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KORT BEGRUNDELSE

Revisionen af regelsættet for telesektoren skal have til formål i større udstrækning at fremme 
konkurrencen, sikre investeringer og konsolidere det indre marked for elektronisk 
kommunikation for at fortsætte liberaliseringsprocessen. Derudover bør der tages hensyn til 
forbrugerbeskyttelse og netsikkerhed samt kulturelle interesser. 

Set i lyset af de højdynamiske markeder og den hastige udvikling i telesektoren skal der 
vælges en fleksibel tilgang, som muliggør hensyntagen til fremtidige udviklinger. 

Derudover er der behov for et fremtidsrettet perspektiv med hensyn til det foreslåede 
regelsæts egnethed, hvad angår Next-Generation-Networks (NGN). I denne sammenhæng er 
netop etableringen af bredbåndede NGN-infrastrukturer en central udfordring med hensyn til 
placering og konkurrencepolitik, hvor virksomheder er afhængige af en høj planlægnings- og 
retssikkerhed. De nationale regulerende myndigheders mulighed for at stille krav om fælles 
benyttelse af faciliteter som adgang til master, kabelkanaler og bygninger begunstiger 
investeringer i lyslederkabler og nye markedsdeltageres adgang. Under beslutningsprocessen 
skal der tages hensyn til foranstaltningernes forholdsmæssighed og rentabilitet. Endvidere kan 
risiko- og udgiftsdeling fremme udbygning af netværker. Desuden bør det ved udarbejdelsen 
af markedsafgrænsninger undersøges, om geografiske områder på et lavere plan end det 
nationale plan, er konkurrencedygtige, således at en passende deregulering kan finde sted. 

Tidligere blev det flere gange konstateret, at der er behov for mere intensive 
koordineringsmekanismer, som går ud over det nationale plan. Sådanne foranstaltninger bør 
dog baseres på eksisterende og veludviklede strukturer og udnytte deres potentiale mere 
tidssvarende, virksomt og stringent. I denne forbindelse skal der oprettes et "netværk af 
nationale regulerende myndigheder", som varetager opgaver, der ikke kan løses på nationalt 
plan. En stærk centralisering på fællesskabsplan i form af en europæisk myndighed rummer i 
modsætning hertil risikoen for, at der ikke tages tilstrækkeligt hensyn til særlige nationale 
forhold. En sådan styrkelse af centrale regeringsinstanser kan hverken politisk eller 
økonomisk begrundes tilstrækkeligt over for de nationale regulerende myndigheder.

Det må fortsat konstateres, at udvalgsproceduren ikke er egnet til at fastsætte eller ændre 
bestemmelser, som vedrører væsentlige elementer af telekommunikationslovgivningen. 
Derfor skal de udvalgsprocedurer, som i stort tal iværksættes i forslaget, begrænses. 

Ved analysen og definitionen af de nationale markedsforhold skal de nationale regulerende 
myndigheder på egen hånd kunne iværksætte den bedst egnede foranstaltning til løsning af det 
pågældende identificerede konkurrenceproblem. Kommissionens endelige beslutningsret, som 
omhandles i direktivforslaget, d.v.s. Kommissionens mulighed for at opfordre de regulerende 
myndigheder til at pålægge virksomheder en særlig forpligtelse, ville indføre en central 
europæisk regulering. Denne indgrebsmulighed rummer en risiko for, at der ikke tages 
tilstrækkeligt hensyn til nationale forhold, og at man følger fremgangsmåden "one size fits 
all". 

Med henblik på de nye kriterier for åbningen af en yderligere vetoret til Kommissionen bør 
der vælges en formidlende tilgang, hvor "netværket af nationale regulerende myndigheder" 
som overordnet organ i første omgang afgør, hvorvidt den nationale regulerende myndigheds 
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foranstaltning er egnet.

For at virkeliggøre målsætningen om en effektiv og markedsorienteret frekvensordning skal 
tilgangen om teknologi- og tjenesteneutralitet principielt vælges ved tildelingen af 
brugsrettigheder til frekvenser. I den forbindelse skal der tages hensyn til, at 
frekvenstildelingen - med undtagelse af meget få paneuropæiske tjenester – udelukkende 
ligger i medlemsstaternes kompetence, og at en binding til bestemte teknologier skal være 
mulig ved målsætninger af offentlig interesse, såsom mediepluralisme. På denne baggrund er 
det påkrævet, at direktivforslaget tillader medlemsstaterne et passende spillerum til 
dispensation fra påbuddet om teknologi- og tjenesteneutralitet, f.eks. for radiomediets 
interesser.  

Frekvenshandel er en mulighed for at sikre en effektiv økonomisk udnyttelse af 
radiofrekvenser, hvorved de nationale regulerende myndigheder skal inddrages i afgørelser 
vedrørende frekvenshandel. Medlemsstaterne er forpligtet til at bestemme, om og under 
hvilke forudsætninger en mere markedsorienteret tilgang, særlig frekvenshandel, kommer i 
betragtning for radiofrekvenser. 

Der skal tages passende hensyn til de afgørelser, som internationale organer, som CEPT, RRC 
og WRC, træffer, for at sikre, at EU’s telekommunikationslovgivning er i overensstemmelse 
med andre instrumenter for frekvenskoordinering.

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget 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) Elektroniske kommunikationsnet er 
en sektor i hastig forandring, som er 
kendetegnet ved teknologisk innovation 
på et højt niveau og meget dynamiske 
markeder. Det er nødvendigt regelmæssigt 
at undersøge reguleringens nøjagtighed i 
forbindelse med skiftende markeder og 
teknologier. For at sikre, at EU-borgerne 
fortsat kan deltage fuldt ud i det globale 
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informationssamfund, bør innovation og 
iværksættelse af næste generation af 
netværk af høj hastighed, som kan opfylde 
fremtidige kunders behov for mere 
båndbredde og flere ydelser, prioriteres 
højt i forbindelse med anvendelsen af 
dette direktiv.    

