensforpligtelser for 
virksomheder, der udbyder offentlige 
elektroniske kommunikationstjenester, der 
er tilgængelige for offentligheden, med 
henblik på at sikre gennemgående 
konnektivitet, herunder ubegrænset 
adgang til indhold, tjenester og 
applikationer, i overensstemmelse med 
målene og principperne i artikel 8 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet), 
offentliggørelse vedrørende 
trafikstyringspolitikker og, hvor det er 
nødvendigt og rimeligt, adgang for de 
nationale tilsynsmyndigheder til de 
oplysninger, de har brug for til at 
kontrollere offentliggørelsens korrekthed."

Or. en
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