
PR\759550DA.doc PE416.636v02-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

2008/0214(COD)

17.12.2008

***I
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af rådets 
direktiv 87/372/EØF om de frekvensbånd, der skal stilles til rådighed for 
samordnet indførelse af offentlig fælleseuropæisk digital celleopbygget 
landmobilradiokommunikation i Fællesskabet
(KOM(2008)0762 – C6–0452/2008 – 2008/0214(COD))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Francisca Pleguezuelos Aguilar



PE416.636v02-00 2/14 PR\759550DA.doc

DA

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.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af rådets direktiv 
87/372/EØF om de frekvensbånd, der skal stilles til rådighed for samordnet indførelse af 
offentlig fælleseuropæisk digital celleopbygget landmobilradiokommunikation i 
Fællesskabet
(KOM(2008)0762 – C6–0452/2008 – 2008/0214(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2008)0762),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0452/2008),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (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 – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning 676/2002/EF af 7. marts 2002 
om et frekvenspolitisk regelsæt i Det 
Europæiske Fællesskab 
(frekvenspolitikbeslutningen) giver 
Kommissionen hjemmel til at vedtage 
tekniske gennemførelsesforanstaltninger 
for at sikre harmoniserede betingelser for 
adgang til og effektiv udnyttelse af 

udgår
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frekvensressourcerne.

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til beslutning 676/2002/EF om frekvenspolitik udgår, idet en anvendelse heraf 
ville betyde, at senere ændringer af nærværende direktiv ville blive gennemført uden mulighed 
for, at Europa-Parlamentet kunne udøve en effektiv kontrol.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Den Europæiske Konference af Post-
og Teleadministrationer (i det følgende 
benævnt CEPT) har på Kommissionens 
anmodning udarbejdet tekniske rapporter, 
der påviser, at UMTS kan eksistere side 
om side med GSM i 900 MHz-båndet, 
inklusive det såkaldte "extension band" 
(880-890 MHz og 925-935 MHz). 
Frekvensbåndene 880-915 MHz og 925-
960 MHz bør derfor åbnes for UMTS, der 
kan fungere side om side med GSM, samt 
for andre systemer, så snart det kan 
påvises, at de kan fungere side om side 
med GSM i overensstemmelse med den i 
frekvenspolitikbeslutningen fastsatte 
procedure for vedtagelse af 
harmoniserede betingelser for adgang til 
og effektiv udnyttelse af 
radiofrekvenserne.

(8) Den Europæiske Konference af Post-
og Teleadministrationer (i det følgende 
benævnt CEPT) har på Kommissionens 
anmodning udarbejdet tekniske rapporter, 
der påviser, at UMTS kan eksistere side 
om side med GSM i 900 MHz-båndet, 
inklusive det såkaldte "extension band" 
(880-890 MHz og 925-935 MHz). 
Frekvensbåndene 880-915 MHz og 925-
960 MHz bør derfor åbnes for UMTS, der 
kan fungere side om side med GSM.

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til frekvenspolitikbeslutningen udgår med samme begrundelse som foregående 
ændringsforslag.
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. Fleksibiliteten i frekvensforvaltningen 
og adgangen til frekvenser bør øges for at 
bidrage til målene for det indre marked 
for elektronisk kommunikation. 900 MHz-
båndet bør derfor åbnes for andre 
systemer til ydelse af andre 
paneuropæiske tjenester, så snart det kan 
påvises, at de kan fungere side om side 
med GSM-systemer.

Or. en

Begrundelse

Beslutningen om at åbne 900 MHz-båndet for andre teknologier og tjenester, der kan fungere 
side om side med dets nuværende brug, sikrer en mere effektiv og fleksibel styring af disse 
frekvenser, hvilket vil medføre flere og bedre kommunikationstjenester til borgerne.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9b. Da tildeling af frekvenser til bestemte 
teknologier eller tjenester udgør en 
fravigelse af principperne om teknologi-
og tjenesteneutralitet og begrænser 
friheden til at vælge, hvilken tjeneste der 
udbydes, og hvilken teknologi der 
anvendes, bør et forslag om 
harmonisering af tildelingen af 900 MHz-
radiofrekvensbåndet til andre 
jordbaserede systemer end GSM og 
UMTS være gennemsigtige og være 
kontrolleret af Europa-Parlamentet.

