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A) Forslagets baggrund og formål

Det drejer sig om Europa-Parlamentets og Rådets forslag til et direktiv, som har til formål at 
ændre den nuværende europæiske lovgivning for elektronisk kommunikation, som omfatter 
de tre direktiver - "rammedirektivet", "tilladelsesdirektivet" og "adgangsdirektivet" - for at 
gennemføre et egentligt indre marked for telekommunikation. Forslaget har frem for alt til 
formål at forbedre den elektroniske kommunikations effektivitet, at sikre en mere effektiv og 
enkel regulering for såvel operatørerne som de nationale tilsynsmyndigheder og gennemføre 
en harmonisering af fællesskabsstandarderne for at øge investeringerne, innovationen og 
fordelene for forbrugeren. 

Ændringerne af "rammedirektivet", "tilladelsesdirektivet" og "adgangsdirektivet" omfatter 
konkret følgende forhold: 

B) Med hensyn til rammedirektivet

 Reformen af frekvensforvaltningen, som tager hensyn til den teknologiske udvikling 
for bedre at kunne drage fordel af de økonomiske muligheder, og for at opnå de 
sociale og miljømæssige fordele, der følger af en bedre frekvensanvendelse.

 Øge sammenhængen i bestemmelserne for elektronisk kommunikation på det indre 
marked. I den forbindelse styrkes Kommissionens rolle med den nye "Myndighed for 
Markedet for Elektronisk Kommunikation".

 Styrke sikkerheden og integriteten af hensyn til brugerne af elektronisk 
kommunikation for at øge tilliden hos de virksomheder og borgere, der bruger 
elektronisk kommunikation.

C) Med hensyn til tilladelsesdirektivet

 Konkret tilpasse den nye frekvenspolitik til radiofrekvensanvendelsen.

 Indføre en effektiv procedure for virksomheder, der har behov for brugsrettigheder for 
at kunne udbyde transeuropæiske tjenester.

 Sikre en glat overgang til indførelsen af handel med radiofrekvenser.

D) Med hensyn til adgangsdirektivet

 Indførelsen af funktionel adskillelse, jf. forslagets artikel 13a, som en løsning, der kan 
pålægges af de nationale tilsynsmyndigheder efter godkendelse fra Kommissionen, der 
i denne henseende skal rådføre sig med den nye myndighed.

E) Forslagets retsgrundlag

Forslaget er baseret på EF-traktatens artikel 95, som tillader, at der ved fælles 
beslutningstagning af Parlamentet og Rådet vedtages generelle foranstaltninger til at 
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harmonisere medlemsstaternes lovgivning, der har det indre markeds gennemførelse og 
funktion til formål. 

Dette retsgrundlag bør i princippet ikke skabe problemer, eftersom det er identisk med 
grundlaget for de retsakter, som nærværende forslag har til formål at ændre, og eftersom 
denne tekst desuden har en relativt horisontal dimension, hvilket begrunder dette valg. 

I øvrigt bør Parlamentet ikke påberåbe sig anvendelsen af EF-traktatens artikel 308 som 
generel regel, da det i denne bestemmelse er fastsat, at vores institution kun skal høres.   

F) Styrkelse af EU’s beføjelser i forhold til medlemsstaterne 

Direktivforslaget styrker Kommissionens rolle på forskellige områder. 

Med hensyn til den nye frekvensforvaltning fastsættes ved artikel 9, at Kommissionen kan 
træffe gennemførelsesforanstaltninger for at harmonisere anvendelsen af de nye principper 
om neutralitet og almen interesse. 

