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KORT BEGRUNDELSE

Dette forslag til direktiv 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. De vigtigste ændringer i rammedirektiverne udgøres af en reform af 
frekvensforvaltningen, indførelse af en funktionel adskillelse og en styrkelse af 
Kommissionens beføjelser i forhold til medlemsstaterne.

Ordføreren stiller følgende ændringsforslag til direktivforslaget:

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 fremsender.

 I artikel 9, stk. 4, andet afsnit, vedrørende de restriktioner, 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 kan 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 
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medlemsstaterne mulighed for at underkaste sanktionerne i stk. 5 og stk. 6 en 
domstolskontrol i henhold til national lovgivning.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Da der ikke findes et mere specifikt 
retsgrundlag, må forslaget baseres på EF-
traktatens artikel 95, som tillader, at der 
ved fælles beslutningstagning af 
Parlamentet og Rådet vedtages generelle 
foranstaltninger til at harmonisere
medlemsstaternes lovgivning, der har det 
indre markeds gennemførelse og funktion 
til formål. Denne artikel udgør samme 
retsgrundlag for de retsakter, der ændres 
med dette forslag, og som desuden har en 
relativt horisontal dimension, hvilket 
begrunder dette valg.   Oprettelsen af en 
tilsynsmyndighed på europæisk plan kan 
betyde, at EF-traktatens artikel 308 tages i 
brug som generel regel, selv om Europa-
Parlamentet ikke i medfør af denne 
bestemmelse har nogen 
medbestemmelsesret.   

Or. es
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Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 60 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(60a) Hvis Kommissionen i forbindelse 
med det særlige tilfælde, der er omtalt i 
artikel 19 i direktiv 2002/21/EF, finder, at 
afvigelser i de nationale 
tilsynsmyndigheders udførelse af de 
opgaver, de er pålagt i henhold til dette 
direktiv og særdirektiverne, skaber 
hindringer på det indre marked, bør 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
træffe harmoniseringsforanstaltninger, 
der, under nøje iagttagelse af 
markedsmyndighedens udtalelse, hvor en 
sådan foreligger, fremmer målene i 
artikel 8. Disse foranstaltninger kan kun 
blive virkeligt effektive, såfremt de har 
form af egentlige regler, dvs. afgørelser 
truffet i henhold til forskriftsproceduren 
med kontrol, jf. artikel 5a i afgørelse 
2006/512/EF, bortset fra enhver 
henstilling eller andre ikkebindende 
foranstaltninger.  

Or. es

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 60 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(60b) Sigtet med styrkelsen af 
Kommissionens beføjelser og oprettelsen 
af markedsmyndigheden er en mere 
hensigtsmæssig og effektiv 
frekvensforvaltning. Dens opgaver er 
udformet med henblik på at blive udført 
med stor omhu og under stadig 
hensyntagen til virksomhedernes og 
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brugernes krav.  Det er desuden klart, at 
oprettelsen af en tilsynsmyndighed på 
europæisk plan ikke må begrænse 
Europa-Parlamentets direkte kontrol med 
Kommissionen, og det er derfor en 
forudsætning, at Parlamentet til stadighed 
orienteres udtømmende om anvendelsen 
af dette direktiv.   

Or. es

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr.  6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Resultaterne af høringsproceduren skal 
gøres offentligt tilgængelige af de 
pågældende nationale tilsynsmyndigheder, 
medmindre de er fortrolige i henhold til 
fællesskabsretten og den nationale 
lovgivning om fortrolig behandling af 
forretningsoplysninger.

Resultaterne af høringsproceduren skal 
gøres offentligt tilgængelige af de 
pågældende nationale tilsynsmyndigheder, 
medmindre de er fortrolige i henhold til 
fællesskabsretten og den nationale 
lovgivning om fortrolig behandling af 
forretningsoplysninger. I tilfælde af 
uberettiget formidling af fortrolige 
oplysninger sikrer de nationale 
tilsynsmyndigheder, at der efter 
anmodning fra de berørte virksomheder 
hurtigst muligt træffes passende 
foranstaltninger. 

