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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.



PR\720897DA.doc 3/67 PE398.542v02-00

DA

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5

BEGRUNDELSE .................................................................................................................64



PE398.542v02-00 4/67 PR\720897DA.doc

DA



PR\720897DA.doc 5/67 PE398.542v02-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 
2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og 
tjenester, direktiv 2002/19/EF om adgang til og samtrafik mellem elektroniske 
kommunikationsnet og tilhørende faciliteter og direktiv 2002/20/EF om tilladelser til 
elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
(KOM2007)0697 – C6–0427/2007 – 2007/0247(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2007)0697),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0427/2007),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Økonomiudvalget, Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Kultur-
og Uddannelsesudvalget, Retsudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige 
og Indre Anliggender (A6–0000/2008),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Målet med EU's rammebestemmelser 
for elektroniske kommunikationsnet er at 
skabe et bæredygtigt "økosystem" for 
elektronisk kommunikation, der er baseret 
på udbud og efterspørgsel - udbuddet 
skabes gennem produkt- og 
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tjenestemarkeder med reel konkurrence 
og efterspørgslen skabes takket være øget 
informationssamfundsudvikling.

Or. en

Begrundelse

Bæredygtige konkurrence- og investeringsvilkår i telekommunikationssektoren afhænger af 
både udbud og efterspørgsel. Selv om den økonomiske regulering sædvanligvis afhænger mest
af udbuddet, må man ikke glemme efterspørgselssiden.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10 a) Formålet er gradvist at ophæve 
sektorspecifik forhåndsregulering, i takt 
med at konkurrencen på markederne 
forstærkes, og i sidste ende at elektronisk 
kommunikation alene reguleres af 
konkurrencelovgivningen. Det kan meget 
vel være, at konkurrencen udvikler sig i 
forskellig hastighed på de forskellige 
markeder og i forskellige områder inden 
for medlemsstaterne. Med henblik på at 
sikre, at reguleringen står i forhold til og 
er tilpasset de forskellige 
konkurrencevilkår, bør de nationale 
tilsynsmyndigheder have mulighed for at 
ophæve retlige forpligtelser på de 
markeder og/eller i de geografiske 
områder, hvor der er en effektiv 
konkurrence på infrastrukturen, selv om 
disse ikke er defineret som særskilte 
markeder. De nationale 
tilsynsmyndigheder bør også kunne 
kræve, at netkomponenter og tilhørende 
faciliteter deles med henblik på at fremme 
oprettelsen af net, særligt udbredelsen af 
fibernet med optisk adgang.
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Or. en

Begrundelse

Dette er en påmindelse om, at selv om forhåndsreguleringen er en overgangsforanstaltning, 
skal den ophæves gradvist og kan også ophæves på regionalt plan.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 3 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3c) Næste generation af net har et 
enormt potentiale for at medføre fordele 
for forbrugerne i hele Den Europæiske 
Union. Det er derfor afgørende, at der 
ikke er nogen hindringer for bæredygtig 
investering i udviklingen af disse nye net, 
og at konkurrencen og forbrugervalget 
samtidig øges.

Or. en

Begrundelse

Udfordringen for den nye generation af net er at fremme investeringer med henblik på i videst 
muligt omfang at skabe en konkurrence baseret på faciliteter som et middel til at styrke 
forbrugernes fordele.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Bestemmelserne om 
frekvensforvaltning i dette direktiv bør 
være forenelige med arbejdet i 
internationale og regionale 
organisationer, der beskæftiger sig med 
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radiofrekvensforvaltning, såsom Den 
Internationale Telekommunikationsunion 
(ITU) og Den Europæiske Konference af 
Post- og Teleadministrationer (CEPT), for 
at sikre en effektiv forvaltning og 
harmonisering af frekvensanvendelsen i 
hele Fællesskabet og globalt.

Or. en

Begrundelse

For at frekvensforvaltningen kan blive effektiv, er det nødvendigt at koordinere den med den 
generelle internationale harmoniseringsdagsorden, som ITU og CEPT forfølger.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Selv om frekvensforvaltningen 
forbliver medlemsstaternes kompetence, 
kan alene koordinering og eventuelt 
harmonisering på fællesskabsplan sikre, 
at frekvensbrugere får fuldt udbytte af 
fordelene ved det indre marked, og at 
EU's interesser reelt kan varetages på 
verdensplan.

Or. en

Begrundelse

En frekvensstrategi på EU-plan kan under hensyntagen til nærhedsprincippet åbne mulighed 
for betydelige stordriftsfordele og værdiforbedringer (i forhold til GSM).

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 47 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47a) Når det er nødvendigt at vedtage 
harmoniseringsforanstaltninger til 
gennemførelse af Fællesskabets politik 
for elektronisk kommunikation, som 
rækker ud over tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger, bør 
Kommissionen fremsende et forslag til 
retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Begrundelse

Harmoniseringsforanstaltninger, som indebærer nye væsentlige tilføjelser til 
rammebestemmelserne, bør behandles i et forslag til retsakt. Kun den direkte anvendelse af 
rammebestemmelserne eller tilføjelsen af uvæsentlige elementer bør være underlagt 
udvalgsproceduren.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(60) Kommissionen bør navnlig tillægges 
beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger i 
forbindelse med anmeldte udkast til 
foranstaltninger i henhold til artikel 7 i 
rammedirektivet, harmonisering i frekvens-
og nummeranliggender samt i spørgsmål 
vedrørende net- og tjenestesikkerhed, 
udpegning af transnationale markeder, 
gennemførelse af standarder og 
harmoniseret anvendelse af 
bestemmelserne i regelsættet. 
Kommissionen bør endvidere have 
beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger til 
tilpasning af bilag I og II til 
adgangsdirektivet til den markedsmæssige 

(60) Kommissionen bør navnlig tillægges 
beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger i 
forbindelse med anmeldte udkast til 
foranstaltninger i henhold til artikel 7 i 
rammedirektivet, harmonisering i frekvens-
og nummeranliggender samt i spørgsmål 
vedrørende net- og tjenestesikkerhed, 
udpegning af transnationale markeder, 
gennemførelse af standarder og 
harmoniseret anvendelse af 
bestemmelserne i regelsættet. 
Kommissionen bør endvidere have 
beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger til 
tilpasning af bilag I og II til 
adgangsdirektivet til den markedsmæssige 
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og teknologiske udvikling samt til 
harmonisering af regler, procedurer og 
vilkår for udstedelse af tilladelser til 
udbydere af elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester. Da der er 
tale om generelle foranstaltninger, der har 
til formål at supplere disse direktiver med 
nye ikke-væsentlige bestemmelser, bør de 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF. I særligt hastende tilfælde, 
hvor de normale frister i forbindelse med 
denne procedure ikke kan overholdes, bør 
Kommissionen kunne anvende den 
hasteprocedure, der er fastlagt i artikel 
5a, stk. 6, i ovennævnte afgørelse

og teknologiske udvikling samt til 
harmonisering af regler, procedurer og 
vilkår for udstedelse af tilladelser til 
udbydere af elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester. Da der er 
tale om generelle foranstaltninger, der har 
til formål at supplere disse direktiver med 
nye ikke-væsentlige bestemmelser, bør de 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF. I betragtning af at 
anvendelsen af forskriftsproceduren med 
kontrol inden for de normale frister i visse 
undtagelsestilfælde kunne forhindre den 
rettidige vedtagelse af 
gennemførelsesforanstaltninger, bør
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen handle hurtigt for at sikre 
den rettidige vedtagelse af disse 
foranstaltninger

Or. en

Begrundelse

I bydende nødvendige og behørigt begrundede hastende tilfælde bør Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen handle hurtigt for at sikre den rettidige vedtagelse af 
komitologiforanstaltninger.

Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv fastlægger harmoniserede 
rammer for regulering af elektroniske 
kommunikationstjenester, elektroniske 
kommunikationsnet og tilhørende 
faciliteter og tjenester samt visse aspekter 
af terminaludstyr. Det fastsætter de 
nationale tilsynsmyndigheders opgaver og 

1. Dette direktiv fastlægger harmoniserede 
rammer for regulering af elektroniske 
kommunikationstjenester, elektroniske 
kommunikationsnet og tilhørende 
faciliteter og tjenester samt visse aspekter 
af terminaludstyr vedrørende
tilgængeligheden for handicappede 
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opstiller en række procedurer, der skal 
sikre, at rammebestemmelserne anvendes 
ensartet i hele EF.

slutbrugere. Det fastsætter de nationale 
tilsynsmyndigheders opgaver og opstiller 
en række procedurer, der skal sikre, at 
rammebestemmelserne anvendes ensartet i 
hele EF.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere, at aspekterne af det pågældende terminaludstyr vedrører 
tilgængelighed.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra c
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) "tilhørende faciliteter": faciliteter i 
tilknytning til et elektronisk 
kommunikationsnet og/eller en elektronisk 
kommunikationstjeneste, som muliggør 
og/eller danner grundlag for udbud af 
tjenester via dette net og/eller denne 
tjeneste eller har mulighed for at gøre 
dette; tilhørende faciliteter omfatter 
nummer- og adresseomsætningssystemer, 
adgangsstyringssystemer og elektroniske 
programoversigter samt fysisk infrastruktur 
såsom kabelkanaler og master, gadeskabe 
og bygninger

(e) "tilhørende faciliteter": faciliteter i 
tilknytning til et elektronisk 
kommunikationsnet og/eller en elektronisk 
kommunikationstjeneste, som muliggør 
og/eller danner grundlag for udbud af 
tjenester via dette net og/eller denne 
tjeneste eller har mulighed for at gøre 
dette; tilhørende faciliteter omfatter 
nummer- og adresseomsætningssystemer, 
adgangsstyringssystemer og elektroniske 
programoversigter samt fysisk infrastruktur 
såsom adgangsveje til bygninger, 
kabelføring, høje støttekonstruktioner,
master, antenner, kabelkanaler, 
mandehuller og gadeskabe

Or. en

Begrundelse

Det virker mere hensigtsmæssigt at anvende præcis samme liste over fysisk infrastruktur som 
i artikel 12 i rammedirektivet og artikel 12 i adgangsdirektivet (bortset fra "kabelføring", som 
ikke er en del af de tilhørende faciliteter i nettet, men en del af selve nettet). Udtrykket 
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"højtplacerede steder" tilføjes også og henviser til alle højtplacerede steder, som 
interessenter anvender til montering af master og antenner såsom høje konstruktioner (f.eks. 
Eiffeltårnet i Paris), vandtårne osv.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4 – litra a
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 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 effektivt
at udføre sine funktioner. Medlemsstaterne 
sikrer, at der tages behørigt hensyn til 
sagens omstændigheder, at der forefindes 
en effektiv appelmulighed, og at 
retsprocesser ved appelinstansen ikke er 
unødvendigt langvarige.