Med hensyn til konsolideringen af det indre marked og forbedringen af sammenhængen 
tillægger artikel 7, stk. 4, Kommissionen større kompetence til at overvåge de løsninger, som 
de nationale tilsynsmyndigheder foreslår for virksomheder med stærk markedsposition. I 
øvrigt giver artikel 16, stk. 7, Kommissionen mulighed for med bistand fra Den Europæiske 
Myndighed for Markedet for Elektronisk Kommunikation at overtage gennemførelsen af en 
markedsanalyse, hvis en national tilsynsmyndighed forsinkes væsentligt i udøvelsen af sine 
funktioner. I øvrigt giver artikel 7, stk. 8, Kommissionen mulighed for med bistand fra 
Myndigheden at indføre særlige forpligtelser i forbindelse med udkast til foranstaltninger, der 
er ændret og anmeldt på ny. Endelig fastsættes ved artikel 15, stk. 4, og artikel 16, stk. 5, at 
Kommissionen, hvor der er tale om transnationale markeder, udpeger virksomheder med en 
stærk markedsposition og pålægger særlige forpligtelser under iagttagelse af Myndighedens 
udtalelse. 

Med hensyn til de nationale tilsynsmyndigheders uafhængighed og klageadgangen fastsættes 
der ved artikel 4, stk. 1, minimumskriterier for suspensionen af en foranstaltning, som den 
nationale tilsynsmyndighed har truffet, i tilfælde af akut behov for at forhindre, at den 
klagende part påføres alvorlig og uoprettelig skade, i overensstemmelse med EF-Domstolens 
retspraksis.

Med hensyn til ændringerne af adgangsdirektivet giver artikel 13a en national 
tilsynsmyndighed mulighed for at stille krav om funktionel adskillelse, som på forhånd skal 
godkendes af Kommissionen, og endelig fastsættes det ved artikel 6a og 6b, at Kommissionen 
for at lette adgangen til frekvenser for virksomheder, der har behov for brugsrettigheder i alle 
medlemsstater, f.eks. udbydere af satellittjenester, med bistand fra Myndigheden kan 
koordinere eller harmonisere vilkårene for individuelle rettigheder, udvælgelsesprocedurerne 
og udvælgelsen af virksomheder.

G) Ændringsforslag

Ordføreren stiller følgende ændringsforslag:
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A) Rammedirektivet:

 I artikel 6, sidste stykke, med hensyn til de nationale tilsynsmyndigheders 
offentliggørelse af resultaterne af høringsproceduren, er det nødvendigt i højere grad 
at sikre fortroligheden af de oplysninger, som virksomhederne fremkommer med. 

 I artikel 9, stk. 4, andet afsnit, vedrørende restriktionerne, der begrænser ydelsen på et 
specifikt bånd, bør det præciseres, at kravene om almen interesse, som begrunder disse 
restriktioner, også bør omfatte forebyggelsen og bekæmpelsen af organiseret 
kriminalitet. 

 I artikel 19, stk. 1, vedrørende harmoniseringsprocedurerne, som Kommissionen skal 
vedtage, når der er afvigelser i de nationale tilsynsmyndigheders anvendelse af 
specifikke afgifter i rammedirektivet og i de specifikke direktiver, har Kommissionen 
skønsbeføjelse til alene at vælge at offentliggøre en "beslutning" eller en "henstilling", 
idet forskriftsproceduren med kontrol kun gælder for den første. Man bør derfor tvivle 
på relevansen af denne bestemmelse, da omfanget af Parlamentets deltagelse i sidste 
instans afhænger af Kommissionens valg.  

 I artikel 21, stk. 2 og 3, vedrørende tværnationale tvister mellem parter i forskellige 
medlemsstater bør det præciseres, at koordinationen af de nationale 
tilsynsmyndigheders indsats for at løse tvisten kan føre til vedtagelsen af en fælles 
beslutning. 

B) Tilladelsesdirektivet:

 I artikel 5, stk. 2, vedrørende medlemsstaternes tildeling af brugsret til radiofrekvenser 
og numre bør der henvises til restriktionerne, som er begrundet i kravene om almen 
interesse, i overensstemmelse med artikel 9, stk. 4, andet afsnit, i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet).

 I artikel 10 vedrørende overholdelsen af betingelserne for generel tilladelse eller 
brugsrettigheder og særlige forpligtelser bør der indføres et stk. 6a (nyt), som giver 
medlemsstaterne mulighed for at underkaste sanktionerne i stk. 5 og stk. 6 en 
domstolskontrol i henhold til national lovgivning.
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