Or. en

Begrundelse

I de reviderede forslag tager Kommissionen ikke aktivt stilling til spørgsmålet om nye faste og 
mobile højhastighedsbredbåndsnet, selv om spørgsmålet er af afgørende betydning for 
Europas konkurrenceevne, telekommunikationsindustri og forbrugere. Ifølge Kommissionen 
er den nuværende lovgivningsmæssige ramme tilstrækkelig forsvarlig til at imødegå dette 
spørgsmål uden yderligere lovgivningsforslag. Det er dog ikke tilstrækkeligt blot at videreføre 
de lovgivningsmæssige begreber fra tidligere. 

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Rammebestemmelserne skal imødegå
de nye udfordringer vedrørende 
investeringer og innovation og anerkende 
behovet for at fremme såvel investeringer 
som konkurrenceevne, således at 
forbrugernes valgmuligheder beskyttes og 
ikke undermineres.

Or. en
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Det henhører under medlemsstaternes 
kompetence at fastlægge omfanget og arten 
af enhver undtagelse vedrørende fremme af 
kulturel og sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme i overensstemmelse med 
national lovgivning.

(23) Det henhører under medlemsstaternes 
kompetence at fastlægge omfanget og arten 
af enhver undtagelse vedrørende fremme af 
kulturel og sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme i overensstemmelse med 
national lovgivning. Medlemsstaterne bør 
dermed tage hensyn til den kulturelle 
relevans i forbindelse med transmission 
og professionelle mikrofonsystemer til 
multimediebaserede audio-, video- og 
liveproduktioner. 

Or. en

Begrundelse

Transmissioner og medieproduktioner i forbindelse med kulturelle begivenheder, herunder 
begivenheder af international karakter som De Olympiske Lege, afhænger af pålidelige 
transmissionsfrekvenser.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra e 
Direktiv 2002/20/EF 
Artikel 2 – litra s

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(s) "skadelig interferens": interferens, der 
udgør en fare for radionavigationstjenesters 
eller andre sikkerhedstjenesters aktiviteter 
eller som på anden måde i alvorlig grad 
forringer, hindrer eller gentagne gange 
afbryder radiokommunikationstjenester, 
der fungerer i overensstemmelse med 

(s) "skadelig interferens": interferens, der 
udgør en fare for radionavigationstjenesters 
eller andre sikkerhedstjenesters aktiviteter, 
som rent teknisk hindrer den fælles 
udnyttelse af frekvenser, eller som på 
anden måde i alvorlig grad kan forringe, 
hindre eller gentagne gange afbryde
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Fællesskabets eller medlemsstaternes 
gældende regler.

radiokommunikationstjenester, der 
fungerer i overensstemmelse med 
internationale, Fællesskabets eller 
medlemsstaternes gældende regler.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal kunne indføre restriktioner, ikke kun hvor denne interferens er blevet 
observeret, men også hvor det er sandsynligt, at skadelig interferens kan forekomme.     I 
betragtning af de store interferensproblemer mellem envejs- og tovejstjenester (modtagning 
og sending) er det vigtigt, at der ydes beskyttelse mod skadelig interferens i overensstemmelse 
med internationalt vedtagne frekvensplaner og specielt ITU's Genèveplan (GE-O6). De 
nationale retssystemer skal kunne sikre fælles anvendelse af frekvenser.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Direktiv 2002/20/EF 
Artikel 3 – stk. 3 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. 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.

3. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder udøver deres beføjelser 
uafhængigt, rettidigt 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.

Or. en
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Begrundelse

En manglende rettidig reaktion fra de nationale regulerende myndigheders side i forbindelse 
med markedsundersøgelser kan bremse konkurrencen og innovationen på markedet. 

Ændringsforslag 6

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Følgende artikel indsættes:

Artikel 3a
Medlemsstaterne skal i fællesskab oprette 
et Netværk af Nationale 
Tilsynsmyndigheder i overensstemmelse 
med de kriterier, som er fastlagt i 
forordning nr.  [.../.../EC]1

1 Forordning om oprettelse af et Netværk 
af Nationale Tilsynsmyndigheder for det 
europæiske marked for elektronisk 
kommunikation.
(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal det ændres 
i hele teksten.)

Or. en

Begrundelse

Den Europæiske Myndighed for Markedet for Elektronisk Kommunikation skal erstattes af 
Netværket af Nationale Tilsynsmyndigheder. Den Europæiske Myndighed for Markedet for 
Elektronisk Kommunikation medfører meget bureaukrati, er i modstrid med 
nærhedsprincippet og det langsigtede mål om at erstatte ex ante-regulering med 
konkurrencelovgivning og viser desuden manglende uafhængighed.      
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Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4 – litra a
Direktiv 2002/20/EF 
Artikel 4 – stk. 1 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der på 
nationalt plan findes effektive mekanismer, 
ved hjælp af hvilke enhver bruger eller en 
virksomhed, der udbyder elektroniske 
kommunikationsnet og/eller -tjenester, og 
som berøres af en national 
tilsynsmyndigheds afgørelse, kan påklage 
denne til en klageinstans, som er 
uafhængig af de involverede parter. Denne 
instans, som kan være en domstol, skal 
have den nødvendige ekspertise til 
rådighed, som gør det muligt for den at 
udføre sine funktioner. Medlemsstaterne 
sikrer, at der tages behørigt hensyn til 
sagens omstændigheder, og at der 
forefindes en effektiv appelmulighed.

1. Medlemsstaterne sikrer, at der på 
nationalt plan findes effektive mekanismer, 
ved hjælp af hvilke enhver bruger eller en 
virksomhed, der udbyder elektroniske 
kommunikationsnet og/eller -tjenester, og 
som berøres af en national 
tilsynsmyndigheds afgørelse, kan påklage 
denne til en klageinstans, som er 
uafhængig af de involverede parter. Denne 
instans, som kan være en domstol, skal 
have den nødvendige ekspertise til 
rådighed, som gør det muligt for den at 
udføre sine funktioner. Medlemsstaterne 
sikrer, at der tages behørigt hensyn til 
sagens omstændigheder, og at der 
forefindes en effektiv appelmulighed. 
Medlemsstaterne bør begrænse den 
almindelige frist for overvejelse af en 
sådan appel.

