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KORT BEGRUNDELSE

Med dette forslag foretages der ændringer i rammedirektivet1, tilladelsesdirektivet2 og 
adgangsdirektivet3, som Kommissionen foreslog i november 2007. Ordføreren glæder sig 
over forslagene om "bedre regulering" i pakken, der generelt nyder stærk opbakning, eftersom 
pakken er meget vigtig, hvis der skal opnås forbedringer med hensyn til et virkeligt europæisk 
indre marked inden for telekommunikation. Formålet med pakken er at øge investeringerne, 
innovationen og forbrugerfordele inden for elektronisk kommunikation, dvs. at støtte og 
yderligere udvikle et regelsæt for den digitale økonomi, som er fremtidssikret og 
markedsorienteret, og som udnytter de fordele, som et fuldt fungerende indre marked 
medfører, hvilket ordføreren også går stærkt ind for.

Selv om ordføreren glæder sig over forslaget om fælles rammebestemmelser for, adgang til og 
samtrafik mellem samt tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og –tjenester, mener 
han, at der er brug for forbedringer.

Frekvensforvaltning

EU har behov for at nå frem til bedre former for frekvensforvaltning, som kombinerer 
åbenhed, fleksibilitet og harmonisering. Der er klart behov for fleksibilitet inden for 
frekvensforvaltning og størst mulig effektivitet.

Et "harmoniseret" syn på frekvensforvaltning, som ville bringe 27 forskellige nationale 
ordninger for frekvensforvaltning på linje, ville være nyttigt, hvis de fælleseuropæiske og 
transnationale tjenester skal forbedres. En frekvensordning giver brugerne teknologi- og 
tjenestefordele og således økonomiske og sociale fordele (f.eks. i produktionsmængden af 
standardudstyr, prisnedsættelser og hindringer for nye brugeres adgang).
I den forbindelse bør der lægges vægt på frekvensforvaltning og netværksplanlægning for i 
videst mulig omfang af undgå interferens, eftersom en teknologineutral harmonisering ikke 
kan løse interferensproblemerne.

Ordføreren glæder sig over Kommissionens indførelse af fleksibilitet i forbindelse med 
tildeling af frekvens til en særlig teknologi eller tjenester.  Mere fleksible anvendelser vil 
medføre øgede innovationer og forbrugerfordele. Men måske vil det være nødvendigt at 
reservere nogle bånd til en bestemt anvendelse i hele Europa (f.eks. alarmtjenester), og der vil 
således måske være behov for at udvise forsigtighed med hensyn til teknologi- og 
tjenesteneutralitet.

Derfor vil en gradvis strategi være at foretrække frem for en revolutionerende reform.
Da teknologineutralitet vil føre til innovative og teknologiske udviklinger til fordel for 
forbrugerne, bør det suppleres med handel for at sikre konkurrencen.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for 
elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet), EFT L 108 af 24.4.2002.
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester (tilladelsesdirektivet), EFT L 108 af 24.4.2002.
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til og samtrafik mellem 
elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet), EFT L 108 af 24.4.2002.
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Kommissionen forsøger at supplere den "traditionelle metode" med markedsbaseret handel
med frekvenser med sekundær handel og auktioner. Handel med frekvenser forbedrer i sig 
selv ikke nødvendigvis fleksibiliteten i anvendelsen af frekvenser.  Den bør imidlertid 
fremme adgangen til frekvensen og føre til en mere intensiv (og følgelig mere værdifuld) 
anvendelse af frekvensen. Derfor støtter ordføreren etableringen af handel med 
brugsrettigheder i hele EU for udvalgte frekvensbånd, når der tildeles individuelle 
brugsrettigheder.

Ny samordning og beføjelser til tilsynsmyndighederne

Kommissionen foreslår, at de nationale tilsynsmyndigheder får beføjelser til at pålægge 
fremtrædende operatører funktionel adskillelse, hvor dette ville bidrage til at øge 
konkurrencen for forbrugere og skabe ensartede vilkår for operatørerne. Ordføreren går fuldt 
ud ind for Kommissionens forslag og erkender, at denne afhjælpende foranstaltning måske 
ikke er hensigtsmæssig i alle medlemsstater, men at det bør være en afhjælpende 
foranstaltning, der stilles til rådighed for de nationale tilsynsmyndigheder til eventuel brug.

Kommissionens beføjelser udvides i henhold til dette forslag. Kommissionen har beføjelser til 
at nedlægge veto over for de nationale tilsynsmyndigheders udpegning af en dominerende 
stilling og at rette henstillinger i forbindelse med alle spørgsmål og afgørelser om 
nummerserier. Ordføreren går imod de nuværende forslag, som ville give Kommissionen 
sådanne vetobeføjelser.

Lettere adgang

Den nuværende rammelovgivning indeholder allerede bestemmelser om indførelse af den 
mindst belastende ordning med tilladelser, dvs. adgang til generelle tilladelser som den 
foretrukne fremgangsmåde.