Or. en

Begrundelse

Effektivitet og rimelig varighed er vigtige aspekter af appelmekanismer. Appelinstansernes 
ekspertise bør være intern og ikke blot være "til rådighed".

Ændringsforslag 11

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



PR\720897DA.doc 13/67 PE398.542v02-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer med 
undtagelse af spørgsmål, der er omfattet af 
artikel 7, stk. 10, 20 eller 21, og 
medmindre andet gælder ifølge de 
gennemførelsesbestemmelser, der vedtages 
i henhold til artikel 9c, at de nationale 
tilsynsmyndigheder, når de i medfør af 
dette direktiv eller af særdirektiverne agter 
at træffe foranstaltninger med væsentlige 
virkninger for det relevante marked, eller 
når de agter at indføre begrænsninger i 
overensstemmelse med artikel 9, stk. 3 og 
4, giver de interesserede parter lejlighed til 
inden for en rimelig frist at fremsætte 
bemærkninger til udkastet til 
foranstaltninger.

6. Medlemsstaterne sikrer med 
undtagelse af spørgsmål, der er omfattet af 
artikel 7, stk. 10, 20 eller 21, og 
medmindre andet gælder ifølge de 
gennemførelsesbestemmelser, der vedtages 
i henhold til artikel 9c, at de nationale 
tilsynsmyndigheder, når de i medfør af 
dette direktiv eller af særdirektiverne agter 
at træffe foranstaltninger, eller når de agter 
at indføre begrænsninger i 
overensstemmelse med artikel 9, stk. 3 og 
4, med væsentlige virkninger for det 
relevante marked, giver de interesserede 
parter lejlighed til inden for en rimelig frist 
at fremsætte bemærkninger til udkastet til 
foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Syntaktisk præcisering.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) indførelse, ændring eller ophævelse af 
en forpligtelse for en operatør under 
anvendelse af artikel 16, sammenholdt 
med artikel 5 og artikel 9-13 i 
direktiv 2002/19/EF (adgangsdirektivet) 
og artikel 17 i direktiv 2002/22/EF 
(forsyningspligtdirektivet)

udgår

Or. en
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Begrundelse

Vetoet mod afhjælpende foranstaltninger erstattes af den mekanisme, der er fastlagt i artikel -
7a (ny).

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/21/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.

udgår

Or. en

Begrundelse

Vetoet mod afhjælpende foranstaltninger erstattes af den mekanisme, der er fastlagt i artikel -
7a (ny).

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Hvis et udkast til foranstaltninger 
ændres i overensstemmelse med stk. 6, 

udgår
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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.

Or. en

Begrundelse

Vetoet mod afhjælpende foranstaltninger erstattes af den mekanisme, der er fastlagt i artikel -
7a (ny).

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Den nationale tilsynsmyndighed 
fremsender alle endelige foranstaltninger, 
der falder ind under stk. 3, litra a) og b), til 
Kommissionen.

9. Den nationale tilsynsmyndighed 
fremsender alle endelige foranstaltninger, 
der falder ind under stk. 3 til 
Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Vetoet mod afhjælpende foranstaltninger erstattes af den mekanisme, der er fastlagt i artikel -
7a (ny).
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Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6 a (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel -7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Følgende artikel -7a indsættes:
"Artikel -7a
Procedure for ensartet anvendelse af 
afhjælpende foranstaltninger
1. Hvis en national tilsynsmyndighed 
agter at træffe en foranstaltning med 
henblik på at indføre, ændre eller ophæve 
en forpligtelse pålagt en operatør i medfør 
af artikel 16 sammenholdt med artikel 5 
og 9 til 13, 13a og 13b i direktiv 
2002/19/EF (adgangsdirektivet) og artikel 
17 i direktiv 2002/22/EF 
(forsyningspligtdirektivet), har 
Kommissionen og de nationale 
tilsynsmyndigheder i de øvrige 
medlemsstater en måned fra datoen for 
anmeldelsen af den foreslåede 
foranstaltning til at fremsætte 
bemærkninger til den pågældende 
nationale tilsynsmyndighed.
2. Hvis den foreslåede foranstaltning 
vedrører indførsel, ændring eller 
ophævelse af en forpligtelse, der ikke er 
fastlagt i artikel 13a og 13b i direktiv 
2002/19/EF (adgangsdirektivet), kan 
Kommissionen inden for samme tidsrum 
underrette den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed og BERT (Body of the 
European Regulators in 
Telecommunications) om årsagerne til, at 
den mener, at den foreslåede 
foranstaltning skaber hindringer for det 
indre marked, eller at den er alvorligt i 
tvivl om foranstaltningens forenelighed 
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med fællesskabsretten. I tilfælde heraf 
vedtages den foreslåede foranstaltning 
ikke før yderligere to måneder efter 
Kommissionens underretning.
Udebliver en sådan underretning, kan den 
pågældende nationale tilsynsmyndighed 
vedtage den foreslåede foranstaltning 
under størst muligt hensyn til eventuelle 
bemærkninger fremsat af Kommissionen 
eller andre nationale tilsynsmyndigheder.
3. Inden for den periode på to måneder, 
der henvises til i stk. 2, arbejder 
Kommissionen, BERT og den pågældende 
nationale tilsynsmyndighed tæt sammen 
med henblik på at finde frem til den mest 
hensigtsmæssige og effektive 
foranstaltning i lyset af målene i artikel 8 
og under behørigt hensyn til 
markedsdeltagernes synspunkter og 
behovet for at sikre udviklingen af en 
ensartet reguleringspraksis.
Inden for den samme periode på to 
måneder fremsætter BERT efter 
vedtagelse med simpelt flertal en 
begrundet udtalelse, der bekræfter 
hensigtsmæssigheden og effektiviteten af 
den foreslåede foranstaltning eller 
angiver, at den foreslåede foranstaltning 
bør ændres, og fremsætter samtidig 
konkrete forslag i den henseende. Denne 
udtalelse offentliggøres.
Hvis BERT har fremsat en begrundet 
udtalelse om, at den foreslåede 
foranstaltning burde ændres, kan 
Kommissionen under størst muligt hensyn 
til denne udtalelse, vedtage en begrundet 
beslutning, der pålægger den pågældende 
nationale tilsynsmyndighed at ændre den 
foreslåede foranstaltning og indeholder 
konkrete forslag i den henseende.
Hvis BERT har fremsat en begrundet 
udtalelse, der bekræfter den foreslåede 
foranstaltnings hensigtsmæssighed og 
effektivitet, kan den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed vedtage den foreslåede 
foranstaltning under størst muligt hensyn 
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til eventuelle anbefalinger fra 
Kommissionen og BERT.
4. Hvis den foreslåede foranstaltning 
vedrører indførsel, ændring eller 
ophævelse af en forpligtelse, der er 
fastlagt i artikel 13a og 13b i direktiv 
2002/19/EF (adgangsdirektivet), må den 
foreslåede foranstaltning ikke vedtages 
før yderligere to måneder efter udløbet af 
den periode, der henvises til i artikel 7, 
stk. 3.
Inden for disse to måneder arbejder 
Kommissionen, BERT og den pågældende 
nationale tilsynsmyndighed tæt sammen 
med henblik på at finde frem til den mest 
hensigtsmæssige og effektive 
foranstaltning i lyset af målene i artikel 8 
og under behørigt hensyn til 
markedsdeltagernes synspunkter og 
behovet for at sikre udviklingen af en 
ensartet reguleringspraksis.
Inden for de samme to måneder 
fremsætter BERT efter vedtagelse med 
simpelt flertal en begrundet udtalelse, der 
bekræfter hensigtsmæssigheden og 
effektiviteten af den foreslåede 
foranstaltning eller angiver, at den 
foreslåede foranstaltning ikke bør træffes.
Denne udtalelse offentliggøres.
Kun såfremt Kommissionen og BERT 
bekræfter den foreslåede foranstaltnings 
hensigtsmæssighed og effektivitet, kan 
den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed vedtage den foreslåede 
foranstaltning under størst muligt hensyn 
til eventuelle anbefalinger fra 
Kommissionen og BERT.
5. Inden for tre måneder fra 
Kommissionens vedtagelse af en 
begrundet beslutning, jf. stk. 3, der 
pålægger den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed at ændre den foreslåede 
foranstaltning, ændrer den nationale 
tilsynsmyndighed den foreslåede 
foranstaltning eller trækker den tilbage.
Hvis den foreslåede foranstaltning 
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ændres, afholder den nationale 
tilsynsmyndighed en offentlig høring i 
henhold til de procedurer, der henvises til 
i artikel 6, og anmelder den ændrede 
foreslåede foranstaltning i 
overensstemmelse med artikel 7.

