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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 Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af 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
(16496/1/2008 – C6-0533/2009 – 2007/0047(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets fælles holdning (16496/1/2008 – C6-0066/2009),

– der henviser til sin holdning ved førstebehandling1 til Kommissionens forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0697),

– der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2008)0724)),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 62,

– der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Industri, Forskning og 
Energi (A6-0000/2009),

1. godkender den fælles holdning som ændret;

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

Ændringsforslag 1

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 2a (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2a) Der blev i 2007 foretaget en revision 
af Parlamentets og Rådets direktiv 
89/552/EØF af 3. oktober 1989 om 
samordning af visse love og 
administrative bestemmelser i 
medlemsstaterne vedrørende udøvelse af 
tv-radiospredningsvirksomhed (direktiv 
om audiovisuelle medietjenester)1 med 
den hensigt at sikre optimale betingelser 
for konkurrenceevnen og den juridiske 

                                               
1 Vedtagne tekster af 25.2.2009, P6_TA(2008)0449.
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sikring af informationsteknologier og 
medieindustrier i EU såvel som respekten 
for den kulturelle og sproglige 
mangfoldighed. I den forbindelse er et 
rimeligt og balanceret regelsæt for 
elektroniske kommunikationsnet og 
-tjenester et bærende element i hele den 
audiovisuelle sektor i EU.
_________________
1EFT L 298 af 17.10.1989, s. 23.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 1, der blev vedtaget under Parlamentets 
førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 2

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 3

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(3) EU's regelsæt for elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester bør derfor 
revideres, med henblik på at få et fuldt 
fungerende indre marked for elektronisk 
kommunikation ved at styrke 
fællesskabsordningen for regulering af 
operatører med en stærk markedsposition 
på de centrale markeder. Reformen af 
regelsættet suppleres ved, at der ved 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. .../2009 af … [om nedsættelse af 
Gruppen af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder inden for 
Telekommunikation (GERT)]. Reformen 
omfatter også opstilling af en effektiv og 
koordineret strategi for 
frekvensforvaltning, der skal skabe et 
europæisk samarbejdsområde for 
information, samt skærpelse af 
bestemmelserne for brugere med handicap 
for at opnå et informationssamfund, der er 

(3) EU's regelsæt for elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester bør derfor 
revideres, med henblik på at få et fuldt 
fungerende indre marked for elektronisk 
kommunikation ved at styrke 
fællesskabsordningen for regulering af 
operatører med en stærk markedsposition 
på de centrale markeder. Reformen af 
regelsættet suppleres ved, at der ved 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. .../2009 af … [om nedsættelse af 
Organet af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder inden for 
Telekommunikation (BERT)]. Reformen 
omfatter også opstilling af en effektiv og 
koordineret strategi for 
frekvensforvaltning, der skal skabe et 
europæisk samarbejdsområde for 
information, samt skærpelse af 
bestemmelserne for brugere med handicap 
for at opnå et informationssamfund, der er 
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åbent for alle. åbent for alle.

Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten i ændringsdirektivet

Or. en

Begrundelse
Dette ændringsforslag genindsætter den holdning, som Parlamentet vedtog under 
førstebehandlingen (bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 3

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 3a (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

3a) Hovedformålet med EU's 
rammebestemmelser for elektroniske 
kommunikationsnet er at skabe et 
bæredygtigt "økosystem" for elektronisk 
kommunikation, der er baseret på udbud 
og efterspørgsel, idet udbuddet skabes 
gennem infrastruktur- og 
tjenestemarkeder med reel konkurrence, 
og efterspørgslen skabes takket være øget 
udvikling af informationssamfundet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 3, der blev vedtaget under Parlamentets 
førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 4

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 4

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(4) Målet er gradvis at mindske mængden 
af forhåndsregulerende sektorspecifikke 
bestemmelser, efterhånden som 
konkurrencen på markederne udvikler sig, 

(4) Målet er gradvis at mindske mængden 
af forhåndsregulerende sektorspecifikke 
bestemmelser, efterhånden som 
konkurrencen på markederne udvikler sig, 
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og i sidste instans at lade den elektroniske
kommunikation blive styret udelukkende 
gennem konkurrencelovgivningen. Da 
markederne for elektronisk kommunikation 
har udvist stærk konkurrencedynamik de 
seneste år, er det meget vigtigt, at 
forhåndsregulerede forpligtelser kun 
benyttes, hvor der ikke er effektiv og 
bæredygtig konkurrence. 

og i sidste instans at lade den elektroniske 
kommunikation blive styret udelukkende 
gennem konkurrencelovgivningen. Da 
markederne for elektronisk kommunikation 
har udvist stærk konkurrencedynamik de 
seneste år, er det meget vigtigt, at 
forhåndsregulerede forpligtelser kun 
benyttes, hvor der ikke er effektiv og 
bæredygtig konkurrence. Det bør senest tre 
år efter gennemførelsen af dette direktiv 
undersøges, om de forhåndsregulerende 
bestemmelser fortsat er nødvendige.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 4, sidste sætning, der blev vedtaget 
under Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 
62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 5

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 5

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(5) For at sikre en forholdsmæssig og 
smidig tilgang til de varierende 
konkurrencevilkår kan de nationale 
tilsynsmyndigheder definere markeder på 
subnational basis og ophæve forpligtelser 
på markeder og/eller i geografiske 
områder, hvor der er en effektiv 
infrastrukturkonkurrence.

(5) For at sikre en forholdsmæssig og 
smidig tilgang til de varierende 
konkurrencevilkår bør de nationale 
tilsynsmyndigheder have mulighed for at
definere markeder på subnational basis og 
ophæve forpligtelser på markeder og/eller i 
geografiske områder, hvor der er en 
effektiv infrastrukturkonkurrence. Dette 
bør også gælde for geografiske områder, 
der ikke er defineret som særskilte 
markeder.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 5, der blev vedtaget under Parlamentets 
førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).
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Ændringsforslag 6

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 6

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(6) Et af de afgørende spørgsmål i de 
kommende år ved opfyldelsen af målene i 
Lissabondagsordenen vil være 
tilvejebringelsen af betingelser for 
effektive investeringer i nye 
højhastighedsnet, der støtter innovationen i 
forbindelse med indholdsrige 
internettjenester og styrker Den 
Europæiske Unions internationale 
konkurrenceevne. Sådanne net har et 
enormt potentiale til at give forbrugerne og 
erhvervslivet i hele Den Europæiske Union 
fordele. Det er derfor afgørende at fremme 
bæredygtige investeringer i udviklingen af 
disse net, idet man fastholder konkurrencen 
og øger forbrugernes valgmuligheder 
gennem forudsigelighed og sammenhæng i 
reguleringen.