I praksis tildeles brugsrettigheder til frekvenser imidlertid oftere via individuelle 
brugsrettigheder. Forslagene bekræfter strategien med generelle tilladelser og indfører den 
som standardmetoden. I forslagene indføres følgelig en forpligtelse til at begrunde tilfælde, 
hvor der udstedes individuelle brugsrettigheder. En sådan begrundelse kan være nødvendig 
for at forhindre interferens eller for at opfylde særlige almennyttige målsætninger. Der er to 
begrundelser for dette forslag: (i) at forhindre, at individuelle licenser anvendes som 
tildelingsmetode, hvor det er unødvendigt, og derved generelt mindske hindringerne for 
adgang til frekvensressourcer; (ii) det teknologiske fremskridt giver øget mulighed for 
kollektiv brug af frekvensressourcer.

Ordføreren er overbevist om, at beskyttelsen af forbrugerne kræver styrkede foranstaltninger, 
og han foreslår derfor ændringer til forbedring af forbrugerbeskyttelsen. Forslaget indeholder 
yderligere foranstaltninger vedrørende forbrugerbeskyttelse i forbindelse med de nationale 
regulerende myndigheders opgaver og beføjelser. Ordføreren ønsker at styrke og præcisere 
disse myndigheders rolle for derigennem at opnå forbedringer i disse 
forbrugerbeskyttelsesspørgsmål.
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Endvidere er der endnu ikke, hvilket Kommissionen også erkender, opnået et fuldt fungerende 
europæisk detailmarked. Der er derfor behov for yderligere konkrete forslag med henblik på 
at nå frem til et virkeligt indre marked.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 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
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder udøver deres beføjelser 
uafhængigt og i åbenhed. De nationale 
tilsynsmyndigheder må hverken søge eller 
modtage instrukser fra andre organer i 
forbindelse med den daglige udførelse af 
de opgaver, de er pålagt i henhold til den 
nationale lovgivning, der gennemfører 
fællesskabslovgivningen. Kun 
klageinstanser, der er oprettet i 
overensstemmelse med artikel 4, og 
nationale domstole har beføjelse til at
suspendere eller omstøde afgørelser truffet 
af de nationale tilsynsmyndigheder. 

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder udøver deres beføjelser 
uafhængigt, i åbenhed og rettidigt. De 
nationale tilsynsmyndigheder må hverken 
søge eller modtage instrukser fra andre 
organer i forbindelse med den daglige 
udførelse af de opgaver, de er pålagt i 
henhold til den nationale lovgivning, der 
gennemfører fællesskabslovgivningen. Kun 
klageinstanser, der er oprettet i 
overensstemmelse med artikel 4, og 
nationale domstole har beføjelse til at 
suspendere eller omstøde afgørelser truffet 
af de nationale tilsynsmyndigheder. 

Or. en

Begrundelse

For at sikre konkurrence og innovation på markedet, skal de nationale tilsynsmyndigheder 
reagere rettidigt, f.eks. i forbindelse med markedsanalyser.
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Ændringsforslag 2

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter frister for 
behandlingen af sådanne klager.

Or. en

Begrundelse

På indeværende tidspunkt kan klagesager forsinkes i adskillige år, hvorefter det bliver for 
sent at tage fat på det oprindelige problem. Derfor skal der fastsættes en frist.

Ændringsforslag 3

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der udbyder elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester, giver de 
nationale tilsynsmyndigheder alle de 
oplysninger, herunder økonomiske, som 
disse myndigheder har behov for, for at 
kunne påse, at bestemmelserne i dette 
direktiv og særdirektiverne samt afgørelser 
truffet i henhold hertil overholdes. Disse 
virksomheder forpligtes også til at 
forelægge oplysninger om fremtidige 
ændringer i net eller tjenester, der kan få 
indflydelse på de engrostjenester, som 
stilles til rådighed for konkurrenter.
Virksomhederne afgiver oplysningerne, så 
snart de anmodes herom, og under 
overholdelse af de frister og i den 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der udbyder elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester, giver de 
nationale tilsynsmyndigheder alle de 
oplysninger, herunder økonomiske, som 
disse myndigheder har behov for, for at 
kunne påse, at bestemmelserne i dette 
direktiv og særdirektiverne samt afgørelser 
truffet i henhold hertil overholdes. Disse 
virksomheder forpligtes også til at 
forelægge oplysninger om fremtidige 
ændringer i net eller tjenester, der kan få 
indflydelse på de engrostjenester, som 
stilles til rådighed for konkurrenter.
Virksomhederne afgiver oplysningerne, så 
snart de anmodes herom, og under 
overholdelse af de frister og i den 
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detaljeringsgrad, som den nationale 
tilsynsmyndighed kræver. De af den 
nationale tilsynsmyndighed krævede 
oplysninger skal stå i et rimeligt forhold til, 
hvad opgaven kræver. Den nationale 
tilsynsmyndighed skal begrunde sin 
anmodning om oplysninger.