Or. en

Begrundelse

I stedet for Kommissionens veto mod afhjælpende foranstaltninger foreslås en ny 
"samreguleringsprocedure", hvor Kommissionen, BERT og den nationale tilsynsmyndighed 
arbejder tæt sammen. Den foreslåede procedure tager sigte på, at der findes en løsning 
gennem peer review snarere end ved at indføre et "sanktionerende" veto fra ovennævnte.
Kommissionen og BERT (ved flertalsafgørelse) vil skulle være enige om nødvendigheden af at 
ændre et forslag til en foranstaltning fra en national tilsynsmyndighed, før Kommissionen kan 
træffe en beslutning i den henseende. I modsat fald vil den nationale tilsynsmyndighed blot
skulle tage størst muligt hensyn til Kommissionens og BERTs bemærkninger.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7
Direktiv 2002/21/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.

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. BERT høres.

Or. en

Begrundelse

BERT bør høres i forbindelse med enhver gennemførelsesforanstaltning, der vedrører artikel 
7. Anvendelsen af hasteproceduren kan ikke forsvares.
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Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 – litra a
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre andet følger af artikel 9, for så 
vidt angår radiofrekvenser, tager 
medlemsstaterne nøje hensyn til, at
reguleringen helst skal være 
teknologineutral, og sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder gør det samme under 
udførelsen af de i dette direktiv og 
særdirektiverne omhandlede 
tilsynsopgaver, særlig sådanne, som har til 
formål at sikre en reel konkurrence.

Medmindre andet følger af artikel 9, for så 
vidt angår radiofrekvenser, eller 
medmindre opfyldelsen af målene i stk. 2 
til 4 kræver det, tager medlemsstaterne 
nøje hensyn til, at reguleringen helst skal 
være teknologineutral, og sikrer, at de 
nationale tilsynsmyndigheder gør det 
samme under udførelsen af de i dette 
direktiv og særdirektiverne omhandlede 
tilsynsopgaver, særlig sådanne, som har til 
formål at sikre en reel konkurrence.

Or. en

Begrundelse

Teknologineutralitet er principielt nødvendigt for ikke at hindre fremtidig teknologisk 
innovation, men skal begrænses, hvis den risikerer at være i direkte modstrid med retsaktens 
hovedmålsætninger.

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) Stk. 2, litra c), affattes således:
"c) tilskynde investeringer i 
infrastrukturer på en måde, som fremmer 
en effektiv og bæredygtig konkurrence, og 
støtte innovation samt"

Or. en
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Begrundelse

At tilskynde en bæredygtig konkurrence er en garanti for forbrugeren om at ville opnå 
positive virkninger i det lange løb.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 – litra b a (ny)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bb) Stk. 3, litra c), udgår.

Or. en

Begrundelse

Litra c) er medtaget i det nye stk. 4a i artikel 8.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 a (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) I artikel 8 indsættes følgende stk. 4a:
"4a. De nationale tilsynsmyndigheder 
anvender med henblik på opnåelse af de 
politiske mål, der henvises til i stk. 2, 3 og 
4, objektive, gennemsigtige, 
ikkediskriminerende og forholdsmæssige 
reguleringsprincipper ved bl.a.:
a) at sikre, at virksomheder, der udbyder 
elektroniske kommunikationsnet og -
tjenester, under lignende omstændigheder 
behandles lige
b) at tage behørigt hensyn til de mange 
forskellige betingelser vedrørende 
konkurrence og forbrugere, der findes i 
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medlemsstaterne og i de forskellige 
geografiske områder inden for 
medlemsstaterne
c) kun at indføre forhåndsregulerende 
forpligtelser, hvor der ikke er nogen 
effektiv konkurrence, og lempe eller 
ophæve dem, så snart der er
d) at fremme reguleringsmæssig 
forudsigelighed og derved skabe 
incitamenter til innovation og investering 
i infrastruktur til fordel for forbrugerne."

Or. en

Begrundelse

Reguleringsprincipperne i artiklens indledning manglede. Det er vigtigt at rette op herpå, 
eftersom disse principper er det første skridt mod større sammenhæng i anvendelsen af 
rammebestemmelserne.

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8b) Følgende indsættes som artikel 8a:
"Artikel 8a
Koordinering af 
radiofrekvenspolitikkerne i Fællesskabet
1. Medlemsstaterne samarbejder med 
hinanden og med Kommissionen i 
forbindelse med den strategiske 
planlægning og harmonisering af brugen 
af radiofrekvenser i Fællesskabet.
2. Medlemsstaterne sørger for 
koordineringen af politiske tiltag og om 
nødvendigt harmoniserede betingelser 
med hensyn til den tilgængelighed og 
effektive udnyttelse af radiofrekvenserne, 
der er nødvendig for at sikre det indre 
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markeds oprettelse og funktion.
3. Medlemsstaterne sørger for den 
koordinerede og rettidige formidling af 
oplysninger vedrørende tildeling, 
tilgængelighed og brug af radiofrekvenser 
i Fællesskabet.
4. Medlemsstaterne sørger for den 
effektive koordinering af 
fællesskabsinteresserne i internationale 
organisationer, når brugen af 
radiofrekvenser påvirker Fællesskabets 
politikker.
5. Der oprettes hermed et 
frekvenspolitikudvalg (RSPC) med 
henblik på at bidrage til opnåelsen af de 
mål, der er fastlagt i stk. 1 til 4.
RSPC rådgiver Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen i 
frekvenspolitiske spørgsmål.
RSPC består af en højtstående 
repræsentant fra hver national 
tilsynsmyndighed med ansvar for den 
enkelte medlemsstats frekvenspolitik.
Kommissionen er medlem, men har ikke 
stemmeret.
6. Efter anmodning fra Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen eller 
på eget initiativ vedtager RSPC udtalelser 
med simpelt flertal. Hver medlemsstat har 
én stemme, og Kommissionen har ikke 
stemmeret.
7. Hvert tredje år formulerer 
Kommissionen under størst muligt hensyn 
til udtalelsen fra RSPC fælles politiske 
målsætninger og udsender ikkebindende 
retningslinjer for udviklingen af 
Fællesskabets frekvenspolitik.
8. Kommissionen kan under størst muligt 
hensyn til udtalelsen fra RSPC fremsætte 
forslag til lovgivningsmæssige 
foranstaltninger til opfyldelse af fælles 
politiske mål som fastlagt i stk. 7.
9. Når sikringen af den effektive 
koordinering af fællesskabsinteresserne i 
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internationale organisationer kræver det, 
kan Kommissionen efter samtykke fra 
RSPC forelægge Europa-Parlamentet og 
Rådet et forslag til forhandlingsmandat.
10. RSPC aflægger en årlig 
aktivitetsrapport til Europa-Parlamentet 
og Rådet."

Or. en

Begrundelse

En effektiv politisk ramme er nødvendig af hensyn til medlemsstaternes samarbejde med 
hinanden og med Kommissionen i forbindelse med den strategiske planlægning af 
radiofrekvenser i Fællesskabet. Kun gennem en bedre koordinering af politiske tiltag vil 
frekvensforvaltningen i EU kunne forbedres. Dette kræver også en mere koordineret 
deltagelse af EU-medlemsstaterne i internationale fora. Det foreslås, at et nyt strømlinet 
udvalg, RSPC, som er baseret på Frekvensudvalget (RSC) og Frekvenspolitikgruppen 
(RSPG), bidrager til udviklingen af en integreret EU-frekvenspolitik.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(c) sikre en effektiv udnyttelse af 
radiofrekvenserne, herunder at 
muligheden for delt brug af 
radiofrekvenser udnyttes optimalt, eller

Or. en

Begrundelse

Frekvensdeling bør tilstræbes uanset tilladelsens art.
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Ændringsforslag 24

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

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, at alle typer elektroniske 
kommunikationstjenester kan udbydes i de 
frekvensbånd, der er tilgængelige for 
elektroniske kommunikationstjenester, jf. 
de nationale oversigter over 
frekvenstildeling og ITU's 
radioreglement. Medlemsstaterne kan dog 
fastsætte forholdsmæssige og ikke-
diskriminerende begrænsninger for, hvilke 
typer elektroniske 
kommunikationstjenester der kan udbydes.

Or. en

Begrundelse

Tjenesteneutralitet bør begrænses til mulighederne i ITU's radioreglement, som fastlægger, 
hvilke tjenester der kan fungere sammen i de forskellige bånd.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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 

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

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. 

Or. en

Begrundelse

Hvordan, almennyttige målsætninger bør tolkes i den enkelte medlemsstat, bør være 
undergivet nærhedsprincippet.

Ændringsforslag 26

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

Rammebestemmelserne finder kun anvendelse for elektroniske kommunikationstjenester og 
ikke en hvilken som helst anden tjeneste (meteorologisk, videnskabelig, militær mv.).

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 a – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I en periode på fem år fra den [1. januar 
2010] sikrer medlemsstaterne, at 
indehavere af brugsrettigheder til 
frekvenser, der er indrømmet før denne 
dato, kan forelægge den kompetente 
nationale myndighed en ansøgning om en 
nyvurdering af de begrænsninger i deres 
rettigheder, der er indført i henhold til 
artikel 9, stk. 3 og 4.

1. I en periode på fem år fra 
[gennemførelsesdatoen] har
medlemsstaterne mulighed for at sikre, at 
indehavere af brugsrettigheder til 
frekvenser, der er indrømmet før denne 
dato for en periode på minimum fem år, 
kan forelægge den kompetente nationale 
myndighed en ansøgning om en 
nyvurdering af de begrænsninger i deres 
rettigheder, der er indført i henhold til 
artikel 9, stk. 3 og 4.