Or. en

Begrundelse

På nuværende tidspunkt kan appelprocedurer opretholdes i adskillige år, og dermed er det 
ofte for sent at finde en løsning på det oprindelige problem.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4 – litra a
Direktiv 2002/20/EF 
Artikel 4 – stk. 1 – punkt 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Klagesagen har ikke opsættende virkning 
for den afgørelse, som den nationale 
tilsynsmyndighed har truffet, medmindre 
der træffes foreløbige foranstaltninger. 
Sådanne foreløbige foranstaltninger kan 
træffes, hvis det er nødvendigt at 
suspendere virkningerne af afgørelsen 
hurtigst muligt for at forhindre, at den 
klagende part påføres alvorlig og 
uoprettelig skade, og når det er nødvendigt 
af hensyn til balancen mellem parternes 
interesser.

Klagesagen har ikke opsættende virkning 
for den afgørelse, som den nationale 
tilsynsmyndighed har truffet, medmindre 
der træffes foreløbige foranstaltninger. 
Sådanne foreløbige foranstaltninger kan 
kun træffes, hvis det er nødvendigt at 
suspendere virkningerne af afgørelsen 
hurtigst muligt for at forhindre, at den 
klagende part påføres alvorlig og 
uoprettelig skade, og når det er nødvendigt 
af hensyn til balancen mellem parternes 
interesser.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere, at foreløbige foranstaltninger ikke kan anvendes til andre 
formål.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4 – litra b
Direktiv 2002/20/EF 
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne indsamler oplysninger 
om antallet af klager, emnet for klagerne, 
klagesagernes varighed, antallet af 
afgørelser om foreløbige forholdsregler i 
henhold til stk. 1 og begrundelserne til 
disse afgørelser. Medlemsstaterne 
forelægger årligt disse oplysninger for 
Kommissionen og Den Europæiske 
Myndighed for Markedet for Elektronisk 
Kommunikation (i det følgende benævnt 
'markedsmyndigheden').

3. Medlemsstaterne indsamler oplysninger 
om antallet af klager, emnet for klagerne, 
klagesagernes varighed, antallet af 
afgørelser om foreløbige forholdsregler i 
henhold til stk. 1 og begrundelserne til 
disse afgørelser. Medlemsstaterne 
forelægger årligt disse oplysninger for 
Kommissionen og Netværket af Nationale 
Tilsynsmyndigheder.
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Or. en

Begrundelse

Den Europæiske Myndighed for Markedet for Elektronisk Kommunikation skal erstattes af 
Netværket af Nationale Tilsynsmyndigheder. Den Europæiske Myndighed for Markedet for 
Elektronisk Kommunikation medfører meget bureaukrati, er i modstrid med 
nærhedsprincippet og det langsigtede mål om at erstatte ex ante-regulering med 
konkurrencelovgivning og viser desuden manglende uafhængighed.      

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/20/EF 
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Inden for den tomånedersfrist, der er 
nævnt i stk. 4, kan Kommissionen træffe en 
afgørelse med krav om, at den nationale 
tilsynsmyndighed trækker udkastet tilbage. 
Før Kommissionen træffer en afgørelse, 
tager den nøje hensyn til den udtalelse, 
som markedsmyndigheden forelægger i 
overensstemmelse med artikel 5 i 
forordning [……/EF]. Afgørelsen skal 
ledsages af en detaljeret og objektiv 
begrundelse fra Kommissionen om, 
hvorfor udkastet til foranstaltning ikke bør 
vedtages, sammen med konkrete forslag til 
ændring af udkastet til foranstaltning.

5. I forbindelse med de i stk. 4, litra a), og 
b), nævnte foranstaltninger og inden for 
den tomånedersfrist, der er nævnt i stk. 4, 
kan Kommissionen træffe en afgørelse med 
krav om, at den nationale 
tilsynsmyndighed trækker udkastet tilbage. 
Før Kommissionen træffer en afgørelse, 
tager den nøje hensyn til den udtalelse, 
som markedsmyndigheden forelægger i 
overensstemmelse med artikel 5 i 
forordning [……/EF]. Afgørelsen skal 
ledsages af en detaljeret og objektiv 
begrundelse fra Kommissionen om, 
hvorfor udkastet til foranstaltning ikke bør 
vedtages, sammen med konkrete forslag til 
ændring af udkastet til foranstaltning.

Or. en

Begrundelse

Der bør vælges en mere afbalanceret løsning: frem for at give Kommissionen en direkte 
vetoret i forbindelse med foranstaltninger, bør der indføres en "reguleringsdialog" om, 
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hvorvidt den pågældende foranstaltning er hensigtsmæssig og effektiv, som inddrager den 
nationale tilsynsmyndighed, som har foreslået foranstaltningen, samt Netværket af Nationale 
Tilsynsmyndigheder. Formålet med denne dialog, hvor alle deltagere skal tage behørigt 
hensyn til markedsdeltagernes synspunkter, er at nå frem til en fælles holdning om, hvilken 
foranstaltning vil være mest hensigtsmæssig og effektiv.    

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/20/EF 
Artikel 7 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. I forbindelse med de i stk. 4, litra c), 
nævnte foranstaltninger skal alvorlig tvivl 
fra Kommissionens side åbne en 
reguleringsdialog mellem den nationale 
tilsynsmyndighed og Netværket af 
Nationale Tilsynsmyndigheder med det 
formål at identificere den mest 
hensigtsmæssige og effektive 
foranstaltning til at afhjælpe det 
pågældende konkurrenceproblem, 
samtidig med at der tages behørigt hensyn 
til markedsdeltagernes synspunkter og 
sammenhængen mellem disse 
foranstaltninger på det indre marked. 
Denne reguleringsdialog må under ingen 
omstændigheder overstige perioden på to 
måneder i henhold til stk. 4. 
Hvis Netværket af Nationale 
Tilsynsmyndigheder ved afslutningen af 
reguleringsdialogen bekræfter, at 
foranstaltningen er hensigtsmæssig med 
et flertal på to tredjedele, kan den 
nationale tilsynsmyndighed vedtage 
foranstaltningen. Hvis Netværket af 
Nationale Tilsynsmyndigheder derimod 
ikke bekræfter dette, kan Kommissionen 
tilkendegive sin alvorlige tvivl og beslutte, 
at den nationale tilsynsmyndighed skal 
trække den foreslåede foranstaltning 
tilbage. 
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Den nationale tilsynsmyndighed har ret til 
at trække den foreslåede foranstaltning 
tilbage i alle faser af reguleringsdialogen.