Or. en



PE416.636v02-00 8/14 PR\759550DA.doc

DA

Begrundelse

Lovrammen for elektronisk kommunikation indfører principper om teknologineutralitet og 
neutrale tjenester. Enhver fravigelse fra disse principper, som det er tilfældet med 
harmoniseringen af visse frekvensbånd til specifikke tjenester og teknologier, skal foretages 
med fuld gennemsigtighed og underlægges lovgiverens kontrol.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9c. Foranstaltninger til gennemførelse af 
dette direktiv bør vedtages i 
overensstemmelse med Rådets afgørelse 
1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Det foreslås, at der i forbindelse med vedtagelsen af harmoniseringsforanstaltninger om 
tilladelse til anvendelse af 900 MHz-båndet til nye tjenester og teknologier følges en 
udvalgsprocedure i henhold til beslutning 1999/468/EF.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9d. Kommissionen bør navnlig have 
bemyndigelse til at vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger 
vedrørende harmoniseringen af båndene 
til andre jordbaserede systemer. Da der er 
tale om generelle foranstaltninger, der 
har til formål at supplere dette direktiv 
med nye ikkevæsentlige bestemmelser, bør 
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foranstaltningerne vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
5a i afgørelse 1999/468/EF.

Or. en

Begrundelse

Den udvalgsprocedure, der skal følges ved beslutninger om harmonisering, skal være 
forskriftsproceduren med kontrol, idet der er tale om almengyldige foranstaltninger, som 
tilføjer nye bestanddele til direktivet, og idet dette er den eneste procedure, som sikrer, at 
lovgiveren kan udøve en effektiv kontrol af Kommissionens beslutninger på de områder, hvor 
denne nyder godt af en bred skønsmargen.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 87/372/EØF
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
frekvensbåndene 880-915 MHz og 925-
960 MHz stilles til rådighed for GSM- og 
UMTS-systemer samt for andre 
jordbaserede systemer, der tilbyder 
elektroniske kommunikationstjenester, 
som kan fungere side om side med GSM-
systemer i overensstemmelse med tekniske 
gennemførelsesbestemmelser, der 
vedtages i henhold til beslutning 
676/2002/EF.

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
frekvensbåndene 880-915 MHz og 925-
960 MHz stilles til rådighed for GSM- og 
UMTS-systemer.

Or. en

Begrundelse

Der sondres mellem det specifikke formål med dette direktiv (at frekvensbåndet 900 MHz 
stilles til rådighed for UMTS-teknologien) og det yderligere formål i artikel 1a, som går ud på 
at gøre dette juridiske instrument fleksibelt, således at der kan tillades nye anvendelsesformer 
i fremtiden.
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Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 87/372/EØF
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne kan også stille 
radiofrekvensbåndene 880-915 MHz og 
925-960 MHz til rådighed for andre 
jordbaserede systemer, der kan tilbyde 
elektroniske kommunikationstjenester, 
som kan fungere side om side med GSM-
systemer.

Or. en

Begrundelse

Der sondres mellem det specifikke formål med dette direktiv (at frekvensbåndet 900 MHz 
stilles til rådighed for UMTS-teknologien) og det yderligere formål i artikel 1a, som går ud på 
at gøre dette juridiske instrument fleksibelt, således at der kan tillades nye anvendelsesformer 
i fremtiden.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 87/372/EØF
Artikel 1 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Kommissionen bør med henblik på 
harmonisering af tildelingen af de bånd, 
der henvises til i stk. 1, til andre 
jordbaserede systemer, udstede mandater 
til CEPT, hvori det fastlægges, hvilke 
opgaver der skal udføres og tidsplanen 
herfor. Kommissionen handler efter 
proceduren i artikel 3a, stk. 2.
På grundlag af de opgaver, der udføres i 
henhold til første afsnit, kan 
Kommissionen vedtage 
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gennemførelsesforanstaltninger for 
harmonisering i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 3a, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

El procedimiento que se establece para decidir sobre futuras armonizaciones de la banda de 
900 MHz es el habitual para las decisiones técnicas de armonización en otras bandas del 
espectro, esto es, en primer lugar, una fase de consulta de la Comisión a los Estados 
miembro  sobre el proyecto de mandato que ha de otorgar a la Conferencia Europea Postal y 
de Telecomunicaciones (CEPT) sobre los aspectos técnicos a considerar (interferencia, 
potencias de emisión, bandas de guarda, etc.) para asegurar la compatibilidad entre sistemas 
y, seguidamente, una fase de decisión por parte de la Comisión sujeta al control del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)
Direktiv 87/372/EØF
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Følgende artikel indsættes:
Artikel 3a

Udvalgsprocedure
1. Kommissionen bistås af det 
Frekvensudvalg, der omtales i artikel 3, 
stk. 1, i beslutning 676/2002/EF.
2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.
3. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i 
afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 
8.