Or. en

Begrundelse

Det bør ikke være nødvendigt at foretage en fornyet vurdering af rettigheder, som udløber 
inden udgangen af den femårige overgangsperiode.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis rettighedshaveren, jf. stk. 1, er 
udbyder af radio- eller tv-indholdstjenester, 
og brugsretten til radiofrekvenser er 
indrømmet, for at rettighedshaveren kan 
opfylde en særlig almennyttig målsætning, 
kan der kun ansøges om nyvurdering af 
begrænsningerne, for så vidt angår den 
del af radiofrekvenserne, der er nødvendige 
for at opfylde dette mål. Den del af 
radiofrekvenserne, der som følge af 
anvendelsen af artikel 9, stk. 3 og 4, bliver 
unødvendige for at opfylde målet, indgår i 
en ny tildelingsprocedure i 
overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i 
tilladelsesdirektivet.

2. Hvis rettighedshaveren, jf. stk. 1, er 
udbyder af radio- eller tv-indholdstjenester, 
og brugsretten til radiofrekvenser er 
indrømmet, for at rettighedshaveren kan 
opfylde en særlig almennyttig målsætning, 
herunder udbud af radio- og tv-
transmissionstjenester, forbliver retten til 
at bruge den del af radiofrekvenserne, der 
er nødvendige for at opfylde dette mål, 
uændret, indtil retten udløber. Den del af 
radiofrekvenserne, der bliver unødvendige 
for at opfylde målet, indgår i en ny 
tildelingsprocedure i overensstemmelse 
med artikel 9, stk. 3 og 4, i dette direktiv 
og artikel 7, stk. 2, i direktiv 2002/20/EF 
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(tilladelsesdirektivet).

Or. en

Begrundelse

Radio- og tv-selskaber bør fortsat kunne udbyde deres transmissionstjenester og også 
videreudvikle dem (dvs. HDTV) efter overgangen til digital radio og tv. Den del af det digitale 
udbytte, som ikke anvendes i forbindelse med radio- og tv-transmission, bør fordeles til andre 
formål i henhold til de nye regler.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 b – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. 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.

1. Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder 
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, såfremt 
sådan overdragelse eller udlejning er i 
overensstemmelse med de nationale 
procedurer og ikke medfører en ændring i 
den tjeneste, der udbydes via dette 
radiofrekvensbånd.

Or. en

Begrundelse

Muligheden for overdragelse bør ikke føre til ubalancer i tjenesternes forskelligartethed eller 
til spekulation. Endvidere bør de nationale procedurer ikke tilsidesættes, eftersom 
frekvensforvaltning fortsat er en national kompetence.
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Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne sikrer, at en 
virksomheds planer om at overdrage 
brugsrettigheder til radiofrekvenser samt 
den faktisk overdragelse meddeles til den 
kompetente myndighed, der er ansvarlig 
for frekvenstildeling, og offentliggøres. 
Når radiofrekvensanvendelsen er blevet 
harmoniseret ved anvendelse af artikel 9c
eller andre fællesskabsforanstaltninger, 
skal en sådan overdragelse være i 
overensstemmelse med den harmoniserede 
brug.

Or. en

Begrundelse

De kompetente myndigheder bør også underrettes, når overdragelsen er sket. Henvisningen 
til frekvenspolitikbeslutningen erstattes med en henvisning til artikel 9c, som på 
sammenhængende vis indeholder alle harmoniseringsforanstaltninger på frekvensområdet.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 c – stk. 1 – litra -a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-a) harmonisere reglerne vedrørende 
tilgængelighed og effektiv udnyttelse af 
radiofrekvenser i henhold til proceduren i 
bilag I

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt af hensyn til ensartetheden og sammenhængen, at alle 
harmoniseringsforanstaltninger på frekvensforvaltningsområdet samles og ikke fordeles på to 
forskellige retsgrundlag (rammedirektivet og frekvenspolitikbeslutningen).

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 c – stk. 1 – litra -aa (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-aa) sørge for den koordinerede og 
rettidige formidling af oplysninger 
vedrørende tildeling, tilgængelighed og 
brug af radiofrekvenser

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt af hensyn til ensartetheden og sammenhængen, at alle 
harmoniseringsforanstaltninger på frekvensforvaltningsområdet samles og ikke fordeles på to 
forskellige retsgrundlag (rammedirektivet og frekvenspolitikbeslutningen).

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 c – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) harmonisere udpegningen af
frekvensbånd, inden for hvilke 
brugsrettigheder kan overdrages eller 
udlejes mellem virksomheder

a) udpege de frekvensbånd, inden for 
hvilke brugsrettigheder kan overdrages 
eller udlejes mellem virksomheder

Or. en
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Begrundelse

Harmoniseringsprocedurerne skal dække den faktiske udpegning af frekvensbånd og ikke kun 
den procedure, der skal følges i den henseende.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 c – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

udgår

Or. en

Begrundelse

Enhver horisontal beslutning om yderligere fravigelser af princippet om tjeneste- og 
teknologineutralitet bør være genstand for et lovgivningsmæssigt ændringsforslag.

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 c – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. 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 

2. 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. Ved gennemførelsen af 
bestemmelserne i litra -a) til c) i dette 
stykke kan Kommissionen lade sig bistå af 
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gennemførelsen af bestemmelserne i dette 
stykke kan Kommissionen lade sig bistå af 
markedsmyndigheden i overensstemmelse 
med artikel 10 i forordning […/EF].

RSPC.

Or. en

Begrundelse

RSPC bør være det udvalg, der har kompetente til at rådgive Kommissionen i spørgsmål om 
frekvensharmonisering. Hasteproceduren kan ikke forsvares i forbindelse med vedtagelse af 
denne type foranstaltninger.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

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. Som led i 
gennemførelsesforanstaltningerne kan 
Kommissionen tildele 
markedsmyndigheden særlige 
ansvarsopgaver i forbindelse med 
anvendelsen af foranstaltningerne.

Or. en

Begrundelse

Opstillingen af takstprincipper bør være undergivet nærhedsprincippet.



PR\720897DA.doc 33/67 PE398.542v02-00

DA

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltningerne, 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, jf. artikel 22, stk. 4.

Foranstaltningerne, 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.

Or. en

Begrundelse

Hasteproceduren kan ikke forsvares i forbindelse med vedtagelse af denne type 
foranstaltninger.

Ændringsforslag 38

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samhusning og delt brug af faciliteter for 
udbydere af elektroniske 
kommunikationsnet

Samhusning og delt brug af 
netværkskomponenter og tilhørende 
faciliteter for udbydere af elektroniske 
kommunikationsnet

Or. en

Begrundelse

Ordet "faciliteter" er ikke defineret i rammebestemmelserne, kun "tilhørende faciliteter". Delt 
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brug af tilhørende faciliteter er også et vigtigt spørgsmål i forbindelse med at fremme 
udviklingen af jordbaserede net i tyndt befolkede områder. Med henblik på at styrke 
udviklingen af fibernet er det nødvendigt at kunne stille krav om delt brug af mørk fiber samt 
tilhørende faciliteter såsom eksisterende kabelkanaler eller planlagte nye kabelkanaler.

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2002/21/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 
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.

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 
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, kabelføring, master, høje 
støttekonstruktioner, antenner, 
kabelkanaler, mandehuller og gadeskabe.

Or. en

Begrundelse

Der bør kunne stilles krav om samhusning i forbindelse med kabelføring uden for og inde i 
bygninger. "Højtplacerede steder" bør tilføjes listen over de tilhørende faciliteter, hvor der 
kan stilles krav om deling (f.eks. Eiffeltårnet og vandtårne).

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 12 – stk. 3
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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 
ikkediskriminerende og forholdsmæssigt 
afpassede.

Or. en

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 a – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der udbyder offentlige 
kommunikationsnet eller offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, underretter den 
nationale tilsynsmyndighed om ethvert 
brud på sikkerheden eller integriteten, der 
har haft væsentlige følger for driften af net 
eller tjenester.

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der udbyder offentlige 
kommunikationsnet eller offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, underretter den 
kompetente tilsynsmyndighed om ethvert 
brud på sikkerheden eller integriteten, der 
har haft væsentlige følger for driften af net 
eller tjenester.

Or. en

Begrundelse

Normalt er det ikke tilsynsmyndigheden på telekommunikationsområdet, der er ansvarlig for 
netsikkerheden.

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 a – stk. 3 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Om nødvendigt underretter den 
pågældende nationale tilsynsmyndighed de 
nationale tilsynsmyndigheder i andre 
medlemsstater og markedsmyndigheden. 
Hvor det er i offentlighedens interesse, at 
et brud på sikkerheden offentliggøres, kan 
den nationale tilsynsmyndighed informere 
offentligheden.

Om nødvendigt underretter den 
pågældende kompetente tilsynsmyndighed 
de kompetente tilsynsmyndigheder i de 
andre medlemsstater og Kommissionen. 
Hvor det er i offentlighedens interesse, at 
et brud på sikkerheden offentliggøres, kan 
den kompetente tilsynsmyndighed 
informere offentligheden.

Or. en

Begrundelse

Normalt er det ikke tilsynsmyndigheden på telekommunikationsområdet, der er ansvarlig for 
netsikkerheden. Kommissionen og ikke BERT burde underrettes.

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 a – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

At skulle afgive rapport hver tredje måned forekommer at være alt for hyppigt.
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Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 13 a – stk. 4 – afsnit 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 tilskynde udbredelse 
og udveksling af bedste praksis blandt 
virksomhederne og de kompetente 
nationale myndigheder og 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.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen kan spille en positiv rolle i forbindelse med koordinering og fremme af 
udvekslingen af bedste praksis uden nødvendigvis at indføre bindende foranstaltninger.

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 15 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 14– stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Stk. 3 udgår. udgår

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med konvergens ville det være hensigtsmæssigt ikke lade stk. 3 om 



PE398.542v02-00 38/67 PR\720897DA.doc

DA

løftestangseffekt udgå.

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 16 – litra d – afsnit 2
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Denne beslutning, 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, jf. artikel 22, stk. 4.

4. Denne beslutning, 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.

Or. en

Begrundelse

Hasteproceduren kan ikke forsvares i forbindelse med vedtagelse af denne type 
foranstaltninger.

