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KORT BEGRUNDELSE

Telekommunikation ændrer sig fra dag til dag i vore samfund. Forældede former for 
kommunikation forsvinder langsomt, og nye former skaber en ny livsstil og en ny social 
adfærd.  Der er tale om en teknologisk, økonomisk såvel som en social og kulturel proces. 
Ordføreren ønsker at fremhæve to politiske aspekter. For det første bør adgang til 
telekommunikation være generel og demokratisk, idet alle bør have ret til adgang til sådanne 
tjenester.  For det andet dukker der nye indhold op inden for moderne telekommunikation, og 
vi kan ikke vende tilbage til "Gutenberg-galaksen". Men menneskets traditionelle kulturelle 
og uddannelsesmæssige arv bør bevares og videregives via nye former for elektronisk 
kommunikation. Vort udvalg gør sit bedste for at skabe balance mellem moderne teknologi og 
traditionelle kulturelle værdier og opfordrer hele Parlamentet til at gøre det samme.

Kommissionen foreslår, at der oprettes en ny myndighed (en europæisk myndighed for 
markedet for elektronisk kommunikation, EECMA), der skal arbejde tæt sammen med de 
nationale tilsynsmyndigheder (NRA) med henblik på at overvinde eksisterende hindringer på 
det indre marked for elektronisk kommunikation. Dette nye organ skal overtage funktionerne 
fra den europæiske tilsynsgruppe (ERG), som Kommissionen nedsatte i 2004. Den vil udføre 
forskellige rådgivnings- og kontrolopgaver, herunder også opgaver i forbindelse med 
netværks- og informationssikkerhed. Som følge af drøftelser i Europa-Parlamentet er der 
blevet fremsat forslag om en gruppe af europæiske tilsynsmyndigheder (ERG), som skal 
erstatte EECMA. BERT skal have tilsvarende funktioner som EECMA, idet der dog ikke 
indgår opgaver inden for netværks- og informationssikkerhed.

Ordføreren lægger imidlertid kun vægt på de aspekter, som Kultur- og Ungdomsudvalget er 
ansvarlig for. Ordføreren ønsker at undgå, at man går ud over udvalgets kompetenceområde. 
Dette er grunden til, at denne udtalelse ikke indgår i drøftelsen om EECMA og BERT.

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Myndigheden bør bygge på den 
indsats, der gøres nationalt og på 
fællesskabsplan, og bør derfor udføre sine 
opgaver i tæt samarbejde med de nationale 
tilsynsmyndigheder og Kommissionen og 

(16) Myndigheden bør bygge på den 
indsats, der gøres nationalt og på 
fællesskabsplan, og bør derfor udføre sine 
opgaver i tæt samarbejde med de nationale 
tilsynsmyndigheder og Kommissionen og 
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være åben for kontakter med industrien, 
forbrugergrupper og andre relevante parter.

være åben for kontakter med industrien, 
forbrugergrupper, kulturelle 
interessegrupper og andre relevante parter.

Or. en

Begrundelse

Det at være åben bør omfatte kontakter til forskellige kulturelle interessegrupper, da de kan 
forelægge ajourføre oplysninger om bl.a. spørgsmål om kulturel mangfoldighed i forbindelse 
med godkendelsesproceduren for fælleseuropæiske tjenester.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Kommissionen kan med henblik på 
opfyldelsen af formålet med Europa-
Parlamentets og Rådets beslutning nr. 
676/2002/EF af 7. marts 2002 om et 
frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske 
Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) 
søge uafhængig ekspertrådgivning hos 
myndigheden om brugen af 
radiofrekvenserne i Fællesskabet. Denne 
rådgivning kan eventuelt omfatte 
specifikke tekniske undersøgelser samt 
økonomiske og samfundsmæssige 
konsekvensanalyser af foranstaltninger i 
relation til frekvenspolitikken. Den vil også 
kunne omfatte spørgsmål vedrørende 
implementeringen af artikel 4 i beslutning 
676/2002/EF, hvor myndigheden vil kunne 
blive anmodet om at rådgive 
Kommissionen vedrørende de resultater, 
der er opnået ved Kommissionens 
mandater til Den Europæiske Konference 
af Post- og Teleadministrationer (CEPT).