Or. en

Begrundelse

Der bør vælges en mere afbalanceret løsning: frem for at give Kommissionen en direkte 
vetoret i forbindelse med foranstaltninger, bør der indføres en "reguleringsdialog" om, 
hvorvidt den pågældende foranstaltning er hensigtsmæssig og effektiv, som inddrager den 
nationale tilsynsmyndighed, som har foreslået foranstaltningen, samt Netværket af Nationale 
Tilsynsmyndigheder.  Formålet med denne dialog, hvor alle deltagere skal tage behørigt 
hensyn til markedsdeltagernes synspunkter, er at nå frem til en fælles holdning om, hvilken 
foranstaltning vil være mest hensigtsmæssig og effektiv.    

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/20/EF 
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Inden for tre måneder efter, at 
Kommissionen i henhold til stk. 5 har 
truffet en afgørelse med krav om, at den 
nationale tilsynsmyndighed trækker et 
udkast til foranstaltninger tilbage, skal den 
nationale tilsynsmyndighed ændre udkastet 
eller trække det tilbage. Hvis den nationale 
tilsynsmyndighed ændrer udkastet, skal 
den gennemføre en offentlig høring i 
overensstemmelse med artikel 6, og stille 
det ændrede udkast til rådighed for 
Kommissionen i overensstemmelse med 
stk. 3.

6. Inden for tre måneder efter, at 
Kommissionen i henhold til stk. 5 eller stk. 
5, litra a), har truffet en afgørelse med krav 
om, at den nationale tilsynsmyndighed 
trækker et udkast til foranstaltninger 
tilbage, skal den nationale 
tilsynsmyndighed ændre udkastet eller 
trække det tilbage. Hvis den nationale 
tilsynsmyndighed ændrer udkastet, skal 
den gennemføre en offentlig høring i 
overensstemmelse med artikel 6, og stille 
det ændrede udkast til rådighed for 
Kommissionen i overensstemmelse med 
stk. 3.

Or. en
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Begrundelse

Der bør vælges en mere afbalanceret løsning: frem for at give Kommissionen en direkte 
vetoret i forbindelse med foranstaltninger, bør der indføres en "reguleringsdialog" om, 
hvorvidt den pågældende foranstaltning er hensigtsmæssig og effektiv, som inddrager den 
nationale tilsynsmyndighed, som har foreslået foranstaltningen, samt Netværket af Nationale 
Tilsynsmyndigheder.  Formålet med denne dialog, hvor alle deltagere skal tage behørigt 
hensyn til markedsdeltagernes synspunkter, er at nå frem til en fælles holdning om, hvilken 
foranstaltning vil være mest hensigtsmæssig og effektiv.   

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/20/EF 
Artikel 7 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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). 
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.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Kommissionens forslag vi være en alvorlig afgørelse for lovgivningen om det indre marked, 
eftersom et EU-organ vil erstatte den nationale tilsynsmyndigheds beslutning.  Dette vil 
fuldstændig underminere EU-traktatens system af kontrol og statusser, idet de nationale 
myndigheder gennemfører fællesskabsretten, som er underlagt domstolenes kontrol og mulige 
overtrædelsesprocedurer indledt af Kommissionen.   

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7
Direktiv 2002/20/EF 
Artikel 7 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De foranstaltninger, der henvises til i 
stk. 1, som har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 22, stk. 3. I særligt hastende 
tilfælde kan Kommissionen anvende 
hasteproceduren, jf. artikel 22, stk. 4.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er fortsat uklart, hvad der menes med "ikke-væsentlige bestemmelser" i stk. 2. Sådanne 
foreslåede "gennemførelsesforanstaltninger" kan have en betydelig økonomisk virkning for 
virksomhederne. Mulige ændringer skal underlægges fuldstændig kontrol i en 
lovgivningsprocedure på EU-plan eller overlades til medlemsstaterne.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 – litra e a (ny)
Direktiv 2002/20/EF 
Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) I artikel 8 tilføjes følgende stykke:
"4a. De nationale tilsynsmyndigheder 
skal sigte mod at skabe en passende 
lovgivningsmæssig ramme for 
konkurrencedygtige investeringer i nye 
bredbåndsnet, som giver en enestående 
mulighed for innovation og 
platformbaseret konkurrence, som baner 
vej for deregulering. Denne 
lovgivningsmæssige ramme skal blandt 
andet:
a) være forudsigelig i en periode, der 
er i overensstemmelse med den tid, der er 
nødvendig for tunge investeringers 
rentabilitet. 
b) sigte mod det maksimale 
geografiske område for platformbaseret 
konkurrence; 
c) give konkurrencemæssige fordele, 
som stammer fra hurtigere geografiske 
iværksættelser, og dermed fremme 
netværksanvendelse;  
d) tiltrække ressourcer fra finansielle 
markeder til mange forudgående 
investeringer i nye bredbåndsnetværk;
(e) tillade fleksible handelsaftaler 
vedrørende investeringer og risikodeling 
mellem nye operatører af 
bredbåndsnetværk. 