(6) Det er med henblik på at opfylde
målene i Lissabondagsordenen nødvendigt 
at tilvejebringe hensigtsmæssige 
incitamenter til investeringer i nye 
højhastighedsnet, der støtter innovationen i 
forbindelse med indholdsrige 
internettjenester og styrker Den 
Europæiske Unions internationale 
konkurrenceevne. Sådanne net har et 
enormt potentiale til at give forbrugerne og 
erhvervslivet i hele Den Europæiske Union 
fordele. Det er derfor afgørende at fremme 
bæredygtige investeringer i udviklingen af 
disse net, idet man fastholder konkurrencen 
og øger forbrugernes valgmuligheder 
gennem forudsigelighed og sammenhæng i 
reguleringen.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 6, der blev vedtaget under Parlamentets 
førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 7

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 6a (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(6a) Kommissionen anerkendte i sin 
meddelelse "Bredbånd til hele EU"1 af 
20. marts 2006, at der i Den Europæiske 
Union er regionale uligheder med hensyn 
til adgangen til 
højhastighedsbredbåndstjenester. Trods 
den generelle stigning i antallet af 
bredbåndsforbindelser har 
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bredbåndsadgang kun vundet begrænset 
udbredelse i en række regioner på grund 
af de høje omkostninger som følge af lav 
befolkningstæthed og en isoleret 
beliggenhed. De forretningsmæssige 
incitamenter til at investere i bredbånd i 
disse områder viser sig ofte at være 
utilstrækkelige. Teknologisk innovation 
nedbringer dog løbende 
installationsomkostningerne. For at sikre 
investeringer i nye teknologier i 
underudviklede regioner bør reguleringen 
af elektronisk kommunikation være i 
overensstemmelse med andre politiske 
foranstaltninger, herunder 
statsstøttepolitikken, 
samhørighedspolitikken og de bredere 
industripolitiske målsætninger.
_________________
1EUT C 151 af 29.6.2006, s. 15.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 7, der blev vedtaget under Parlamentets 
førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 8

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Punkt 6 b (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

6b) Investering i forskning og udvikling 
er af afgørende betydning for udviklingen 
af den næste generation af optiske 
fibernet og for en fleksibel og effektiv 
radioadgang, hvilket fremmer øget 
konkurrence og innovative applikationer 
og tjenester til gavn for forbrugerne. 
Udfordringen består i at levere den næste 
generation af allestedsnærværende og 
samlede net- og tjenesteinfrastrukturer til 
elektronisk kommunikation, it og medier. 

Or. en



PR\770260DA.doc 11/95 PE420.223v01-00

DA

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 8, der blev vedtaget under Parlamentets 
førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 9

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 6c (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

6c) Den offentlige politik bør være med til 
at få det elektroniske 
kommunikationsmarked til at fungere 
mere effektivt, idet der sigtes mod både 
udbuds- og efterspørgselssiden for at 
sætte gang i et positivt kredsløb, hvor 
udvikling af bedre indhold og tjenester 
afhænger af udbredelse af infrastrukturer 
og omvendt. Offentlig indgriben bør være 
proportional og bør hverken forvride 
konkurrencen eller hindre private 
investeringer, men bør øge incitamenterne 
til investering og reducere 
adgangsbegrænsningerne. I den 
forbindelse kan offentlige organer støtte 
lanceringen af fremtidssikret 
højkapacitetsinfrastruktur. Tildelingen af 
offentlig støtte bør ske gennem åbne, 
gennemskuelige og konkurrencedygtige 
procedurer, den bør ikke på forhånd være 
til fordel for en given teknologi, og den 
bør give lige adgang til infrastrukturer. 

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 9, der blev vedtaget under Parlamentets 
førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).
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Ændringsforslag 10

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Punkt 6d (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

6d) Kommissionen bør ved vedtagelse af 
foranstaltninger i henhold til dette 
direktiv tage hensyn til de nationale 
lovgivningsmyndigheders og 
erhvervslivets interessehaveres
synspunkter gennem effektive høringer 
med henblik på at sikre gennemsigtighed 
og proportionalitet. Kommissionen bør 
udsende detaljerede høringsdokumenter, 
hvori den gør rede for de forskellige 
foranstaltninger, den påtænker at 
gennemføre, og de berørte interessehavere 
bør have en rimelig frist til at svare. Efter 
høringen og efter at have taget stilling til 
svarene bør Kommissionen begrunde sin 
endelige afgørelse i en erklæring, der bør 
omfatte en beskrivelse af, hvorledes der er 
taget hensyn til synspunkterne hos dem, 
der har svaret.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 11, der blev vedtaget under 
Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 62, stk. 
2, litra a)).

Ændringsforslag 11

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 6e (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

6e)De nationale tilsynsmyndigheders og 
Kommissionens aktiviteter i forbindelse 
med rammebestemmelserne for 
elektroniske kommunikationsnet og 
kommunikationstjenester bidrager til 
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opfyldelsen af bredere offentlige 
politikmålsætninger på områderne kultur, 
beskæftigelse, miljø, social og regional 
samhørighed, byplanlægning og fysisk 
planlægning.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 13, der blev vedtaget under 
Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 62, stk. 
2, litra a)).

Ændringsforslag 12

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 11a (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

11a) Det er af afgørende betydning, at de 
nationale tilsynsmyndigheder og BERT 
har den nødvendige kompetence og viden 
til at opbygge et konkurrenceorienteret 
indre marked for elektronisk 
kommunikation og 
kommunikationstjenester i EU, samtidig 
med at de nationale og regionale forskelle 
respekteres og subsidiaritetsprincippet 
overholdes.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter den holdning, som Parlamentet vedtog under 
førstebehandlingen (bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 13

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 13

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(13) Den nationale høring, der skal (13) Den nationale høring, der skal 
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iværksættes i henhold til rammedirektivets 
artikel 6, bør gennemføres før den 
fællesskabshøring, der er omhandlet i 
samme direktivs artikel 7, således at 
interesseparternes synspunkter kan 
afspejles i fællesskabshøringen. Derved 
undgår man også at skulle gennemføre 
endnu en fællesskabshøring, hvis den 
nationale høring fører til ændring af den 
planlagte foranstaltning.

iværksættes i henhold til rammedirektivets 
artikel 6, bør gennemføres før den 
fællesskabshøring, der er omhandlet i 
samme direktivs artikel 7 og 7a, således at 
interesseparternes synspunkter kan 
afspejles i fællesskabshøringen. Derved 
undgår man også at skulle gennemføre 
endnu en fællesskabshøring, hvis den 
nationale høring fører til ændring af den 
planlagte foranstaltning.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter den holdning, som Parlamentet vedtog under 
førstebehandlingen (bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 14

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 19

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(19) Radiofrekvenser bør betragtes som en 
knap offentlig ressource, der både har stor 
offentlig værdi og stor markedsværdi. Det 
er i offentlighedens interesse, at sådanne 
radiofrekvenser forvaltes så effektivt og 
virkningsfuldt som muligt set ud fra et 
økonomisk, socialt og miljømæssigt 
perspektiv under hensyntagen til målene 
om kulturel forskellighed og 
mediepluralisme, og at hindringer for en 
effektiv udnyttelse gradvist fjernes.