Kommissionen kan med henblik på 
opfyldelsen af formålet med Europa-
Parlamentets og Rådets beslutning nr. 
676/2002/EF af 7. marts 2002 om et 
frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske 
Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) 
søge uafhængig ekspertrådgivning hos 
myndigheden om brugen af 
radiofrekvenserne i Fællesskabet. Denne 
rådgivning kan eventuelt omfatte 
specifikke tekniske undersøgelser samt 
økonomiske og samfundsmæssige 
konsekvensanalyser - under særlig 
hensyntagen til indvirkningerne på kultur 
og uddannelse - af foranstaltninger i 
relation til frekvenspolitikken. Den vil også 
kunne omfatte spørgsmål vedrørende 
implementeringen af artikel 4 i beslutning 
676/2002/EF, hvor myndigheden vil kunne 
blive anmodet om at rådgive 
Kommissionen vedrørende de resultater, 
der er opnået ved Kommissionens 
mandater til Den Europæiske Konference 
af Post- og Teleadministrationer (CEPT). 

Or. en
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Begrundelse

Samfundsmæssige konsekvensanalyser med henblik på frekvensstyring bør omfatte særlig 
hensyntagen til indvirkningerne på kultur og uddannelse som fastlagt i Kommissionens 
meddelelse om konsekvensanalyse (KOM(2002)276).

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Myndigheden bør bidrage til 
udviklingen af bedste reguleringspraksis og 
konsistens i anvendelsen af regelsættet for 
sektoren for elektronisk kommunikation 
ved at fremme udveksling af information 
mellem nationale myndigheder og stille 
relevant information til rådighed for 
offentligheden i en let tilgængelig form. 
Myndigheden bør desuden have mulighed 
for at behandle økonomiske og tekniske 
spørgsmål og have adgang til de seneste 
ajourførte oplysninger, der foreligger, for 
at kunne reagere på de økonomiske og 
tekniske udfordringer, der er forbundet 
med informationssamfundet under 
udvikling, f.eks. på områder som net- og 
informationssikkerhed og udstyr til 
identificering af radiofrekvenser.

(27) Myndigheden bør bidrage til 
udviklingen af bedste reguleringspraksis og 
konsistens i anvendelsen af regelsættet for 
sektoren for elektronisk kommunikation 
ved at fremme udveksling af information 
mellem nationale myndigheder og stille 
relevant information til rådighed for 
offentligheden i en let tilgængelig og klar 
form. Myndigheden bør desuden have 
mulighed for at behandle økonomiske og 
tekniske spørgsmål og have adgang til de 
seneste ajourførte oplysninger, der 
foreligger, for at kunne reagere på de 
økonomiske og tekniske udfordringer, der 
er forbundet med informationssamfundet 
under udvikling, f.eks. på områder som 
net- og informationssikkerhed og udstyr til 
identificering af radiofrekvenser.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af det komplicerede regelsæt for den elektroniske kommunikationssektor bør de 
oplysninger, der stilles til rådighed for offentligheden, være kortfattede og klare, således at 
mennesker uden særlig baggrundsviden kan forstå disse. Dette kan også tjene som et 
uddannelsesinstrument til forbedring af viden om spørgsmålet i de europæiske byer.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden yder på anmodning 
rådgivning til Kommissionen, gennemfører 
undersøgelser og foretager vurderinger om 
især tekniske og økonomiske aspekter ved 
brugen af radiofrekvenser til elektronisk 
kommunikation i Fællesskabet.

Myndigheden yder på anmodning 
rådgivning til Kommissionen, gennemfører 
undersøgelser og foretager vurderinger om 
især tekniske og økonomiske aspekter og 
om indvirkningerne på den kulturelle 
mangfoldighed og uddannelse ved brugen 
af radiofrekvenser til elektronisk 
kommunikation i Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

Jf. ændringsforslag 2.
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