Or. en

Begrundelse

Den nuværende tilsynsordning skal tilpasses de investeringsudfordringer, der vedrører 
iværksættelsen af næste generation af bredbåndsnet. Reguleringen skal gøre det muligt for 
markedsdeltagerne at investere i næste generation af bredbåndsnet og skal derfor tage hensyn 
til de risici, der er forbundet dermed.  
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Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2002/20/EF 
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
radiofrekvenserne til elektroniske 
kommunikationstjenester forvaltes 
effektivt på deres område i 
overensstemmelse med artikel 8. De sikrer, 
at de nationale tilsynsmyndigheders 
allokering og tildeling af sådanne 
radiofrekvenser bygger på objektive, 
transparente, ikke-diskriminerende og 
forholdsmæssige kriterier.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
radiofrekvenserne til elektroniske 
kommunikationstjenester forvaltes 
effektivt på deres område i 
overensstemmelse med artikel 8. De sikrer, 
at de nationale tilsynsmyndigheders 
allokering og tildeling af sådanne 
radiofrekvenser bygger på objektive, 
transparente, ikke-diskriminerende og 
forholdsmæssige kriterier. 
Medlemsstaterne skal dermed respektere 
internationale aftaler og bør tage hensyn 
til den offentlige orden.

Or. en

Begrundelse

Da frekvenser krydser EU's ydre grænser, skal internationalt bindende aftaler til undgåelse af 
interferens respekteres.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2002/20/EF 
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fremmer 
harmoniseringen af frekvensanvendelsen i 
Fællesskabet på en måde, der tilgodeser 
behovet for en virkningsfuld og effektiv 
udnyttelse i overensstemmelse med 
beslutning nr. 676/2002/EF 

2. Medlemsstaterne fremmer 
harmoniseringen af frekvensanvendelsen i 
Fællesskabet på en måde, der tilgodeser 
behovet for en virkningsfuld og effektiv 
udnyttelse, som kan bidrage til at 
gennemføre økonomiske målsætninger og 
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(frekvenspolitikbeslutningen). interoperabiliteten mellem tjenester til 
fordel for forbrugerne og i 
overensstemmelse med beslutning nr. 
676/2002/EF 
(frekvenspolitikbeslutningen).

Or. en

Begrundelse

Kræver ingen nærmere forklaring.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2002/20/EF 
Artikel 9 – stk. 3 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medmindre andet gælder i medfør af
følgende afsnit eller de foranstaltninger, 
der vedtages i henhold til artikel 9c, sikrer 
medlemsstaterne, at alle typer teknologier 
til radionet og trådløs adgang kan anvendes 
i de frekvensbånd, der er til rådighed for 
elektronisk kommunikation.

3. Medmindre andet gælder i medfør af 
følgende afsnit eller de foranstaltninger, 
der vedtages i henhold til artikel 9c, sikrer 
medlemsstaterne, at alle typer teknologier 
til radionet og trådløs adgang kan anvendes 
i de frekvensbånd, der er til rådighed for 
elektronisk kommunikation i henhold til 
deres nationale oversigt for tildeling af 
frekvenser og ITU's radioregler.

Or. en

Begrundelse

Da frekvenser krydser EU's ydre grænser, skal internationalt bindende aftaler til undgåelse af 
interferens respekteres.
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Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2002/20/EF 
Artikel 9 – stk. 3 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan dog fastsætte 
forholdsmæssigt afpassede og ikke-
diskriminerende begrænsninger for, hvilke 
typer teknologier til radionet og trådløs 
adgang der må bruges, hvor dette er 
nødvendigt for at: 
a) undgå skadelig interferens 

b) beskytte folkesundheden mod 
elektromagnetiske felter

c) sikre, at muligheden for delt brug af 
radiofrekvenser udnyttes optimalt, hvor 
brugen af radiofrekvenser er omfattet af en 
generel tilladelse, eller
d) overholde en begrænsning i 
overensstemmelse med stk. 4.

Medlemsstaterne kan dog fastsætte 
forholdsmæssigt afpassede og ikke-
diskriminerende begrænsninger for, hvilke 
typer teknologier til radionet og trådløs 
adgang der må bruges, hvor dette er 
nødvendigt for at: 
a) undgå skadelig interferens 

b) beskytte folkesundheden mod 
elektromagnetiske felter

c) sikre, at muligheden for delt brug af 
radiofrekvenser udnyttes optimalt, hvor 
brugen af radiofrekvenser er omfattet af en 
generel tilladelse

d) sikre effektiv anvendelse af frekvenser, 
eller
e) overholde en begrænsning i 
overensstemmelse med stk. 4. 

Or. en

Begrundelse

Frekvenspolitikkens generelle filosofi bør sigte mod at sikre en effektiv anvendelse af 
frekvenserne.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2002/20/EF 
Artikel 9 – stk. 4 – punkt 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medmindre andet gælder i medfør af 
følgende afsnit eller de foranstaltninger, 
der vedtages i henhold til artikel 9c, sikrer 
medlemsstaterne, at alle typer elektroniske 
kommunikationstjenester kan udbydes i de 
frekvensbånd, der er til rådighed for 
elektronisk kommunikation. 
Medlemsstaterne kan dog fastsætte 
forholdsmæssige og ikke-diskriminerende 
begrænsninger for, hvilke typer 
elektroniske kommunikationstjenester der 
kan udbydes.

4. Medmindre andet gælder i medfør af 
følgende afsnit eller de foranstaltninger, 
der vedtages i henhold til artikel 9c, sikrer 
medlemsstaterne i henhold til de 
internationalt aftalte frekvensplaner og 
ITU's radioreglement, at alle typer 
elektroniske kommunikationstjenester kan 
udbydes i de frekvensbånd, der er til 
rådighed for elektronisk kommunikation. 
Medlemsstaterne kan dog fastsætte 
forholdsmæssige og ikke-diskriminerende 
begrænsninger for, hvilke typer 
elektroniske kommunikationstjenester der 
kan udbydes.

Or. en

Begrundelse

Forslaget hverken anerkender eller omhandler betydningen af at sikre overensstemmelse med 
ITU's regler og procedurer og internationale juridisk bindende begrænsninger, som opstår af 
disse. En effektiv anvendelse af frekvenser forudsætter overensstemmelse med ITU's 
ansøgnings- og koordineringsprocedurer.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2002/20/EF 
Artikel 9 – stk. 4 – punkt 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 

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

samhørighed, effektiv udnyttelse af 
frekvensressourcerne og, således som 
fastlagt i national lovgivning i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen, fremme af 
kulturel og sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme, herunder 
transmissionstjenester.