(16) Radiofrekvenser bør betragtes som en 
knap offentlig ressource, der både har stor 
offentlig værdi og stor markedsværdi. Det 
er i offentlighedens interesse, at sådanne 
radiofrekvenser forvaltes så effektivt og 
virkningsfuldt som muligt set ud fra et 
økonomisk, socialt og miljømæssigt 
perspektiv under hensyntagen til 
radiofrekvensernes vigtige rolle for den 
elektroniske kommunikation og målene 
om kulturel forskellighed og 
mediepluralisme, og om social og 
territorial samhørighed. Hindringer for en 
effektiv udnyttelse bør derfor gradvist 
fjernes.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter den holdning, som Parlamentet vedtog under 
førstebehandlingen (bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).
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Ændringsforslag 15

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 19a (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

19a) Frekvenspolitiske tiltag i Det 
Europæiske Fællesskab bør hverken 
berøre foranstaltninger, der i henhold til 
fællesskabslovgivning træffes på 
fællesskabsniveau eller på nationalt 
niveau, med henblik på at opfylde 
almennyttige målsætninger, navnlig i 
forbindelse med regulering af indhold og 
med av- og mediepolitikken, eller 
bestemmelserne i direktiv 1999/5/EF eller 
medlemsstaternes ret til at tilrettelægge og 
anvende deres radiofrekvenser til formål, 
der tjener den offentlige orden, den 
offentlige sikkerhed eller forsvaret.

Or. en

Begrundelse
Dette ændringsforslag er et forsøg på at opnå et kompromis mellem Rådet og Parlamentet 
(bestemmelse 62, stk. 2, litra b)).

Ændringsforslag 16

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Punkt 19 b (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

19b) For at bidrage til opfyldelsen af de 
mål, der er anført i artikel 8a i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet) bør der 
afholdes et topmøde om frekvenser i 2010 
arrangeret af medlemsstaterne og med 
deltagelse af Parlamentet, Kommissionen 
og alle interessehavere. Dette topmøde bør 
især bidrage til at sikre større 
sammenhæng i EU's frekvenspolitik, vise 
vejen i overgangen fra analogt til digitalt 
jordbaseret fjernsyn, og frigøre frekvenser 
til nye elektroniske 
kommunikationstjenester, når det digitale 
skift har fundet sted.
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 18, der blev vedtaget under 
Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 62, stk. 
2, litra a)).

Ændringsforslag 17

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Punkt 19 c (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

19c) Overgangen fra analogt til digitalt 
jordbaseret fjernsyn bør, som følge af den 
digitale teknologis forøgede 
transmissionseffektivitet, frigøre en 
mængde frekvenser i EU - den såkaldte 
"digitale dividende". Medlemsstaterne 
bør frigive deres digitale dividende så 
hurtigt som muligt, således at borgerne 
kan profitere af indførelsen af nye, 
innovative og konkurrencedygtige 
tjenester. Med henblik herpå bør alle 
nationale hindringer for effektiv 
(gen)tildeling af den digitale dividende 
fjernes, og der bør følges en mere 
sammenhængende og integreret tilgang til 
tildelingen af den digitale dividende i 
Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 19, der blev vedtaget under 
Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 62, stk. 
2, litra a)).
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Ændringsforslag 18

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 22

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(22) Bestemmelserne om 
frekvensforvaltning i dette direktiv bør 
være forenelige med arbejdet i 
internationale og regionale organisationer, 
der beskæftiger sig med 
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.

(22) Bestemmelserne om 
frekvensforvaltning i dette direktiv bør 
være forenelige med arbejdet i 
internationale og regionale organisationer, 
der beskæftiger sig med 
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 mellem 
medlemsstaterne og andre medlemmer af 
ITU.

Or. en

Begrundelse
Dette ændringsforslag er et forsøg på at opnå et kompromis mellem Rådet og Parlamentet 
(bestemmelse 62, stk. 2, litra b)).

Ændringsforslag 19

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 26

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(26) Fleksibilitet i frekvensforvaltningen 
og adgangen til frekvenser bør øges 
gennem teknologi- og tjenesteneutrale 
tilladelser, der tillader frekvensbrugerne 
at vælge de bedste teknologier og tjenester 
til udnyttelse af frekvensbånd, der er til 
rådighed for elektroniske 
kommunikationstjenester som fastlagt i 
nationale frekvensallokeringstabeller og i 
ITU's radioreglement (i det følgende 
benævnt "principperne om teknologi- og 
tjenesteneutralitet"). Administrative 

udgår
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beslutninger om brug af bestemte 
teknologier og tjenester bør gælde, når 
mål af almen interesse står på spil, og bør 
være klart begrundede og jævnligt tages 
op til fornyet overvejelse.

Or. en

Begrundelse
Dette ændringsforslag er et forsøg på at opnå et kompromis mellem Rådet og Parlamentet 
(bestemmelse 62, stk. 2, litra b)).

Ændringsforslag 20

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 28

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(28) Frekvensbrugerne bør også kunne 
vælge frit, hvilke tjenester de vil tilbyde 
via frekvenserne, idet der dog skal tages 
hensyn til overgangsforanstaltninger i 
forbindelse med tidligere erhvervede 
rettigheder. Det bør være muligt at fravige 
princippet om tjenesteneutralitet, hvor der 
skal tilbydes en bestemt tjeneste for at 
opfylde klart afgrænsede almennyttige 
målsætninger, herunder menneskers 
sikkerhed, fremme af social, regional eller 
territorial samhørighed, eller effektiv 
udnyttelse af frekvensressourcerne, hvis en 
sådan fravigelse er nødvendig og står i et 
rimeligt forhold til målene. Disse mål bør 
omfatte fremme af kulturel og sproglig 
mangfoldighed og mediepluralisme som 
fastlagt af medlemsstaterne i 
overensstemmelse med fællesskabsretten. 
Medmindre det er nødvendigt for at 
beskytte menneskers sikkerhed eller 
opfylde andre almennyttige mål, bør 
undtagelser ikke give bestemte tjenester 
eksklusiv brugsret, men i stedet give de 
pågældende tjenester forrang, så andre 
tjenester eller teknologier så vidt muligt 
også kan anvende samme frekvensbånd.