Or. en
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Begrundelse

Henvisning til de artikler i afgørelsen om udvalgsprocedure, der vedrører 
rådgivningsproceduren og forskriftsproceduren med kontrol. Med henblik på en forenkling af 
disse procedurer stilles der ikke forslag om oprettelse af et nyt udvalg, men derimod om at 
disse funktioner tillægges det udvalg, der blev oprettet i forbindelse med 
frekvenspolitikbeslutningen.
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BEGRUNDELSE

En effektiv politik på området for radiofrekvenser i EU forudsætter en fleksibel og 
koordineret styring fra medlemsstaternes side og en harmonisering af frekvenser på 
fællesskabsplan, når det kan begrundes med hensyn til store driftsfordele og interoperabilitet i 
instrumenter og tjenester. Kun på den måde vil vi være i stand til at høste det største sociale 
og økonomiske udbytte af denne offentlige og begrænsede ressource i kraft af lavere 
driftsomkostninger og bedre omsætningsmuligheder for udbyderne af elektroniske 
kommunikationstjenester, flere og bedre kommunikationstjenester til forbrugerne samt en 
bedre forsyning af offentlige tjenester til borgerne.

I den forbindelse har nærværende lovgivningsforslag til formål at drage bedst mulig nytte af 
900 MHz-båndet, således at det bliver muligt at anvende dette bånd ikke blot til 
mobilkommunikationsteknologien i GSM-systemet, men også til UMTS-teknologien, som har 
en højere ydelse. De tekniske rapporter udarbejdet af Den Europæiske Konference af Post- og 
Teleadministrationer (CEPT) bekræfter, at begge teknologier kan anvendes i det pågældende 
frekvensbånd, uden at det medfører interferensproblemer. Der eksisterer ligeledes konsensus 
og et stigende pres blandt udbyderne af mobilkommunikationstjenester om det 
hensigtsmæssige i at tillade denne nye anvendelse at det nævnte frekvensbånd, idet de derved
kan reducere omkostningerne til udvikling af UMTS-infrastrukturen og tilbyde deres kunder 
innovative tjenester til en mere overkommelig pris. Dette er grunden til, at visse 
medlemsstater allerede har besluttet at tillade anvendelsen af teknologien på dette bånd og nu 
afventer fællesskabsbeslutningen, således at de kan gennemføre det med fuld retsgaranti. 

I lyset af ovenstående kan ordføreren kun bekræfte det hensigtsmæssige i – via lovændring, 
det vil sige med fuld gennemsigtighed og offentlig høring – at tillade denne nye anvendelse 
med henblik på at udbyde flere og bedre mobilkommunikationstjenester til borgerne til en 
lavere pris.

Ordføreren glæder sig ligeledes over, at Kommissionen, efter Europa-Parlamentets afvisning 
af Kommissionens oprindelige forslag om ophævelse af dette direktiv og ændring af dets 
formål – det vil sige anvendelsen af 900 MHz-båndet – via en beslutning fra Kommissionen i 
henhold til en udvalgsprocedure, har ændret sit oprindelige oplæg og nu i stedet foreslår en 
lovgivningsprocedure. Herved genskabes den institutionelle balance, og det undgås, at den 
medlovgivendes beslutninger ændres uden dennes medvirken. 

Kommissionens forslag omfatter desuden en ændring af direktivet, således at 900 MHz-
båndet i fremtiden kan åbnes for nye anvendelsesmuligheder i takt med den teknologiske 
udvikling. Om end denne fleksibilitetsbestemmelse hilses velkommen, er det samme ikke 
tilfældet for den af Kommissionen foreslåede procedure: forskriftsproceduren, som hindrer 
Parlamentet i at udøve en effektiv kontrol. Ordføreren begriber ikke, hvorfor beslutningen om 
senere anvendelsesformer fratages parlamentarisk kontrol, når den første ændring af 
frekvensbåndets anvendelse foretages ad lovgivningsmæssig vej.

Med henblik på at gøre dette juridiske instrument mere fleksibelt, således at det kan tilpasses 
de nye teknologiske fremskridt, dog uden at det samtidig går ud over den påkrævede 
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parlamentariske kontrol, foreslår ordføreren som en kompromisløsning, at 
forskriftsproceduren med kontrol anvendes i forbindelse med beslutninger vedrørende nye 
anvendelsesformer for dette frekvensbånd. Det fremsatte ændringsforslag har til formål at 
begrunde denne nye procedure, som giver større garantier for den parlamentariske kontrol, i 
betragtningerne samt at indføre den i den dispositive del.

Sammenfattende støttes idéen om, at det for at opnå en mere konkurrencedygtig 
mobilkommunikationssektor, som kan tilbyde borgerne flere og bedre tjenester, er 
hensigtsmæssigt at tillade en fleksibel brug af dette frekvensbånd, men samtidig – og med 
henblik på at sikre gennemsigtighed samt at respektere den institutionelle balance –
understreges nødvendigheden af at sikre den parlamentariske kontrol ved eventuelle 
fremtidige beslutninger om yderligere anvendelsesformer for båndet.
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