Or. en

Begrundelse

Henvisningen i andet afsnit i 9.4 til "fremme af kulturel og sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme" er for snæver og bør udvides og henvise specifikt til transmissionstjenester. 

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2002/20/EF 
Artikel 9 – stk. 4 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et forbud mod, at en hvilken som helst 
anden tjeneste udbydes i et bestemt 
frekvensbånd, skal være begrundet ud fra 
hensynet til at beskytte livskritiske 
tjenester.

Et forbud mod, at en hvilken som helst 
anden elektronisk 
kommunikationstjeneste udbydes i et 
bestemt frekvensbånd, skal være begrundet 
ud fra hensynet til at beskytte livskritiske 
tjenester.

Or. en

Begrundelse

Kræver ingen nærmere forklaring.
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Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/20/EF 
Artikel 9 b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder 
uden den nationale tilsynsmyndigheds 
forudgående samtykke kan overdrage eller 
udleje individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser til andre virksomheder 
inden for de frekvensbånd, hvor dette er 
muligt i henhold til de 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages i henhold til artikel 9c. 

Medlemsstaterne kan også fastsætte, at 
virksomheder kan overdrage eller udleje 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser til andre virksomheder 
inden for andre frekvensbånd.

Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder i 
henhold til de nationale procedurer kan 
overdrage eller udleje individuelle 
brugsrettigheder til radiofrekvenser til 
andre virksomheder inden for de 
frekvensbånd, hvor dette er muligt i 
henhold til de 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages i henhold til artikel 9c. 

Medlemsstaterne kan også fastsætte, at 
virksomheder kan overdrage eller udleje 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser til andre virksomheder 
inden for andre frekvensbånd i henhold til 
de nationale procedurer.

Or. en

Begrundelse

I lyset af telekommunikationssektorens følsomhed bør de nationale tilsynsmyndigheder 
opstille rammerne for overdragelsen.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/20/EF 
Artikel 9 b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at en 
virksomheds planer om at overdrage 
brugsrettigheder til radiofrekvenser 

2. Medlemsstaterne sikrer, at en 
virksomheds planer om at overdrage 
brugsrettigheder til radiofrekvenser samt 
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meddeles til den nationale 
tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for 
frekvenstildeling, og offentliggøres. Når 
radiofrekvensanvendelsen er blevet 
harmoniseret ved anvendelse af 
frekvenspolitikbeslutningen eller andre 
fællesskabsforanstaltninger, skal en sådan 
overdragelse være i overensstemmelse med 
den harmoniserede brug.

den egentlige overdragelse meddeles til 
den kompetente nationale myndighed, der 
er ansvarlig for frekvenstildeling, og 
offentliggøres. Når 
radiofrekvensanvendelsen er blevet 
harmoniseret ved anvendelse af 
frekvenspolitikbeslutningen eller andre 
fællesskabsforanstaltninger, skal en sådan 
overdragelse være i overensstemmelse med 
den harmoniserede brug.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/20/EF 
Artikel 9 c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at bidrage til udviklingen af det 
indre marked og føre principperne i denne 
artikel ud i livet kan Kommissionen 
vedtage passende 
gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på at: 
a) harmonisere udpegningen af 
frekvensbånd, inden for hvilke 
brugsrettigheder kan overdrages eller 
udlejes mellem virksomheder 
b) harmonisere de vilkår, der knyttes 
til sådanne rettigheder, og de vilkår, 
procedurer, tidsmæssige og andre 
begrænsninger, regler for tilbagetrækning 
og overgangsregler, der gælder for en 
sådan overdragelse og udlejning.

For at bidrage til udviklingen af det indre 
marked og føre principperne i denne artikel 
ud i livet kan Kommissionen vedtage 
passende gennemførelsesforanstaltninger 
med henblik på at: 

a) udpege frekvensbånd, inden for 
hvilke brugsrettigheder kan overdrages 
eller udlejes mellem virksomheder, med 
undtagelse af frekvenser, som 
medlemsstaterne har planlagt til 
transmissionstjenester;
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c) harmonisere de særlige 
foranstaltninger for at sikre en loyal 
konkurrence, når individuelle rettigheder 
overdrages
d) fravige princippet om tjeneste- og 
teknologineutralitet samt harmonisere 
omfanget og arten af eventuelle fravigelser 
af dette princip i overensstemmelse med 
artikel 9, stk. 3 og 4, ud over fravigelser, 
der har til formål at fremme kulturel og 
sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme.

Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 22, stk. 3. I særligt hastende 
tilfælde kan Kommissionen anvende 
hasteproceduren i artikel 22, stk. 4. Ved 
gennemførelsen af bestemmelserne i dette 
stykke kan Kommissionen lade sig bistå af 
markedsmyndigheden i overensstemmelse 
med artikel 10 i forordning […/EF].

b) fravige princippet om tjeneste- og 
teknologineutralitet samt harmonisere 
omfanget og arten af eventuelle fravigelser 
af dette princip i overensstemmelse med 
artikel 9, stk. 3 og 4, ud over fravigelser, 
der har til formål at fremme kulturel og 
sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme, herunder 
transmissionstjenester;

Or. en

Begrundelse

De foranstaltninger, som er foreslået til vedtagelse efter komitologiproceduren, er bredere 
end blot "ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv". På den anden side kan en del af 
harmoniseringen udføres og er blevet udført med succes på baggrund af den nuværende 
frekvenspolitikbeslutning (676/2000/EF). Artiklens punkt b og c bør derfor udgå. Ved at 
referere til betragtning 23 er det op til medlemsstaterne at definere mediepolitikkerne.