(28) Frekvensbrugerne bør også kunne 
vælge frit, hvilke tjenester de vil tilbyde 
via frekvenserne, idet der dog skal tages 
hensyn til overgangsforanstaltninger i 
forbindelse med tidligere erhvervede 
rettigheder. Det bør være muligt at fravige 
princippet om tjenesteneutralitet, hvor der 
skal tilbydes en bestemt tjeneste for at 
opfylde klart afgrænsede almennyttige 
målsætninger, herunder menneskers 
sikkerhed, fremme af social, regional eller 
territorial samhørighed, eller effektiv 
udnyttelse af frekvensressourcerne, hvis en 
sådan fravigelse er nødvendig og står i et 
rimeligt forhold til målene. Disse mål bør 
omfatte fremme af kulturel og sproglig 
mangfoldighed og mediepluralisme som 
fastlagt af medlemsstaterne i 
overensstemmelse med fællesskabsretten. 
Medmindre det er nødvendigt for at 
beskytte menneskers sikkerhed, bør 
undtagelser ikke give bestemte tjenester 
eksklusiv brugsret, men i stedet give de 
pågældende tjenester forrang, så andre 
tjenester eller teknologier så vidt muligt 
også kan anvende samme frekvensbånd.
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Or. en

Begrundelse
Dette ændringsforslag er et forsøg på at opnå et kompromis mellem Rådet og Parlamentet 
(bestemmelse 62, stk. 2, litra b)).

Ændringsforslag 21

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 36

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(36) Pålidelig og sikker formidling af 
oplysninger via elektroniske 
kommunikationsnet spiller en stadig mere 
central rolle i økonomien og samfundet 
som helhed. Systemernes kompleksitet, 
tekniske uheld og menneskelige fejl, 
ulykker og angreb kan alle have følger for 
den fysiske infrastruktur, der bruges til at 
formidle vigtige tjenester til borgerne i EU, 
herunder e-forvaltningstjenester. De 
nationale tilsynsmyndigheder bør derfor 
sikre, at de offentlige kommunikationsnets 
integritet og sikkerhed opretholdes. Det 
Europæiske Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed (ENISA) bør 
medvirke til at øge sikkerhedsniveauet 
inden for elektronisk kommunikation ved 
blandt andet at yde ekspertise og 
rådgivning samt fremme udveksling af 
bedste praksis. Både ENISA og de 
nationale tilsynsmyndigheder bør have de 
nødvendige midler til at varetage deres 
opgaver, herunder beføjelser til at indhente 
tilstrækkelige oplysninger til, at de kan 
vurdere sikkerhedsniveauet i net og 
tjenester, såvel som omfattende og 
pålidelige oplysninger om faktiske 
sikkerhedshændelser, der har haft 
væsentlige følger for driften af net eller 
tjenester. En vellykket anvendelse af 
tilstrækkelige sikkerhedsforholdsregler er 
ikke en engangsforanstaltning, men en 
løbende proces af gennemførelse, revision 
og ajourføring; derfor bør udbyderne af 

(36) Pålidelig og sikker formidling af 
oplysninger via elektroniske 
kommunikationsnet spiller en stadig mere 
central rolle i økonomien og samfundet 
som helhed. Systemernes kompleksitet, 
tekniske uheld og menneskelige fejl, 
ulykker og angreb kan alle have følger for 
den fysiske infrastruktur, der bruges til at 
formidle vigtige tjenester til borgerne i EU, 
herunder e-forvaltningstjenester. De 
nationale tilsynsmyndigheder bør derfor 
sikre, at de offentlige kommunikationsnets 
integritet og sikkerhed opretholdes. Det 
Europæiske Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed (ENISA) bør 
medvirke til at øge sikkerhedsniveauet 
inden for elektronisk kommunikation ved 
blandt andet at yde ekspertise og
rådgivning samt fremme udveksling af 
bedste praksis. Både ENISA og de 
nationale tilsynsmyndigheder bør have de 
nødvendige midler til at varetage deres 
opgaver, herunder beføjelser til at indhente 
tilstrækkelige oplysninger til, at de kan 
vurdere sikkerhedsniveauet i net og 
tjenester, såvel som omfattende og 
pålidelige oplysninger om faktiske 
sikkerhedshændelser, der har haft 
væsentlige følger for driften af net eller 
tjenester. En vellykket anvendelse af 
tilstrækkelige sikkerhedsforholdsregler er 
ikke en engangsforanstaltning, men en 
løbende proces af gennemførelse, revision 
og ajourføring; derfor bør udbyderne af 
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elektroniske kommunikationsnet og -
tjenester forpligtes til at træffe 
forholdsregler for at beskytte deres nets og 
tjenesters integritet og sikkerhed i 
overensstemmelse med de vurderede risici, 
idet de anvender de mest avancerede 
tekniske midler.

elektroniske kommunikationsnet og -
tjenester forpligtes til at træffe 
forholdsregler for at beskytte deres nets og 
tjenesters integritet og sikkerhed i 
overensstemmelse med de vurderede risici, 
idet de anvender de mest avancerede 
tekniske midler. Medlemsstaterne bør tage 
højde for en passende periode til 
offentlige høringer inden vedtagelsen af 
specifikke foranstaltninger for dermed at 
sikre, at foretagender, der udbyder 
offentlige elektroniske 
kommunikationsnetværk eller offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, tager de 
tekniske og organisatoriske skridt, som er 
nødvendige for en hensigtsmæssig 
imødegåelse af sikkerhedsrisici 
vedrørende netværk og tjenesteydelser og 
for at sikre nettenes integritet;

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er et forsøg på at opnå et kompromis mellem Rådet og Parlamentet 
(bestemmelse 62, stk. 2, litra b)) ved at flytte ændringsforslaget til artikel 13a, stk. 2, til den 
tilsvarende betragtning.

Ændringsforslag 22

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 43

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(43) Der bør tilskyndes til både reelle
investeringer og konkurrence, som går 
hånd i hånd, således at økonomisk vækst, 
innovation og forbrugernes valgmuligheder 
øges.