Or. es

Ændringsforslag 5

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

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

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

Or. es

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr.  20
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis Kommissionen finder, at afvigelser 
i de nationale tilsynsmyndigheders 
udførelse af de opgaver, de er pålagt i 
henhold til dette direktiv og 
særdirektiverne, skaber hindringer på det 
indre marked, kan den under nøje 
iagttagelse af markedsmyndighedens 
udtalelse, hvor en sådan foreligger, vedtage 
en henstilling eller en beslutning om 
harmoniseret anvendelse af 
bestemmelserne i dette direktiv og 
særdirektiverne for at fremme opfyldelsen 
af målene i artikel 8, uden at dette dog 
berører artikel 9 i dette direktiv og artikel 6 
og 8 i direktiv 2002/19/EF 

1. Hvis Kommissionen finder, at afvigelser 
i de nationale tilsynsmyndigheders 
udførelse af de opgaver, de er pålagt i 
henhold til dette direktiv og 
særdirektiverne, skaber hindringer på det 
indre marked, kan den under nøje 
iagttagelse af markedsmyndighedens 
udtalelse, hvor en sådan foreligger, vedtage 
en beslutning om harmoniseret anvendelse 
af bestemmelserne i dette direktiv og 
særdirektiverne for at fremme opfyldelsen 
af målene i artikel 8, uden at dette dog 
berører artikel 9 i dette direktiv og artikel 6 
og 8 i direktiv 2002/19/EF 
(adgangsdirektivet).
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(adgangsdirektivet).

Or. es

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr.  20
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når Kommissionen udsteder en 
henstilling i henhold til stk. 1, handler 
den efter den procedure, der henvises til i 
artikel 22, stk. 2. 

udgår

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder under udførelsen af 
deres opgaver tager nøje hensyn til 
sådanne henstillinger. Vælger en national 
tilsynsmyndighed at undlade at følge en 
henstilling, underretter den 
Kommissionen herom og begrunder sin 
holdning.

Or. es

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr.  22
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle parter kan forelægge tvisten for de 
berørte nationale tilsynsmyndigheder. De 
kompetente nationale tilsynsmyndigheder 
koordinerer deres indsats for at finde en 
løsning på tvisten i overensstemmelse med 
målene i artikel 8. 

2. Alle parter kan forelægge tvisten for de 
berørte nationale tilsynsmyndigheder. De 
kompetente nationale tilsynsmyndigheder 
koordinerer deres indsats for at finde en 
løsning på tvisten i overensstemmelse med 
målene i artikel 8, så vidt muligt med 
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vedtagelse af en fælles beslutning. 

Or. es

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr.  22
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De underretter hurtigst muligt parterne 
herom. Er tvisten endnu ikke bilagt efter 
fire måneder, og er den ikke indbragt for en 
domstol, koordinerer de nationale 
tilsynsmyndigheder, hvis en af parterne 
anmoder om det, deres indsats for at 
bilægge tvisten i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 8, idet de tager 
nøje hensyn til den henstilling, 
markedsmyndigheden måtte have udstedt i 
henhold til artikel 18 i forordning […/EF]..

De underretter hurtigst muligt parterne 
herom. Er tvisten endnu ikke bilagt efter 
fire måneder, og er den ikke indbragt for en 
domstol, koordinerer de nationale 
tilsynsmyndigheder, hvis en af parterne 
anmoder om det, deres indsats for at 
bilægge tvisten i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 8, så vidt muligt 
med vedtagelse af en fælles beslutning, 
idet de tager nøje hensyn til den 
henstilling, markedsmyndigheden måtte 
have udstedt i henhold til artikel 18 i 
forordning […/EF]..

Or. es

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvor det er nødvendigt at tildele 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser og numre, tildeler 
medlemsstaterne efter anmodning sådanne 
rettigheder til enhver virksomhed, der 
udbyder eller bruger net eller tjenester i 

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

henhold til den generelle tilladelse, jf. dog 
artikel 6, 6a, 7 og artikel 11, stk. 1, litra c), 
i dette direktiv, og andre regler til sikring 
af en effektiv anvendelse af disse 
ressourcer i overensstemmelse med artikel 
9, stk. 4, andet afsnit, i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet).

Or. es

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es
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Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som litra da tilføjes:
"6a. Medlemsstaterne bør sikre, at 
sanktionerne i stk. 5 og 6 underkastes en 
domstolskontrol i henhold til national 
lovgivning."  

Or. es


	717407da.doc