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 – litra b
Direktiv 2002/20/EF 
Artikel 10 – stk. 4 – punkt 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne støtter
harmoniseringen af anvendelsen af numre i 
Fællesskabet, hvor dette får det indre 
marked til at fungere bedre, eller hvor det 
fremmer udviklingen af paneuropæiske 
tjenester. Kommissionen træffer passende 
tekniske gennemførelsesforanstaltninger på 
dette område, der blandt andet kan bestå i 
at opstille takstprincipper for bestemte 
numre og nummerserier. Som led i 
gennemførelsesforanstaltningerne kan 
Kommissionen tildele 
markedsmyndigheden særlige 
ansvarsopgaver i forbindelse med 
anvendelsen af foranstaltningerne.

4. Medlemsstaterne støtter 
harmoniseringen af anvendelsen af numre i 
Fællesskabet, hvor dette får det indre 
marked til at fungere bedre, eller hvor det 
fremmer udviklingen af paneuropæiske 
tjenester. Kommissionen træffer passende 
tekniske gennemførelsesforanstaltninger på 
dette område.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens ændringsforslag vil føre til en udvidelse af detailreguleringen gennem 
bestemmelser for takstprincipper. Dette udgør en overtrædelse af bestemmelserne i den 
lovgivningsmæssige ramme, som kun forudser regulering af tjenesteydelserne i detailleddet i 
forbindelse med en stærk position på detailmarkedet i henhold til artikel17 i 
forsyningspligtdirektivet. Indførelsen af et nyt og gennemgribende begreb for prisfastsættelse 
for tilsynsmyndighederne er i modstrid med målet om bedre regulering og det overordnede 
princip, at regulering som hovedregel skal begrænses til engrosleddet. 

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2002/20/EF 
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en virksomhed, der udbyder 
elektroniske kommunikationsnet, i henhold 
til national lovgivning har tilladelse til at 
installere faciliteter på, over eller under 
offentlig eller privat ejendom, eller kan 

1. Hvis en virksomhed, der udbyder 
elektroniske kommunikationsnet, i henhold 
til national lovgivning har tilladelse til at 
installere faciliteter på, over eller under 
offentlig eller privat ejendom, eller kan 
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påberåbe sig en procedure for 
ekspropriation af ejendom eller brugsret til 
sådanne formål, skal de nationale 
tilsynsmyndigheder kunne stille krav om 
delt brug af sådanne faciliteter eller sådan 
ejendom, herunder adgangsveje til 
bygninger, master, antenner, kabelkanaler, 
mandehuller og gadeskabe.

påberåbe sig en procedure for 
ekspropriation af ejendom eller brugsret til 
sådanne formål, skal de nationale 
tilsynsmyndigheder kunne stille krav om 
delt brug af sådanne faciliteter eller sådan 
ejendom, herunder adgangsveje til 
bygninger, master, antenner, kabelkanaler, 
mandehuller og gadeskabe, såfremt 
facilitetsdelingen er økonomisk forsvarlig, 
og der ikke er behov for omfattende 
bygningsforanstaltninger. De nationale 
tilsynsmyndigheder kan undtagelsesvis og 
når det er hensigtsmæssigt også kræve 
deling af faciliteter i forbindelse med 
andre offentlige eller private 
virksomheder, under hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet. 

Or. en

Begrundelse

Det er imidlertid vigtigt at sikre, at bestemmelsen overholder proportionalitetsprincippet og 
er hensigtsmæssig.  Adgang til grundlæggende infrastruktur som kanaler og master kan i en 
lang række tilfælde udgøre det sidste reelle flaskehalsområde inden for telekommunikation. 
Der bør derfor gives adgang for at støtte iværksættelsen af tredjepartsinfrastruktur.  

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2002/20/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 tage 
hensyn til virksomhedernes 
sikkerhedsinteresser og generelle 
sikkerhedsinteresser samt til behovet for 
at sikre en klar ansvarsfordeling for de 
involverede virksomheder for at undgå 
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skadelig interferens mellem brugerne. 
Foranstaltningerne skal også være 
objektive, transparente og forholdsmæssigt 
afpassede. 

Ved at pålægge en operatør bestemmelser 
for at sikre adgang i henhold til denne 
artikels bestemmelser kan de nationale 
tilsynsmyndigheder, såfremt det er 
hensigtsmæssigt, fastlægge tekniske eller 
operationelle bestemmelser som 
udbyderen og/eller modtageren af denne 
adgang skal opfylde for at sikre 
netværkets normale drift. 
Modtagergruppen kan blive underlagt 
særlige ikke-diskriminerende betingelser, 
som sikrer, at knappe ressourcer 
anvendes effektivt, navnlig i forbindelse 
med anvendelse af netværk. 
Forpligtelser til at følge særlige tekniske 
standarder eller specifikationer skal være 
i overensstemmelse med de standarder og 
specifikationer, som er fastsat i henhold 
til artikel 17, stk. 1. 

Or. en

Begrundelse

Den understreger behovet for at tage behørigt hensyn til de berørte parters 
sikkerhedsinteresser.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/20/EF 
Artikel 13 a – stk. 3 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver tredje måned forelægger den 
nationale tilsynsmyndighed en 
sammenfattende rapport for Kommissionen 
om de indberetninger, den har modtaget, 

Hvert år forelægger den nationale 
tilsynsmyndighed en sammenfattende 
rapport for Kommissionen om de 
indberetninger, den har modtaget, og de 
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og de foranstaltninger, der er truffet i 
henhold til dette stykke.

foranstaltninger, der er truffet i henhold til 
dette stykke.

Or. en

Begrundelse

For at undgå unødvendigt bureaukrati og yderligere administrative byrder bør de nationale 
tilsynsmyndigheder forelægge rapporterne en gang om året.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/20/EF 
Artikel 13 a – stk. 4 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan, idet den tager nøje 
hensyn til den udtalelse, som 
markedsmyndigheden forelægger i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, 
litra b), i forordning [……/EF], vedtage 
passende tekniske 
gennemførelsesbestemmelser for at 
harmonisere de foranstaltninger, der er 
nævnt i stk. 1, 2 og 3, herunder 
bestemmelser om, under hvilke forhold og 
efter hvilke procedurer der skal foretages 
indberetninger, og om hvordan 
indberetningerne skal udformes.