(43) Der bør tilskyndes til både 
investeringer og konkurrence, som går 
hånd i hånd, således at økonomisk vækst, 
innovation og forbrugernes valgmuligheder 
øges.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter den holdning, som Parlamentet vedtog under 
førstebehandlingen (bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).
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Ændringsforslag 23

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 45

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(45) Det er muligvis ikke økonomisk 
holdbart for nytilkomne at overlappe den 
etablerede udbyders accessnet helt eller 
delvis inden for et rimeligt tidsrum. I den 
forbindelse kan bemyndigelse til ubundtet 
adgang til abonnentledninger eller 
abonnentledningsafsnit hos udbydere, der 
har en stærk markedsposition, lette 
markedsadgangen og øge konkurrencen 
på detailmarkederne for 
bredbåndsadgang. I situationer, hvor 
ubundtet adgang til abonnentledninger 
eller abonnentledningsafsnit ikke er 
teknisk eller økonomisk gennemførlig, 
kan der gælde relevante forpligtelser til at 
udbyde ikke-fysisk eller virtuel netadgang 
med en tilsvarende funktionalitet.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter den holdning, som Parlamentet vedtog under 
førstebehandlingen (bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 24

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 46

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(46) Formålet med krav om funktionel 
adskillelse, hvorved en vertikalt integreret 
udbyder forpligtes til at oprette 
driftsmæssigt adskilte forretningsenheder, 
er at sikre, at der leveres fuldt ligeværdige 
accessprodukter til alle udbydere i 
detailleddet, herunder udbyderens egne 
vertikalt integrerede afdelinger. Funktionel 

(46) Formålet med krav om funktionel 
adskillelse, hvorved en vertikalt integreret 
udbyder forpligtes til at oprette 
driftsmæssigt adskilte forretningsenheder, 
er at sikre, at der leveres fuldt ligeværdige 
accessprodukter til alle udbydere i 
detailleddet, herunder udbyderens egne 
vertikalt integrerede afdelinger. Funktionel 
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adskillelse kan styrke konkurrencen på en 
række relevante markeder ved at reducere 
incitamentet til forskelsbehandling 
væsentligt og ved at gøre det lettere at 
kontrollere og håndhæve overholdelsen af 
krav om ikke-diskrimination. I særlige 
tilfælde kan et krav om funktionel 
adskillelse være berettiget, hvor det 
vedvarende ikke er lykkedes at sikre reel 
ikke-diskrimination på flere af de berørte 
markeder, og hvor der er ringe eller ingen 
udsigt til konkurrence på infrastrukturen 
inden for en rimelig tidsfrist, efter at der 
er indført en eller flere afhjælpende 
foranstaltninger, der tidligere ansås for 
hensigtsmæssige. Hvis der indføres et 
sådant krav, er det dog yderst vigtigt at 
sikre, at incitamenterne for den 
pågældende virksomhed til at investere i 
sit net bevares, og at der ikke opstår 
potentielle negative virkninger for 
forbrugerne. Der skal således først 
gennemføres en koordineret analyse af de 
forskellige relevante markeder i 
tilknytning til accessnettet i 
overensstemmelse med den 
markedsanalyseprocedure, der er fastlagt 
i artikel 16 i rammedirektivet. Under 
gennemførelsen af markedsanalysen og 
den nærmere udformning af kravet om 
funktionel adskillelse bør de nationale 
tilsynsmyndigheder være særlig 
opmærksomme på de produkter, der skal 
forvaltes af de særskilte 
forretningsenheder, og tage hensyn til 
nettets dækning og teknologiske stade, der 
kan have betydning for muligheden for 
substitution mellem fastnettjenester og 
trådløse tjenester. For at undgå forvridning 
af konkurrencen på det indre marked bør 
planer om funktionel adskillelse godkendes 
på forhånd af Kommissionen. 

adskillelse kan muligvis styrke 
konkurrencen på en række relevante 
markeder ved at reducere incitamentet til 
forskelsbehandling væsentligt og ved at 
gøre det lettere at kontrollere og håndhæve 
overholdelsen af krav om ikke-
diskrimination. For at undgå forvridning af 
konkurrencen på det indre marked bør 
planer om funktionel adskillelse godkendes 
på forhånd af Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 31, der blev vedtaget under 
Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 62, stk. 
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2, litra a)).

Ændringsforslag 25

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 50a (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

50a) Kommissionen bør forelægge 
Parlamentet og Rådet et forslag til 
vedtagelse af de 
harmoniseringsforanstaltninger til 
gennemførelse af fællesskabspolitikken 
for elektronisk kommunikation, der 
rækker ud over rent tekniske 
foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 34, der blev vedtaget under 
Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 62, stk. 
2, litra a)).

Ændringsforslag 26

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 57

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(57) De vilkår, der kan knyttes til 
tilladelser, bør omfatte særlige betingelser 
vedrørende tilgængelighed for 
handicappede og offentlige myndigheders 
behov for at kommunikere med 
offentligheden før, under og efter en større 
katastrofe. I betragtning af hvor vigtig en 
rolle teknisk innovation spiller, bør 
medlemsstaterne tillige kunne udstede 
tilladelser til brug af radiofrekvenser til 
forsøgsformål, med særlige begrænsninger 
og betingelser, der er begrundet i, at 
rettighederne kun gælder til et forsøg.

(57) De vilkår, der kan knyttes til 
tilladelser, bør omfatte særlig betingelser 
vedrørende tilgængelighed for 
handicappede og offentlige myndigheders 
og alarmtjenesters behov for at 
kommunikere indbyrdes og med 
offentligheden før, under og efter en større 
katastrofe. I betragtning af hvor vigtig en 
rolle teknisk innovation spiller, bør 
medlemsstaterne tillige kunne udstede 
tilladelser til brug af radiofrekvenser til 
forsøgsformål, med særlige begrænsninger 
og betingelser, der er begrundet i, at 
rettighederne kun gælder til et forsøg.
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 38, der blev vedtaget under 
Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 62, stk. 
2, litra a)).

Ændringsforslag 27

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 60

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(60) Kommissionen bør navnlig tillægges 
beføjelser til at vedtage henstillinger 
og/eller gennemførelsesforanstaltninger i 
forbindelse med notificerede udkast til 
foranstaltninger i henhold til artikel 7 i 
rammedirektivet, harmonisering 
vedrørende frekvens- og nummerforhold 
samt i spørgsmål vedrørende net- og 
tjenestesikkerhed, udpegning af de 
relevante produkt- og tjenestemarkeder, 
udpegning af transnationale markeder, 
gennemførelse af standarder og 
harmoniseret anvendelse af 
bestemmelserne i regelsættet. 
Kommissionen bør endvidere tillægges 
beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger til 
tilpasning af bilag I og II til 
adgangsdirektivet til den markedsmæssige 
og teknologiske udvikling. Da der er tale 
om generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i disse direktiver, herunder 
ved at supplere dem med nye ikke-
væsentlige bestemmelser, skal de vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF −

(60) Kommissionen bør navnlig tillægges 
beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger i 
forbindelse med harmonisering vedrørende 
frekvens- og nummerforhold samt i 
spørgsmål vedrørende net- og 
tjenestesikkerhed, udpegning af de 
relevante produkt- og tjenestemarkeder, 
udpegning af transnationale markeder, 
gennemførelse af standarder og 
harmoniseret anvendelse af 
bestemmelserne i regelsættet. 
Kommissionen bør endvidere tillægges 
beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger til 
tilpasning af bilag I og II til 
adgangsdirektivet til den markedsmæssige 
og teknologiske udvikling. Da der er tale 
om generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i disse direktiver, herunder 
ved at supplere dem med nye ikke-
væsentlige bestemmelser, skal de vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF −

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter delvist ændringsforslag 39, der blev vedtaget under 
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Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 62, stk. 
2, litra a)).