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 17 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 16 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) inden for to år efter en tidligere 
indberetning af et udkast til 
foranstaltninger vedrørende dette marked

(a) inden for tre år efter en tidligere 
ikrafttrædelse af foranstaltninger 
vedrørende dette marked

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede frist på to år for revision af en beslutning er for kort. En beslutning bør være 
gyldig i tre år fra dens ikrafttræden i medlemsstaten (ikke fra indberetningsdatoen).
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Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 18 – litra a
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) I stk. 1, andet punktum, erstattes
ordlyden "Efter proceduren i artikel 22, stk. 
2, kan Kommissionen om nødvendigt", af 
"Om nødvendigt kan Kommissionen træffe 
passende gennemførelsesforanstaltninger".

(a) I stk. 1, første punktum, erstattes 
ordene "artikel 22, stk. 2" med "artikel 
22, stk. 3". I andet punktum, erstattes 
ordlyden "Efter proceduren i artikel 22, stk. 
2, kan Kommissionen om nødvendigt", af 
"Om nødvendigt kan Kommissionen træffe 
passende gennemførelsesforanstaltninger".

Or. en

Begrundelse

Det bør ikke være op til Kommissionen at beslutte, hvorvidt Parlamentet bør have 
kontrolbeføjelser eller ej.

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 18 – litra c
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 17 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. De gennemførelsesforanstaltninger, der 
henvises til i stk. 4 og 6, 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.

6a. De gennemførelsesforanstaltninger, der 
henvises til i stk. 1, 4 og 6, og 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.

Or. en
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Begrundelse

Alle gennemførelsesforanstaltninger vedrørende artikel 17 bør vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol. Hasteproceduren kan ikke forsvares i forbindelse med 
vedtagelse af denne type foranstaltninger.

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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 
(adgangsdirektivet).

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 BERTs 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).

Or. en

Begrundelse

Henstillinger ville give Kommissionen mulighed for at gå videre uden kontrol fra Europa-
Parlamentets side. Endvidere bør der af hensyn til at sikre den nødvendige retssikkerhed 
anvendes et bindende instrument.

Ændringsforslag 51

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til at sikre den nødvendige retssikkerhed omkring lovgivningsmæssige 
harmoniseringsforanstaltninger bør der udelukkende anvendes et bindende instrument.

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 20
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den beslutning, der er nævnt 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 i 
artikel 22, stk. 4.

3. Den beslutning, der er nævnt 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.

Or. en
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Begrundelse

Hasteproceduren kan ikke forsvares i forbindelse med vedtagelse af denne type 
foranstaltninger.

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 20
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 19 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) En ensartet tilgang til regulering i 
praksis, herunder reguleringen af nye 
tjenester

(a) En ensartet tilgang til regulering i 
praksis, herunder reguleringen af nye 
tjenester og fastlæggelsen af regionale 
markeder, som er resultatet af forskellige 
konkurrencevilkår

Or. en

Begrundelse

Ligesom ovenfor er tanken at fokusere på regulering, udelukkende hvor den er nødvendig.

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 20
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 19 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Forbrugerspørgsmål, herunder
elektroniske kommunikationstjenesters og
udstyrs tilgængelighed for handicappede 
slutbrugere.

(c) Forbrugerspørgsmål, der ikke er 
omfattet af direktiv 2002/22/EF 
(forsyningspligtdirektivet), særligt
elektroniske kommunikationstjenesters og 
udstyrs tilgængelighed for handicappede 
slutbrugere

Or. en
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Begrundelse

Kun forbrugeranliggender, der ikke er omfattet af forsyningspligtdirektivet, bør reguleres på 
grundlag af denne artikel.

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 20
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 19 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) Lovpligtig regnskabsaflæggelse. (d) Lovpligtig regnskabsaflæggelse, 
herunder beregning af investeringsrisici.

Or. en

Begrundelse

En harmoniseret beregning af investeringsrisici er nødvendig for at undgå forskellig 
lovgivning blandt medlemsstaterne med hensyn til fastlæggelse af de regulerede 
adgangsbetingelser.

Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
 Artikel 1 – stk. 24 a (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) I artikel 25 indsættes følgende 
stk. 2:
"2. Kommissionen overvåger med bistand 
fra BERT konkurrenceniveauet på de 
regulerede markeder og vurderer, 
hvorvidt der reelt er konkurrence på disse 
markeder, og hvorvidt det er 
hensigtsmæssigt at revidere den 
henstilling, der henvises til i artikel 15, 
stk. 1."
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Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at holde listen over de pågældende markeder ajourført i forhold til 
regelmæssige vurderinger og tilpasse reguleringen efter det reelle konkurrenceniveau på 
markedet.

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 24 b (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 26 – led 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24b) I artikel 26c indsættes et nyt led 8a:
"- Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning 676/2002/EF af 7. marts 2002 
om et frekvenspolitisk regelsæt i Det 
Europæiske Fællesskab."

Or. en

Begrundelse

Ophævelse af frekvenspolitikbeslutningen og medtagelse af dens bestemmelser i 
rammebestemmelserne med henblik på at fremme en integreret politisk tilgang og en ensartet 
håndtering af harmoniseringsforanstaltningerne.

Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 26 a (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Bilag II a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Der indsættes et nyt bilag IIa:
"Bilag IIa
Procedure for sikring af harmoniserede 
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frekvensvilkår
1. Med hensyn til udarbejdelsen af de 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
henvises til i artikel 9c, litra -a) og -aa), 
og som henhører under CEPTs 
kompetenceområde, såsom harmonisering 
af tildelingen af radiofrekvenser og 
adgang til oplysninger, udsteder 
Kommissionen mandater til CEPT, hvori 
fastlægges, hvilke opgaver der skal 
udføres og tidsplanen herfor.
Kommissionen handler i henhold til den 
procedure, der henvises til i artikel 22, 
stk. 2.
2. På grundlag af det arbejde, der 
gennemføres i medfør af stk. 1, beslutter 
Kommissionen, om henstillinger fra 
CEPT bør anvendes i Fællesskabet, og 
fastsætter i så fald fristen for 
medlemsstaternes gennemførelse heraf.
Beslutningerne offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende. I 
forbindelse med dette stykke handler 
Kommissionen i overensstemmelse med 
den procedure, der henvises til artikel 22, 
stk. 3.
3. Uanset bestemmelserne i stk. 3 kan 
Kommissionen, såfremt den eller en 
medlemsstat mener, at det arbejde, som 
gennemføres på grundlag af et mandat 
udstedt i henhold til stk. 2, ikke skrider 
fremad på tilfredsstillende vis, under 
henvisning til den fastsatte tidsplan eller i 
tilfælde af, at henstillingerne fra CEPT er 
uacceptable, vedtage foranstaltninger med 
henblik på at opfylde målene for mandatet 
ved at handle i overensstemmelse med den 
procedure, der henvises til artikel 22, stk. 
3.
4. I de foranstaltninger, der henvises til i 
stk. 3 og 4, kan det, når det er relevant, 
fastlægges, at overgangsperioder og/eller 
ordninger vedrørende deling af 
radiofrekvenser i en medlemsstat skal 
godkendes af Kommissionen under 
hensyntagen til den specifikke situation i 
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medlemsstaten, i medfør af en begrundet 
anmodning fra den pågældende 
medlemsstat og med forbehold af, at en 
sådan undtagelse ikke unødigt forsinker 
gennemførelsen eller medfører 
uretmæssige forskelle i konkurrencen 
eller reguleringen blandt 
medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Den samme metode for sikring af harmoniserede frekvensvilkår som i 
frekvenspolitikbeslutningen bibeholdes.

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) "adgang": tilrådighedsstillelse af 
faciliteter og/eller tjenester for en anden 
virksomhed på nærmere fastsatte vilkår og 
på eksklusivt eller ikke-eksklusivt grundlag 
med henblik på udbud af elektroniske 
kommunikationstjenester, 
informationssamfundstjenester eller 
radio- eller tv-indholdstjenester. Adgang 
omfatter bl.a. adgang til netelementer og 
tilhørende faciliteter, der kan indebære 
tilslutning af udstyr, såvel kabel- som 
radiobaseret tilslutning (dette omfatter 
navnlig adgang til abonnentledninger og de 
nødvendige faciliteter og tjenester med 
henblik på tilvejebringelse af tjenester via 
abonnentledninger), adgang til fysisk 
infrastruktur, herunder bygninger, 
kabelkanaler og master, adgang til 
relevante softwaresystemer, herunder 
drifts-støttesystemer, adgang til 
nummerkonvertering eller systemer, der 

(a) "adgang": tilrådighedsstillelse af 
faciliteter og/eller tjenester for en anden 
virksomhed på nærmere fastsatte vilkår og 
på eksklusivt eller ikke-eksklusivt grundlag 
med henblik på udbud af elektroniske 
kommunikationstjenester. Adgang omfatter 
bl.a. adgang til netelementer og tilhørende 
faciliteter, der kan indebære tilslutning af 
udstyr, såvel kabel- som radiobaseret 
tilslutning (dette omfatter navnlig adgang 
til abonnentledninger og de nødvendige 
faciliteter og tjenester med henblik på 
tilvejebringelse af tjenester via 
abonnentledninger), adgang til fysisk 
infrastruktur, herunder bygninger, 
kabelkanaler og master, adgang til 
relevante softwaresystemer, herunder 
drifts-støttesystemer, adgang til 
nummerkonvertering eller systemer, der 
tilbyder tilsvarende funktioner, adgang til 
fastnet og mobilnet, navnlig med henblik 
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tilbyder tilsvarende funktioner, adgang til 
fastnet og mobilnet, navnlig med henblik 
på roaming, og adgang til 
adgangsstyringssystemer til digitale tv-
tjenester og adgang til virtuelle 
nettjenester.

på roaming, og adgang til 
adgangsstyringssystemer til digitale tv-
tjenester og adgang til virtuelle 
nettjenester.