4. Kommissionen kan, idet den tager nøje 
hensyn til den udtalelse, som 
markedsmyndigheden forelægger i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, 
litra b), i forordning [……/EF], vedtage 
passende tekniske 
gennemførelsesbestemmelser for at 
harmonisere de foranstaltninger, der er 
nævnt i stk. 1, 2 og 3, herunder 
bestemmelser om, under hvilke forhold og 
efter hvilke procedurer der skal foretages 
indberetninger, og om hvordan 
indberetningerne skal udformes. De 
tekniske gennemførelsesforanstaltninger 
skal ikke afholde medlemsstaterne fra at 
foretage yderligere indberetninger for 
dermed at opfylde målsætningen, som er 
fastsat i stk. 1, og stk. 2.

Or. en
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Begrundelse

I individuelle tilfælde skal medlemsstaterne have mulighed for at anvende højere standarder 
end de harmoniserede regler for dermed at opfylde målsætningen, som er fastsat i stk.1 og 
stk. 2.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 18 – litra a a (ny)
Direktiv 2002/20/EF 
Artikel 17 – stk. 2 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) Artikel 17, stk. 3, affattes således:
Hvis sådanne standarder og/eller 
specifikationer ikke foreligger, tilskynder 
medlemsstaterne til anvendelse af 
internationale standarder eller 
rekommandationer, som er vedtaget af 
Den Internationale 
Telekommunikationsunion (ITU), Den 
europæiske konference af Post- og 
Teleadministrationer (CEPT), Den 
Internationale 
Standardiseringsorganisation (ISO) eller 
Den Internationale Elektrotekniske 
Kommission (IEC).

Or. en

Begrundelse

CEPT udvikler betingelser for frekvensanvendelse i Europa, hvilket bør tages i betragtning, 
navnlig hvis der ikke foreligger ETSI-standarder.
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Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 3 – litra a
Direktiv 2002/20/EF 
Artikel 5 – stk. 2 – punkt 1 a (nyt) og 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med vurderingen af de 
pålagte foranstaltningers proportionalitet 
bør de nationale tilsynsmyndigheder tage 
hensyn til de forskellige 
konkurrencebetingelser, som findes i 
medlemsstaternes forskellige områder. 
Hvis et geografisk område er 
konkurrencedygtigt, skal de nationale 
tilsynsmyndigheder fjerne unødvendige 
forpligtelser for dermed at sikre, at 
dereguleringen tilpasses til 
markedsbehovene.  De nationale 
tilsynsmyndigheder skal i den forbindelse 
tage behørigt hensyn til behovet for at 
beskytte infrastrukturen for konkurrence.  

Or. en

Begrundelse

Ex ante-regulering skal som hovedregel begrænses til økonomiske flaskehalse. Hvis den 
effektive konkurrence e blevet udviklet i en bestemt region, skal reguleringen dermed fjernes.

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 8 – litra a
Direktiv 2002/20/EF 
Artikel 12 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en virksomhed, der udbyder 
elektroniske kommunikationsnet, i 
henhold til national lovgivning har 

udgår
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tilladelse til at installere faciliteter på, 
over eller under offentlig eller privat 
ejendom, eller kan påberåbe sig en 
procedure for ekspropriation af ejendom 
eller brugsret til sådanne formål, skal de 
nationale tilsynsmyndigheder kunne stille 
krav om delt brug af sådanne faciliteter 
eller sådan ejendom, herunder 
adgangsveje til bygninger, master, 
antenner, kabelkanaler, mandehuller og 
gadeskabe.

Or. en

Begrundelse

Deling af faciliteter behandles allerede i forbindelse med artikel 12 rammeafgørelse. Artikel 
12, stk. 1, litra f) er derfor overflødig.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 8 a (nyt)
Direktiv 2002/20/EF 
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) I artikel 13 indsættes følgende stykke:
1a. Hvis en national tilsynsmyndighed 
regulerer adgangen til den nye generation 
af bredbåndsnet, kan den bestemme, at 
brugerne skal bære en rimelig del af den 
risiko, som følger af operatørens 
investeringer. Kontrakter for risikodeling 
kan omfatte forskudsbetaling, som 
dækker risikopræmien for en given 
adgang, navnlig i regioner, eller kan 
omfatte langsigtede adgangskontrakter 
med minimumsgrænser for en given 
periode.    

Or. en
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Begrundelse

Regulering af næste generation af netværk bør tage hensyn til den risiko, der er forbundet 
med investeringsbeslutningen. Risikodeling kan opnås ved at gøre adgang mulig på grundlag 
af forskudsbetaling eller på grundlag af langsigtede adgangskontrakter med 
minimumsgrænser. Kortsigtede kontrakter uden minimumsgrænser kan omfatte en 
prispræmie, der dækker investorens investeringsrisiko ud fra den antagelse, at den fulde 
investeringsrisiko bæres af investoren. Langsigtede adgangskontrakter kan afspejle den 
periode, der er nødvendig til afvikling af investeringsomkostninger på nye markeder.  

Ændringsforslag 35

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) sikre effektiv frekvensudnyttelse.

Or. en

Begrundelse

Frekvenspolitikkens generelle filosofi bør sigte mod at sikre en effektiv anvendelse af 
frekvenserne.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 3
Direktiv 2002/20/EF 
Artikel 5 – stk. 2 – punkt 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 37

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 3
Direktiv 2002/20/EF 
Artikel 5 – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 39

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 40

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 41

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

bilag II, for generelle tilladelser og 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser, som giver adgang til 
paneuropæiske netværk eller elektroniske 
kommunikationstjenester eller numre

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 42

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Artiklens anvendelsesområde er alt for bredt. Ordlyden er endvidere ikke i overensstemmelse 
med principperne om kontrol og balance. 
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Ændringsforslag 43

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 44

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Under nøje hensyntagen til 
markedsmyndighedens udtalelse træffer 
Kommissionen afgørelse om udvælgelse af 

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

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

Or. en

Begrundelse

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