Ændringsforslag 28

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 1 – stk. 1 

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. Dette direktiv fastlægger harmoniserede 
rammer for regulering af elektroniske 
kommunikationstjenester, elektroniske 
kommunikationsnet og tilhørende 
faciliteter og tjenester. Det fastsætter de 
nationale tilsynsmyndigheders opgaver og 
opstiller en række procedurer, der skal 
sikre, at rammebestemmelserne anvendes 
ensartet i hele Fællesskabet. Disse rammer 
omfatter også bestemmelser om visse 
aspekter af terminaludstyr for at lette 
adgangen for handicappede brugere.".

1. Dette direktiv fastlægger harmoniserede 
rammer for regulering af elektroniske 
kommunikationstjenester, elektroniske 
kommunikationsnet og tilhørende 
faciliteter og tjenester samt visse aspekter 
af terminaludstyr med sigte på at lette 
tilgængeligheden for handicappede 
brugere. Det fastsætter de nationale 
tilsynsmyndigheders opgaver og opstiller 
en række procedurer, der skal sikre, at 
rammebestemmelserne anvendes ensartet i 
hele Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter den holdning, som Parlamentet vedtog under 
førstebehandlingen (bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 29

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra e
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 1 – litra e

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(e) "tilhørende faciliteter": fysiske 
infrastrukturer og andre faciliteter eller 
elementer i tilknytning til et elektronisk 
kommunikationsnet og/eller en elektronisk 
kommunikationstjeneste, som muliggør 

e) "tilhørende faciliteter": fysiske 
infrastrukturer og andre faciliteter eller 
elementer i tilknytning til et elektronisk 
kommunikationsnet og/eller en elektronisk 
kommunikationstjeneste, som muliggør 
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udbud af tjenester via dette net og/eller 
denne tjeneste og/eller støtter denne eller 
har mulighed for at gøre dette og bl.a. 
omfatter bygninger eller adgangsveje til 
bygninger, antenner, tårne og andre 
støttekonstruktioner, kabelkanaler, 
ledningskanaler, master, mandehuller og 
skabe".

udbud af tjenester via dette net og/eller 
denne tjeneste og/eller støtter denne eller 
har mulighed for at gøre dette og bl.a. 
omfatter bygninger eller adgangsveje til 
bygninger, ledningsnet i bygninger,
antenner, tårne og andre 
støttekonstruktioner, kabelkanaler, 
ledningskanaler, master, mandehuller og 
skabe".

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter delvist den holdning, som Parlamentet vedtog under 
førstebehandlingen (bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 30

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 3 - litra a
Direktiv 2002/21/EF 
Artikel 3 – stk. 3

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder udøver deres beføjelser 
upartisk, transparent og rettidigt. 
Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder har tilstrækkelige 
økonomiske ressourcer og tilstrækkeligt 
personale til at udføre de opgaver, de 
pålægges."

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

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 43, der blev vedtaget under 
Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 62, stk. 
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2, litra a)).

Ændringsforslag 31

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 – litra b
Direktiv 2002/21/EF 
Artikel 3 – stk. 3a – afsnit 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

3a. Med forbehold af bestemmelserne i 
stk. 4 og 5 skal de nationale 
tilsynsmyndigheder, der er ansvarlige for 
forhåndsmarkedsregulering eller for 
bilæggelse af tvister mellem virksomheder 
i overensstemmelse med artikel 20 og 21 i 
dette direktiv, handle uafhængigt og må 
hverken søge eller modtage instrukser fra 
andre organer i forbindelse med 
udførelsen af de opgaver, de er pålagt i 
henhold til den nationale lovgivning, der 
gennemfører fællesskabslovgivningen. 
Dette er ikke til hinder for, at der kan 
føres tilsyn i overensstemmelse med 
nationale forfatningsretlige bestemmelser. 
Kun klageinstanser, der er oprettet i 
overensstemmelse med artikel 4, har 
beføjelse til at suspendere eller omstøde 
afgørelser truffet af de nationale 
tilsynsmyndigheder. Medlemsstaterne 
sikrer, at lederen af en national 
tilsynsmyndighed eller i givet fald 
medlemmer af det kollegiale 
ledelsesorgan i en national 
tilsynsmyndighed, som omhandlet i første 
afsnit, eller disses stedfortrædere kun kan 
afskediges, hvis de ikke længere opfylder 
de betingelser for at udøve deres hverv, der 
på forhånd er fastlagt i den nationale 
lovgivning. Afgørelsen om at afskedige 
lederen af den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed eller i givet fald 
medlemmer af det kollegiale 
ledelsesorgan skal offentliggøres på 
tidspunktet for afskedigelsen. Den 
afskedigede leder af den nationale 

3a. Medlemsstaterne sikrer, at lederen af en 
national tilsynsmyndighed eller dennes 
stedfortræder kun kan afskediges, hvis 
vedkommende ikke længere opfylder de 
betingelser for at udøve sit hverv, der på 
forhånd er fastlagt i den nationale 
lovgivning, eller hvis vedkommende har 
begået en alvorlig forseelse. Afgørelsen 
om at afskedige lederen af en national 
tilsynsmyndighed skal indeholde en 
begrundelse, og den skal offentliggøres på 
tidspunktet for afskedigelsen.
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tilsynsmyndighed eller i givet fald de 
afskedigede medlemmer af det kollegiale 
ledelsesorgan modtager en begrundelse 
og har ret til at kræve den offentliggjort, 
hvor dette ellers ikke ville ske, og den skal 
i så fald offentliggøres.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter den holdning, som Parlamentet vedtog under 
førstebehandlingen (bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 32

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 – litra b
Direktiv 2002/21/EF 
Artikel 3 – stk. 3a – afsnit 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder, som omhandlet i 
første afsnit, har særskilte årsbudgetter. 
Budgetterne offentliggøres.

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder, som omhandlet i 
første afsnit, har tilstrækkelige 
økonomiske ressourcer og tilstrækkeligt 
personale til at udføre de opgaver, de 
pålægges, således at de aktivt kan deltage 
i og bidrage til BERT. De nationale 
tilsynsmyndigheder skal have særskilte 
årsbudgetter, og budgetterne skal
offentliggøres.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter den holdning, som Parlamentet vedtog under 
førstebehandlingen (bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).
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Ændringsforslag 33

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 - nr. 4 - litra a
Direktiv 2002/21/EF 
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

Rådets fælles holdning 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 effektivt. 
Medlemsstaterne sikrer, at der tages 
behørigt hensyn til sagens 
omstændigheder, og at der forefindes en 
effektiv klagemekanisme. 