Or. en

Begrundelse

Denne udeladelse forhindrer, at reguleringen dækker indholdsrelaterede spørgsmål, som 
kunne åbne for et langt større tvistområde (som allerede er omfattet af direktivet om 
audiovisuelle medietjenester og e-handeldirektivet).

Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Artikel 5, stk. 1, første afsnit, affattes 
således:
"1. De nationale tilsynsmyndigheder 
skal med henblik på at virkeliggøre 
målsætningerne i artikel 8 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet) tilskynde 
til og, når det er hensigtsmæssigt, sørge 
for, at der i henhold til bestemmelserne i 
dette direktiv etableres den fornødne 
adgang og samtrafik og sikres 
interoperabilitet mellem tjenesterne, 
samt varetage deres ansvar med henblik 
på at fremme effektiviteten og holdbar 
konkurrence og infrastrukturudvikling 
samt skabe flest mulige fordele for 
slutbrugerne."

Or. en
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Begrundelse

Fremme af infrastrukturbaseret konkurrence bør være blandt målene for de nationale 
tilsynsmyndigheder.

Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 3 – litra a
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forpligtelser og betingelser, der indføres 
i overensstemmelse med stk. 1, skal være 
objektive, transparente, forholdsmæssige 
og ikke-diskriminerende og skal 
gennemføres efter procedurerne i artikel 6 
og 7 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet).

2. Forpligtelser og betingelser, der indføres 
i overensstemmelse med stk. 1, skal være 
objektive, transparente, forholdsmæssige 
og ikke-diskriminerende og skal 
gennemføres efter procedurerne i artikel 6,
7 og 7a i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet).

Or. en

Begrundelse

Indføjelse af den alternative procedure til vetoet mod afhjælpende foranstaltninger.

Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 3 – litra a a (ny)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) I artikel 5 indsættes et nyt stk. 2a:
"2a. Når der stilles krav om vurdering af 
de påtænkte foranstaltningers 
proportionalitet, tager de nationale 
tilsynsmyndigheder hensyn til de 
forskellige konkurrence- og 
forbrugervilkår i de forskellige 
geografiske områder i medlemsstaterne."
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Or. en

Begrundelse

Geografisk segmentering kan anvendes til andre formål end lempelse eller ophævelse af 
lovgivning, nemlig vurdering af balancen mellem de afhjælpende foranstaltninger, som de 
nationale tilsynsmyndigheder har valgt. De forskellige forbrugervilkår skal også tages i 
betragtning, når det skal vurderes, om der kan fastlægges regionale markeder.

Ændringsforslag 63

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 4
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. På baggrund af markedsudviklingen og 
den teknologiske udvikling kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på ændring af bilag I. Disse 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i direktivet, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol, jf. artikel 14, stk. 3. I særligt 
hastende tilfælde kan Kommissionen 
anvende hasteproceduren i artikel 14, stk. 
4.

2. På baggrund af markedsudviklingen og 
den teknologiske udvikling kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på ændring af bilag I. Disse 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i direktivet, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol, jf. artikel 14, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Hasteproceduren kan ikke forsvares i forbindelse med vedtagelse af denne type 
foranstaltninger.

Ændringsforslag 64

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 6 – litra a a (ny)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 8 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) Stk. 2 affattes således:
"2. Såfremt det som resultat af en 
markedsanalyse, der er foretaget ifølge 
artikel 16 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet), fastslås, at en 
udbyder har en stærk markedsposition 
på et bestemt marked, pålægger de 
nationale tilsynsmyndigheder i fornødent 
omfang forpligtelserne i artikel 9-13 i 
nærværende direktiv i henhold til den 
procedure, der er fastlagt i artikel -7a i 
direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)."

Or. en

Begrundelse

Indføjelse af den alternative procedure til vetoet mod afhjælpende foranstaltninger.

Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 7
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan vedtage de 
ændringer til bilag II, der er nødvendige for 
at tilpasse det til den teknologiske 
udvikling og markedsudviklingen. Disse 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i direktivet, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol, jf. artikel 14, stk. 3. I særligt 
hastende tilfælde kan Kommissionen 
anvende hasteproceduren i artikel 14, stk. 
4. Kommissionen kan ved gennemførelsen 
af bestemmelserne i dette stykke lade sig 
bistå af markedsmyndigheden.

5. Kommissionen kan vedtage de 
ændringer til bilag II, der er nødvendige for 
at tilpasse det til den teknologiske 
udvikling og markedsudviklingen. Disse 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i direktivet, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol, jf. artikel 14, stk. 3.
Kommissionen kan ved gennemførelsen af 
bestemmelserne i dette stykke lade sig 
bistå af BERT.

Or. en
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Begrundelse

Hasteproceduren kan ikke forsvares i forbindelse med vedtagelse af denne type 
foranstaltninger.

Ændringsforslag 66

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 8 – litra b a (ny)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 12 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) Stk. 2, litra a), affattes således:
"a) om det i lyset af den igangværende 
markedsudvikling og fordelene for 
forbrugerne er teknisk og økonomisk 
levedygtigt at bruge eller installere 
konkurrerende faciliteter under 
hensyntagen til karakteren og typen af 
de involverede samtrafik- og 
adgangsordninger, herunder 
levedygtigheden af andre forudgående 
adgangsmuligheder"

Or. en

Begrundelse

Selv om konkurrence på infrastrukturen er et af de primære mål med denne regulering, bør 
denne konkurrence også vurderes i forhold til fordelene for forbrugerne. Konkurrencen bør i 
videst muligt omfang fremmes i værdikæden.

Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 8 – litra b b (ny)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 12 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bb) Stk. 2, litra c), affattes således:
"c) hvor store startinvesteringer ejeren 
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af faciliteten skal foretage set i forhold 
til den tekniske og økonomiske 
bæredygtighed ved at dele denne 
investering med andre virksomheder, som 
ønsker adgang, og de risici, der er 
forbundet med at foretage investeringen, 
herunder dens passende fordeling blandt 
de virksomheder, som drager fordel af 
adgangen til disse nye faciliteter"

Or. en

Begrundelse

Direkte henvisning til behovet for at vurdere muligheden for at fordele investeringerne blandt 
virksomhederne i forbindelse med udvikling af ny infrastruktur og, når dette ikke er muligt, at 
fordele risiciene ved investeringen blandt dem, som anvender infrastrukturen.

Ændringsforslag 68

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 8 – litra b c (ny)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 12 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bc) Stk. 2, litra d), affattes således:
"d) behovet for at sikre den frie 
konkurrence og særligt konkurrencen på 
infrastrukturen på længere sigt"

Or. en

Begrundelse

Konkurrencen på infrastrukturen er et effektivt middel til at sikre den frie konkurrence på 
længere sigt.
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Ændringsforslag 69

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 8 a (nyt)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Artikel 13, stk. 1, affattes således:
"1. De nationale tilsynsmyndigheder kan 
i medfør af bestemmelserne i artikel 8 
pålægge forpligtelser vedrørende 
omkostningsdækning og priskontrol, 
herunder forpligtelser vedrørende 
omkostningsbaserede priser og 
udarbejdelse af 
omkostningsregnskabssystemer i 
forbindelse med udbud af bestemte 
former for samtrafik og/eller adgang, 
såfremt en markedsanalyse viser, at den 
pågældende udbyder som følge af en 
utilstrækkelig konkurrence vil kunne 
opretholde sine priser på et unaturligt 
højt niveau eller opretholde en 
prisklemme til skade for slutbrugerne. 
De nationale tilsynsmyndigheder skal 
tage hensyn til udbyderens investeringer 
og lade udbyderen få en rimelig 
forrentning af den relevante investerede 
kapital under hensyn til de risici, der er 
forbundet hermed, og deres 
hensigtsmæssige fordeling blandt alle de 
parter, der drager fordel af adgangen eller 
samtrafikken."

Or. en

Begrundelse

Direkte henvisning til behovet for at vurdere muligheden for at fordele investeringerne blandt 
virksomhederne i forbindelse med udvikling af ny infrastruktur og, når dette ikke er muligt, at 
fordele risiciene ved investeringen blandt dem, som anvender infrastrukturen.
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Ændringsforslag 70

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 10 – litra b
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5a, stk. 1, 2, 4 og 6, og 
artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. 
dennes artikel 8.’

udgår

Or. en

Begrundelse

Hasteproceduren kan ikke forsvares i forbindelse med vedtagelse af de foranstaltninger, der 
foreslås i adgangsdirektivet.

Ændringsforslag 71

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne må ikke gøre brug af 
radiofrekvenser afhængig af tildeling af 
individuelle brugsrettigheder, men skal i 
stedet indføje vilkårene for brug af 
sådanne radiofrekvenser i den generelle 
tilladelse, medmindre det er berettiget at
tildele individuelle rettigheder for at:

1. Medlemsstaterne fremmer brugen af 
radiofrekvenser i henhold til den generelle 
tilladelse. Medlemsstaterne kan tildele 
individuelle rettigheder for at:

Or. en

Begrundelse

Selv om generelle tilladelser kan være en bæredygtig løsning på længere sigt i takt med den 
teknologiske udvikling, bør tildeling af individuelle rettigheder fortsat være den normale 
procedure ved tildeling af frekvenser.
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Ændringsforslag 72

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) opfylde andre almennyttige 
målsætninger.

(b) opfylde andre almennyttige 
målsætninger, som er fastlagt i national 
ret og er forenelige med fællesskabsretten.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere, hvordan disse almennyttige målsætninger er fastlagt.