detaljeringsgrad, som den nationale 
tilsynsmyndighed kræver. De af den 
nationale tilsynsmyndighed krævede 
oplysninger skal stå i et rimeligt forhold til, 
hvad opgaven kræver. Den nationale 
tilsynsmyndighed skal begrunde sin 
anmodning om oplysninger samtidig med, 
at der gives garanti for fortrolig 
behandling af forretningsoplysninger i 
henhold til fællesskabsretten og den 
nationale lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De nationale tilsynsmyndigheder 
bidrager til udviklingen af det indre 
marked ved at arbejde sammen med 
Kommissionen og markedsmyndigheden 
for at sikre en ensartet anvendelse af dette 
direktiv og særdirektiverne i alle 
medlemsstaterne. De arbejder navnlig 
sammen med Kommissionen og 
markedsmyndigheden om at finde ud af, 
hvilke typer af instrumenter og midler der 
er de bedst egnede til at håndtere bestemte 
typer af situationer på markedet.

2. De nationale tilsynsmyndigheder 
bidrager til udviklingen af det indre 
marked ved at arbejde sammen med 
Kommissionen og markedsmyndigheden i 
åbenhed for at sikre en ensartet anvendelse 
af dette direktiv og særdirektiverne i alle 
medlemsstaterne. De arbejder navnlig 
sammen med Kommissionen og 
markedsmyndigheden om at finde ud af, 
hvilke typer af instrumenter og midler der 
er de bedst egnede til at håndtere bestemte 
typer af situationer på markedet.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 – stk. 8



PE404.724v01-00 8/11 PA\718014DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Hvis et udkast til foranstaltninger 
ændres i overensstemmelse med stk. 6, 
kan Kommissionen træffe en afgørelse 
med krav om, at den nationale 
tilsynsmyndighed inden for en fastsat frist 
indfører en særlig forpligtelse i henhold 
til artikel 9-13a i direktiv 2002/19/EF 
(adgangsdirektivet) og artikel 17 i direktiv 
2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet). 

udgår

I den forbindelse forfølger Kommissionen 
de politiske mål, der er fastsat i artikel 8 
for nationale tilsynsmyndigheder. 
Kommissionen tager nøje hensyn til den 
udtalelse, som markedsmyndigheden 
forelægger i overensstemmelse med 
artikel 6 i forordning […/EF], særlig når 
den fastlægger de nærmere detaljer 
vedrørende den eller de forpligtelser, der 
skal pålægges.

Or. en

Begrundelse

For at forbedre konsekvensen uden at ændre den skrøbelige institutionelle magtbalance eller 
undergrave forordningens subsidiaritets elementer bør Kommissionen spille rollen som 
mægler frem for som dommer.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8 –  litra b a (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) Stk. 2, litra c), affattes således:
tilskynde til og lette effektiv 
markedsorienteret investering i 
infrastruktur og fremme innovation 
samt 
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Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Krav om, at en tjeneste udbydes i et 
bestemt frekvensbånd, skal være begrundet 
ud fra hensynet til at sikre:

(a) opfyldelse af en almennyttig 
målsætning i overensstemmelse med 
fællesskabsretten, herunder sikkerhed for 
menneskeliv, fremme af social, regional 
eller territorial samhørighed;
(b) effektiv udnyttelse af 
frekvensressourcerne; og

(c) som fastlagt i national lovgivning i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen fremme af 
kulturel og sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme.

Or. en
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Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 13
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Foranstaltninger, som en national 
tilsynsmyndighed træffer i 
overensstemmelse med stk. 1, skal være 
objektive, transparente og forholdsmæssigt 
afpassede.

3. Foranstaltninger, som en national 
tilsynsmyndighed træffer i 
overensstemmelse med stk. 1, skal være 
objektive, transparente, forholdsmæssigt 
afpassede og baseret på ikke-
diskriminerende kriterier.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 16 - stk. 5 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan, under nøje 
iagttagelse af markedsmyndighedens 
udtalelse, vedtage en beslutning om at 
udpege en eller flere virksomheder som 
virksomheder med en stærk 
markedsposition på det pågældende 
marked og at pålægge en eller flere 
særlige forpligtelser i henhold til artikel 
9-13a i direktiv 2002/19/EF 
(adgangsdirektivet) og artikel 17 i direktiv 
2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet). I 
den forbindelse forfølger Kommissionen 
de politiske mål i artikel 8.

udgår

Or. en
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Begrundelse

For at forbedre konsekvensen uden at ændre den skrøbelige institutionelle magtbalance eller 
undergrave forordningens subsidiaritets elementer bør Kommissionen spille rollen som 
mægler frem for som dommer.
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