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, som gør 
det muligt for den at udføre sine funktioner 
effektivt. Medlemsstaterne sikrer, at der 
tages behørigt hensyn til sagens 
omstændigheder, at der forefindes en 
effektiv klagemekanisme, og at 
retsprocesser ved appelinstansen ikke er 
unødvendigt langvarige.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag (se ændringsforslag 46 og 47, førstebehandling) er et forsøg på at 
opnå et kompromis mellem Rådet og Parlamentet (bestemmelse 62, stk. 2, litra b)).

Ændringsforslag 34

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 - nr. 4 - litra a
Direktiv 2002/21/EF 
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Klagesagen har ikke opsættende virkning 
for den afgørelse, som den nationale 
tilsynsmyndighed har truffet, medmindre 
der træffes foreløbige foranstaltninger i 

Klagesagen har ikke opsættende virkning 
for den afgørelse, som den nationale 
tilsynsmyndighed har truffet, medmindre 
der træffes foreløbige foranstaltninger i 
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overensstemmelse med den nationale 
lovgivning.".

overensstemmelse med den nationale 
lovgivning. Sådanne foreløbige 
foranstaltninger, som er fastsat i national 
ret i overensstemmelse med 
fællesskabsretten, kan træffes, hvis det er 
nødvendigt at suspendere virkningerne af 
afgørelsen hurtigst muligt for at 
forhindre, at den klagende part påføres 
alvorlig og uoprettelig skade, og når en 
afvejning af parternes interesser kræver 
det.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag (se ændringsforslag 46 og 47, førstebehandling) er et forsøg på at 
opnå et kompromis mellem Rådet og Parlamentet (bestemmelse 62, stk. 2, litra b)).

Ændringsforslag 35

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4 – litra -a a (nyt)
Direktiv 2002/21/EF 
Artikel 4 – stk. 2a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

aa) følgende stykke tilføjes:
"2a. Appelinstanserne har ret til at 
anmode om en udtalelse fra BERT, inden 
de træffer en afgørelse i forbindelse med 
en appelsag."

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 48, der blev vedtaget under 
Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 62, stk. 
2, litra a)).
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Ændringsforslag 36

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4 – litra b
Direktiv 2002/21/EF 
Artikel 4 – stk. 3

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne indsamler oplysninger 
om antallet af klager, klagesagernes 
varighed og antallet af afgørelser om 
foreløbige foranstaltninger. 
Medlemsstaterne meddeler disse 
oplysninger til Kommissionen og GERT 
efter en begrundet anmodning fra hver af 
dem.".

3. Medlemsstaterne indsamler oplysninger 
om genstanden for klagerne, antallet af 
klager, klagesagernes varighed, antallet af 
afgørelser om foreløbige foranstaltninger i 
henhold til stk. 1 og begrundelserne for 
disse afgørelser. Medlemsstaterne stiller 
årligt disse oplysninger til rådighed for 
Kommissionen og BERT.".

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter den holdning, som Parlamentet vedtog under 
førstebehandlingen (bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 37

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2002/21/EF 
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der udbyder elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester, giver de 
nationale tilsynsmyndigheder alle de 
oplysninger, herunder økonomiske, som 
disse myndigheder har behov for, for at 
kunne påse, at bestemmelserne i dette 
direktiv og særdirektiverne samt afgørelser 
truffet i henhold hertil overholdes. Disse 
virksomheder kan navnlig også forpligtes 
til at forelægge oplysninger om fremtidige 
ændringer i net eller tjenester, der kan få 
indflydelse på de engrostjenester, som de 
stiller til rådighed for konkurrenter. Det 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der udbyder elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester, giver de 
nationale tilsynsmyndigheder alle de 
oplysninger, herunder økonomiske, som 
disse myndigheder har behov for, for at 
kunne påse, at bestemmelserne i dette 
direktiv og særdirektiverne samt afgørelser 
truffet i henhold hertil overholdes. Det 
præciseres, at nationale 
tilsynsmyndigheder har beføjelser til at 
afkræve disse virksomheder oplysninger 
om fremtidige ændringer i net eller 
tjenester, der kan få indflydelse på de 
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kan også kræves, at virksomheder med en 
stærk markedsposition på engrosmarkeder 
forelægger regnskabsoplysninger om de 
detailmarkeder, der er forbundet med disse 
engrosmarkeder.

engrostjenester, som de stiller til rådighed 
for konkurrenter. Det kan også kræves, at 
virksomheder med en stærk 
markedsposition på engrosmarkeder 
forelægger regnskabsoplysninger om de 
detailmarkeder, der er forbundet med disse 
engrosmarkeder.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er et forsøg på at opnå et kompromis mellem Rådet og Parlamentet 
(bestemmelse 62, stk. 2, litra b)).

Ændringsforslag 38

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2002/21/EF 
Artikel 7 – stk. 2-5

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2. De nationale tilsynsmyndigheder 
bidrager til udviklingen af det indre 
marked ved at samarbejde indbyrdes og 
med Kommissionen og GERT på en 
transparent måde for at sikre en ensartet 
anvendelse af dette direktiv og 
særdirektiverne i alle medlemsstaterne. De 
samarbejder navnlig med Kommissionen 
og GERT om at identificere, hvilke typer 
af instrumenter og afhjælpende 
foranstaltninger der er de bedst egnede til 
at håndtere bestemte typer af situationer på 
markedet.

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

3. Når den høring, der er omhandlet i 
artikel 6, er afsluttet, og medmindre andet 
gælder ifølge henstillinger og/eller 
retningslinjer, der vedtages i henhold til 
artikel 7a, skal en national 
tilsynsmyndighed, der agter at træffe en 
foranstaltning, som:

3. Når den høring, der er omhandlet i 
artikel 6, er afsluttet, og medmindre andet 
gælder ifølge henstillinger og/eller 
retningslinjer, der vedtages i henhold til 
artikel 7a, skal en national 
tilsynsmyndighed, der agter at træffe en 
foranstaltning, som:

(a) er omfattet af artikel 15 eller 16 i dette 
direktiv eller artikel 5 eller 8 i 

a) er omfattet af artikel 15 eller 16 i dette 
direktiv eller artikel 5 eller 8 i 
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direktiv 2002/19/EF (adgangsdirektivet), 
og

direktiv 2002/19/EF (adgangsdirektivet), 
og

(b) vil få indvirkning på samhandelen 
mellem medlemsstaterne,

(b) vil få indvirkning på samhandelen 
mellem medlemsstaterne,

under iagttagelse af artikel 5, stk. 3, stille 
udkastet til foranstaltning samt 
begrundelsen herfor til rådighed for 
Kommissionen, GERT og de nationale 
tilsynsmyndigheder i andre medlemsstater 
og underrette Kommissionen, GERT og de 
andre nationale tilsynsmyndigheder herom. 
De nationale tilsynsmyndigheder, GERT
og Kommissionen kan kun fremsætte 
bemærkninger til den pågældende 
nationale tilsynsmyndighed inden for en 
måned. Fristen på én måned kan ikke 
forlænges.

under iagttagelse af artikel 5, stk. 3, stille 
udkastet til foranstaltning samt 
begrundelsen herfor til rådighed for 
Kommissionen, BERT og de nationale 
tilsynsmyndigheder i andre medlemsstater 
samtidig og underrette Kommissionen, 
BERT og de andre nationale 
tilsynsmyndigheder herom. De nationale 
tilsynsmyndigheder, BERT og 
Kommissionen kan kun fremsætte 
bemærkninger til den pågældende 
nationale tilsynsmyndighed inden for en 
måned. Fristen på én måned kan ikke 
forlænges.