Ændringsforslag 73

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) sikre en effektiv udnyttelse af 
frekvenserne eller

Or. en

Begrundelse

Optimal udnyttelse af denne knappe ressource bør også være et generelt princip i forbindelse 
med tildeling af frekvenser.
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Ændringsforslag 74

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ab) overholde begrænsninger i medfør af 
artikel 6a

Or. en

Begrundelse

Tildelingen af radiofrekvenser bør overholde de begrænsninger, der indføres gennem 
harmoniseringsforanstaltninger vedtaget i henhold til artikel 6a.

Ændringsforslag 75

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 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 

Medmindre andet gælder ifølge særlige 
kriterier og procedurer, som 
medlemsstaterne fastsætter 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, objektive, 
ikke-diskriminerende og transparente 
procedurer, og, for så vidt angår 
radiofrekvenser, i overensstemmelse med 
artikel 9 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet). Procedurerne kan 
undtagelsesvis fritages fra kravet om 
åbenhed, hvor det kan påvises, at det er 
afgørende, at en udbyder af radio- eller tv-
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 76

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

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. Medlemsstaterne sikrer, at 
frekvensressourcerne udnyttes effektivt og 
virkningsfuldt i overensstemmelse med 
artikel 8 og 9 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet). Medlemsstaterne sikrer 
også, at konkurrencen ikke forvrides som 
følge af overdragelse eller akkumulering af 
brugsrettigheder til radiofrekvenser. Til 
disse formål kan de træffe passende 
foranstaltninger, herunder begrænse, 
tilbagekalde eller gennemtvinge salg af 
brugsretten til radiofrekvenser.’

Or. en

Begrundelse

Ikke alle nationale tilsynsmyndigheder har kompetence på frekvensområdet. Artikel 8 bør 
nævnes, eftersom den fastsætter de politiske mål for rammen.
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Ændringsforslag 77

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Tildeling af generelle tilladelser er et langsigtet mål. Der bør ikke overvejes 
harmoniseringsforanstaltninger på nuværende tidspunkt.

Ændringsforslag 78

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 5
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 6 a (ny) – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) fastsætte bestemmelser om ændring 
eller tilbagekaldelse af tilladelser eller 
brugsrettigheder og om procedurerne i 
forbindelse med litra d)

udgår

Or. en

Begrundelse

Tildeling af generelle tilladelser er et langsigtet mål. Der bør ikke overvejes 
harmoniseringsforanstaltninger på nuværende tidspunkt.
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Ændringsforslag 79

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 5
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 6 a (ny) – 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.

udgår

Or. en

Begrundelse

Fastlæggelse af udvælgelsesprocedurer på EU-plan i forbindelse med tildeling af rettigheder 
bør være genstand for specifikke lovgivningsforslag og ikke være underlagt 
udvalgsproceduren.

Ændringsforslag 80

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 5
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 6 a (ny) – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltningerne i litra a) - d) og f), der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktivet ved at supplere 
dette, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol, jf. artikel 14a, stk. 3. I særligt 
hastende tilfælde kan Kommissionen 
anvende hasteproceduren, jf. artikel 14a, 
stk. 3.

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktivet ved at supplere dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 14a, stk. 3.

Or. en
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Begrundelse

Alle gennemførelsesforanstaltninger vedrørende artikel 6a (harmonisering) bør vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol. Hasteproceduren kan ikke forsvares i forbindelse med 
vedtagelse af denne type foranstaltninger.

Ændringsforslag 81

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 5
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6b
Fælles udvælgelsesprocedure med henblik 
på tildeling af rettigheder 
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. 
I så fald skal det for at sikre, at frekvens-
og nummerressourcerne udnyttes bedst 
muligt, fremgå, inden for hvilken frist 
markedsmyndigheden skal gennemføre 
udvælgelsen, hvilken procedure og hvilke 
regler og vilkår der gælder for 
udvælgelsen, og hvilke afgifter og gebyrer 
der eventuelt skal pålægges indehaverne 
af brugsrettigheder til radiofrekvenser 
og/eller numre. Udvælgelsesproceduren 
skal være åben, transparent, ikke-
diskriminerende og objektiv.
2. Under nøje hensyntagen til 
markedsmyndighedens udtalelse træffer 
Kommissionen afgørelse om udvælgelse 
af en eller flere virksomheder, der skal 
tildeles individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser og/eller numre. Heraf 

udgår
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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

Fastlæggelse af udvælgelsesprocedurer på EU-plan i forbindelse med tildeling af rettigheder 
bør være genstand for specifikke lovgivningsforslag og ikke være underlagt 
udvalgsproceduren.

Ændringsforslag 82

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 7
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Artikel 8 udgår. udgår

Or. en

Begrundelse

Artiklens formål og formulering er tilfredsstillende.

Ændringsforslag 83

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 8 – litra d
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Uanset bestemmelserne i stk. 2, 3 og 5, 
kan den relevante myndighed, når den har 
bevis for en overtrædelse af vilkårene for 
den generelle tilladelse eller brugsretten 
eller af særlige forpligtelser i artikel 6, stk. 

6. Uanset bestemmelserne i stk. 2, 3 og 5, 
kan den relevante myndighed, når den har 
bevis for en overtrædelse af vilkårene for 
den generelle tilladelse eller brugsretten 
eller af særlige forpligtelser i artikel 6, stk. 
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2, som udgør en umiddelbar og alvorlig 
trussel for den offentlige orden, den 
offentlige sikkerhed eller den offentlige 
sundhed, eller som vil skabe alvorlige 
økonomiske eller driftsmæssige problemer 
for andre udbydere eller brugere af 
elektroniske kommunikationsnet og -
tjenester, træffe foreløbige 
hasteforanstaltninger for at afhjælpe 
situationen, inden der træffes en endelig 
afgørelse. Den pågældende virksomhed 
skal herefter have rimelig mulighed for at 
fremføre sine synspunkter og foreslå 
eventuel afhjælpning. Hvor det er rimeligt, 
kan den relevante myndighed bekræfte de 
foreløbige foranstaltninger, der højst kan 
være gyldige i 3 måneder.’

2, som udgør en umiddelbar og alvorlig 
trussel for den offentlige orden, den 
offentlige sikkerhed eller den offentlige 
sundhed, eller som vil skabe alvorlige 
økonomiske eller driftsmæssige problemer 
for andre udbydere eller brugere af 
elektroniske kommunikationsnet og -
tjenester eller andre brugere af 
radiofrekvensen, træffe foreløbige 
hasteforanstaltninger for at afhjælpe 
situationen, inden der træffes en endelig 
afgørelse. Den pågældende virksomhed 
skal herefter have rimelig mulighed for at 
fremføre sine synspunkter og foreslå 
eventuel afhjælpning. Hvor det er rimeligt, 
kan den relevante myndighed bekræfte de 
foreløbige foranstaltninger, der højst kan 
være gyldige i 3 måneder.’

Or. en

Begrundelse

I tilfælde af sådanne problemer skal foreløbige foranstaltninger beskytte alle 
frekvensbrugere.

Ændringsforslag 84

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 11
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 14 a (ny) – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5a, stk. 1, 2, 4 og 6, og 
artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. 
dennes artikel 8.’.

udgår

Or. en

Begrundelse

Den type foranstaltninger, som vedtages i henhold til udvalgsproceduren og i medfør af 
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tilladelsesdirektivet, berettiger ikke anvendelse af hasteproceduren.
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BEGRUNDELSE

1. FREKVENSREFORM
Frekvenser er som andre naturlige ressourcer (sol, vand, luft) et offentligt gode. Selv om 
markedsmekanismerne er effektive redskaber til at optimere den (private og offentlige) 
økonomiske værdi, er de ikke på egen hånd i stand til at tjene almene interesser og 
tilvejebringe de offentlige goder, som er helt afgørende for skabelsen af et 
informationssamfund for alle. En kombineret politisk og markedsorienteret strategi er derfor 
nødvendig.

1.1 Imødekomme mål for fleksibilitet (tjeneste- og teknologineutralitet, handel osv.) og 
for harmonisering
Bedre koordinering og større fleksibilitet er påkrævet, hvis vi vil opnå en effektiv udnyttelse 
af denne knappe ressource. Der skal imidlertid findes en passende balance mellem fleksibilitet 
og grad af harmonisering, også med henblik på at øge det indre markeds fordele i forhold til 
frekvenser (f.eks. fastsættelse af bestemte frekvensbånd for bestemte tjenester og teknologier 
såsom GSM, UMTS, MCA og MSS).

At sætte en streng "harmoniseringsdagsorden" (fuldstændig styring og kontrol) er ikke 
foreneligt med en "idealistisk" neutralitetsstrategi (fuldstændig markedsorienteret strategi). En 
blandet strategi for frekvensforvaltning, der bygger på afbalancerede kombinationsmuligheder 
(harmonisering vs. tjenesteneutralitet, standardisering vs. teknologineutralitet, 
frekvenstildelingsmetoder), er derfor at foretrække.

En gradvis snarere end en revolutionerende frekvensreform forekommer realistisk og mest 
fordelagtig:

 Ingen interferens samt overholdelse af ITU's radioreglement bør være en forudsætning 
for de reformer, som indføres;

 Omfanget og karakteren af tjeneste- og teknologineutraliteten bør være forenelig med 
ITU-definitionerne;

 Teknologineutralitet bør tilsigtes i henhold til klare regler for 
interoperabilitetsforpligtelser, jævnfør hvilke der kan indføres kravstandarder;

 Tjenesteneutralitet vedrører kun elektroniske kommunikationstjenester i henhold til de 
respektive nationale oversigter over frekvenstildeling og ITU's regler;

 Handel med frekvenser bør være frivillig og forenelig med den primære brug af det 
pågældende frekvensbånd;

 Generelle tilladelser bør forblive et princip, der kan styres, og som vil kunne udbygges, 
hvis der er et ønske herom, trods det faktum, at de fleste tilladelser er individuelle 
brugsrettigheder;

 Medlemsstaterne bør garantere frekvenseffektiviteten og således kunne stille krav om 
indskrænkning, tilbagetrækning eller salg af radiofrekvenser i tilfælde af ineffektiv 
udnyttelse;
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 Flere frekvenser bør harmoniseres for at sikre tilladelsesfrie frekvenser, der er baseret 
på et krav om ingen interferens.

1.2 Styrket koordineringsrolle til Kommissionen
Frekvenser kender ingen grænser. En effektiv frekvensudnyttelse i medlemsstaterne kræver 
en styrket EU-koordinering, særligt med hensyn til udvikling af fælleseuropæiske tjenester og 
forhandling af internationale aftaler.

Selv om frekvensforvaltning forbliver en national kompetence, vil kun en strategi på EU-plan 
kunne sikre, at EU's interesser effektivt varetages på verdensplan. Som det er tilfældet med 
handelspolitikken, bør der overdrages beføjelser til Fællesskabet i forbindelse med 
internationale forhandlinger, og disse beføjelser skal bygge på klare mandater udstedt af EU-
medlovgiverne.

1.3 Det digitale udbytte
Spørgsmålet om det digitale udbytte kræver omgående politisk handling. Vi kan ikke vente, 
til de reviderede direktiver træder i kraft. Det vigtigste retningsgivende princip med hensyn til 
tildeling af de frekvenser, der frigives i forbindelse med overgangen til digital radio og tv, bør 
være sociale, kulturelle og økonomiske værdier (bedre public service, trådløst bredbånd til 
afsidesliggende områder, vækst og beskæftigelse mv.) og ikke kun øgede offentlige indtægter.
En koordineret EU-strategi er nødvendigt for at:

 sikre, at medlemsstaterne foretager costbenefitanalyser med henblik på fastlæggelse af 
en hensigtsmæssig fordeling af frekvenser;

 udvikle en fælles metode til foretagelse af costbenefitanalyserne;

 fastlægge frekvensbånd, som kunne harmoniseres og sikre veldefinerede 
fælleseuropæiske eller interoperable tjenester på EU-plan, eller fremme en effektiv 
udnyttelse og et socialt udbytte;

 foreslå bindende lovgivning med henblik på harmonisering af disse tjenester, hvis det er 
relevant.

2. FORBEDRE DEN EFFEKTIVE OG ENSARTEDE GENNEMFØRELSE
En ensartet gennemførelse af rammen for telekommunikation er afgørende for opnåelse af et 
velfungerende indre marked for elektronisk kommunikation og en konkurrencepræget 
informationssamfundsøkonomi til fordel for forbrugerne og virksomhederne.
Den nuværende magtbalance mellem Kommissionen (som "vogter" af afgrænsningen af 
markeder og stærke markedsstillinger) og de nationale tilsynsmyndigheder (som ansvarlige 
for gennemførelsen på lokalt plan) har fungeret forholdsvist godt. Der er imidlertid plads til 
forbedring af ensartetheden, både hvad angår nationale beslutninger med betydning for det 
indre marked og anvendelsen af afhjælpende foranstaltninger.

2.1 De nationale tilsynsmyndigheder
En ensartet anvendelse kræver først og fremmest uafhængige og tilstrækkeligt bemidlede 
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nationale tilsynsmyndigheder. Ordføreren bifalder de bestemmelser om uafhængighed, som 
Kommissionen har foreslået, og understreger, at disse bestemmelser ikke bør ikke bringes i 
fare i forbindelse med de interinstitutionelle forhandlinger.

Effektive rammebestemmelser kræver også, at der findes specialiserede appelinstanser og 
effektive appelmekanismer (dvs. rimelige tidsfrister for afsigelse af afgørelser) for at 
forhindre misbrug af appelprocedurerne. Appelinstanserne bør også kunne rådføre sig med 
BERT, såfremt en sag har indvirkning på et indre marked.

2.2 Ensartet gennemførelse via effektiv samregulering
Den mest passende måde at sikre ensartethed og effektivitet på i et system, hvor kompetencer 
fordeles, er via samregulering. Kun med en sådan samarbejdende tilgang mellem 
Kommissionen og de nationale tilsynsmyndigheder kan der opnås resultater uden at ændre 
den hårfine institutionelle magtbalance eller undergrave de dele af reguleringen, der er 
undergivet nærhedsprincippet. Kommissionen bør i højere grad have en rolle som mægler og 
formidler end som dommer eller sanktionerende instans.

Denne nye samregulerende rolle burde ikke undergrave, men supplere Kommissionens 
initiativret til at styre samreguleringsdagsordenen og til at foreslå medlovgiverne bindende 
lovgivning til løsning af problemer vedrørende ensartethed.

2.2.1 Afhjælpende foranstaltninger
Der bør etableres en tvistbilæggelsesprocedure snarere end en vetomekanisme, som aktivt kan 
inddrage alle berørte parter, Kommissionen, de enkelte nationale tilsynsmyndigheder, BERT 
og interessenterne, når der skal findes konstruktive løsninger vedrørende indførsel af 
afhjælpende foranstaltninger.

Ordføreren foreslår i ændringsforslag 16 en alternativ procedure, som kunne sikre en ensartet 
anvendelse af afhjælpende foranstaltninger. Proceduren er baseret på princippet om, at kun 
såfremt Kommissionen og BERT (efter vedtagelse med simpelt flertal) er enige om, at den 
foreslåede afhjælpende foranstaltning ikke er hensigtsmæssig, har Kommissionen mulighed 
for at fremsætte en begrundet udtalelse, der pålægger den berørte nationale tilsynsmyndighed 
at ændre den foreslåede foranstaltning. Funktionel adskillelse underkastes på grund af dens 
vidtrækkende karakter en særlig procedure, hvor Kommissionen og BERT skal nå til enighed 
om, at det er den eneste effektive afhjælpende foranstaltning, før den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed kan indføre den.

3. OVERGANG TIL FULDKOMMEN KONKURRENCE
Ordføreren anerkender, at forhåndsregulering er en overgangsforanstaltning, men mener, at 
der bør følges en trinvis strategi, hvor reguleringen kun fjernes, såfremt der bliver skabt en 
reel konkurrence på markederne. I den forbindelse kan indførslen af en bestemmelse om 
kvalificeret revision (anmodning om, at Kommissionen løbende overvåger 
konkurrenceniveauet på regulerede markeder og foretager regelmæssige undersøgelser) være 
en hensigtsmæssig tilgang.
Endvidere bør nye adgangsteknologiers (fibernets) indvirkning på konkurrencen vurderes, 
hvilket kunne kræve tilpassede metodiske og lovgivningsmæssige værktøjer til sikring af, at 
konkurrencen på disse nye markeder opretholdes, og at der samtidig skabes relevante 
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incitamenter til udbredelse af disse nye net. Kommissionen tilskyndes derfor til at tage 
behørigt hensyn til den politiske debat om regulering af disse nye adgangsnet og vedtage 
henstillinger på dette område, som er i fuldstændig overensstemmelse hermed.

3.1. De regionale markeder
Med henblik på at fjerne reguleringen, hvor den ikke længere er nødvendig, er der behov for 
en mere nuanceret tilgang til markedsanalyser, herunder analyser af regionale markeder.
Retlige forpligtelser vil kunne ophæves i geografiske områder, hvor der vurderes at være en 
velfungerende konkurrence, og omvendt genindføres eller styrkes i de dele af ellers 
konkurrenceprægede nationale markeder, hvor der ikke er tilstrækkelig konkurrence. Dette 
kunne mindske risikoen for, at dominerende aktører krydssubstituerer mellem regioner med 
og uden konkurrence. De nationale tilsynsmyndigheder bør i deres markedsanalyse tage 
stilling til denne mulighed.

4. NÆSTE GENERATION AF NET
Måden, hvorpå vi håndterer næste generation af net, er sammen med frekvenser de to 
vigtigste politiske spørgsmål i telekommunikationssektoren i dag. Ved at tage hensyn til dem i 
direktiverne sikres et fuldstændigt billede af sektoren, som kan fremme sammenhængende 
investeringer.

Fibernet indeholder langt større muligheder end andre transportteknologier på 
telekommunikationsområdet. Denne nye teknologiske virkelighed kræver en revidering og 
tilpasning af den nuværende regulering af elektronisk kommunikation med det tredobbelte 
mål at tilskynde investeringer (såvel fra eksisterende som fra nye aktører på markedet), sikre 
konkurrence og forbrugervalg samt fremme den nye teknologis hurtige og videst mulige 
udbredelse på hele området (og ikke kun i tætbefolkede områder).

Selv om det anerkendes, at fuldkommen konkurrence på infrastrukturen (parallelle fibernet 
med høj kapacitet) er at foretrække og derfor bør tilstræbes som et primært mål, ville en sådan 
udbredelse sandsynligvis ikke være hverken mulig eller økonomisk forsvarlig i alle lande eller 
i alle geografiske områder inden for de forskellige lande, hvilket den nuværende udbredelse af 
konkurrerende net allerede viser. Hvor det ikke er muligt, vil der være behov for en åben 
netstruktur, der tilskynder fælles investeringer og om nødvendigt påtvinger 
ikkediskriminerende adgang. Når der ikke er mulighed for fælles investeringer, bør 
reguleringen sikre, at investeringsrisikoen bæres af alle aktører, der har adgang til nettet.

Kort sagt bør tilsynsmyndighederne have effektive værktøjer til rådighed med henblik på at 
skabe konkurrence, investeringer og fordele for forbrugerne. Dette kunne, afhængig af 
konkurrenceniveauet i det givne område, indebære, et det gøres obligatorisk at dele 
kabelføring i bygninger, at der skal gives adgang til passiv infrastruktur (såsom adgang til 
kabelkanaler, master og anlægsrettigheder og indvendig kabelføring) samt backhaul-
faciliteter, og at fælles investeringer og samling af efterspørgslen eller udvidelse af kravene til 
disse nye nets ejermæssige adskillelse tilskyndes.
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