4. Hvis den i stk. 3 omhandlede 
foranstaltning sigter på:

4. Hvis den i stk. 3 omhandlede 
foranstaltning sigter på:

(a) afgrænsning af et relevant marked, som 
afviger fra dem, der er nævnt i den i 
artikel 15, stk. 1, omhandlede henstilling, 
eller

(a) afgrænsning af et relevant marked, som 
afviger fra dem, der er nævnt i den i 
artikel 15, stk. 1, omhandlede henstilling, 
eller

(b) en afgørelse om, hvorvidt en 
virksomhed enten alene eller i fællesskab 
med andre anses for at have en stærk 
markedsposition, jf. artikel 16, stk. 3, 4 
eller 5, eller

(b) en afgørelse om, hvorvidt en 
virksomhed enten alene eller i fællesskab 
med andre anses for at have en stærk 
markedsposition, jf. artikel 16, stk. 3, 4 
eller 5,

(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), 
og vil få indvirkning på samhandelen 
mellem medlemsstaterne, samt hvis 
Kommissionen har meddelt den nationale 
tilsynsmyndighed, at den betragter udkastet 
til foranstaltning som en hindring for det 
indre marked eller nærer alvorlig tvivl om 
dets forenelighed med fællesskabsretten og 
mere specifikt med målene i artikel 8, kan 
foranstaltningen først vedtages efter en 
yderligere frist på to måneder. Denne frist 

og vil få indvirkning på samhandelen 
mellem medlemsstaterne, samt hvis 
Kommissionen har meddelt den nationale 
tilsynsmyndighed, at den betragter udkastet 
til foranstaltning som en hindring for det 
indre marked eller nærer alvorlig tvivl om 
dets forenelighed med fællesskabsretten og 
mere specifikt med målene i artikel 8, kan 
foranstaltningen først vedtages efter en 
yderligere frist på to måneder. Denne frist 
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kan ikke forlænges. Kommissionen 
underretter i så fald de andre nationale 
tilsynsmyndigheder om sine forbehold.

kan ikke forlænges. 

5. Inden for den tomånedersfrist, der er 
nævnt i stk. 4, kan Kommissionen: 

5. Inden for den tomånedersfrist, der er 
fastsat i stk. 4, kan Kommissionen træffe 
en afgørelse med krav om, at den 
nationale tilsynsmyndighed trækker 
udkastet tilbage. Kommissionen tager nøje 
hensyn til BERT's holdning, der 
forelægges i medfør af artikel 5 i 
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. …/2009 af … [om oprettelse af 
Organet af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder inden for 
Telekommunikation (BERT)], inden den 
træffer sin afgørelse. Afgørelsen skal 
ledsages af en detaljeret og objektiv 
begrundelse fra Kommissionen om, 
hvorfor udkastet til foranstaltning ikke 
bør vedtages, sammen med konkrete 
forslag til ændring af udkastet til 
foranstaltning.

(a) træffe en afgørelse vedrørende 
udkastet til foranstaltning som omhandlet 
i stk. 4, litra a) og b), med krav om, at den 
nationale tilsynsmyndighed trækker 
udkastet tilbage, og/eller
(b) afgive en udtalelse vedrørende 
udkastet til foranstaltning som omhandlet 
i stk. 4, litra c), eller
(c) beslutte at hæve sine forbehold med 
hensyn til et udkast til foranstaltning, der 
er omhandlet i stk. 4.
Før Kommissionen træffer en afgørelse 
eller afgiver en udtalelse i henhold til 
litra a)-c), tager den nøje hensyn til 
udtalelsen fra GERT. En beslutning eller 
udtalelse i henhold til litra a) og b) skal 
ledsages af en detaljeret og objektiv 
begrundelse fra Kommissionen om, 
hvorfor udkastet til foranstaltning ikke 
bør vedtages, sammen med konkrete 
forslag til ændring af udkastet til 
foranstaltning.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter delvist ændringsforslag 52, der blev vedtaget under 
Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 62, stk. 
2, litra a)).

Ændringsforslag 39

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2002/21/EF 
Artikel 7 - stk. 7 og 8

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

7. Den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed tager i videst mulig 
udstrækning hensyn til bemærkningerne fra 
andre nationale tilsynsmyndigheder, GERT
og Kommissionen, og kan, når bortses fra 
de i stk. 4, litra a) og b), omhandlede 
tilfælde, vedtage det således ændrede 
udkast til foranstaltning og skal i så fald 
fremsende det til Kommissionen.

7. Den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed tager nøje hensyn til 
bemærkningerne fra andre nationale 
tilsynsmyndigheder, BERT og 
Kommissionen, og kan, når bortses fra de i 
stk. 4 omhandlede tilfælde, vedtage det 
således ændrede udkast til foranstaltning 
og skal i så fald fremsende det til 
Kommissionen. Andre nationale organer, 
der varetager opgaver i henhold til dette 
direktiv eller særdirektiverne, tager også 
størst muligt hensyn til Kommissionens 
bemærkninger.

Hvis den nationale tilsynsmyndighed 
beslutter at ændre udkastet til 
foranstaltning i overensstemmelse med 
den udtalelse, der er afgivet i henhold til 
stk. artikel 5, litra b), foretager den inden 
seks måneder efter datoen for 
Kommissionens udtalelse, en offentlig 
høring efter procedurerne i artikel 6 og 
fremsender den ændrede foranstaltning til 
Kommissionen.
Hvis den nationale tilsynsmyndighed 
beslutter ikke at ændre udkastet til 
foranstaltning på grundlag af den 
udtalelse, der er afgivet i henhold til 
stk. 5, litra b), offentliggør den ligeledes 
begrundelsen for sin beslutning og 
fremsender denne begrundelse til 
Kommissionen inden seks måneder efter 
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datoen for Kommissionens udtalelse.
8. Den nationale tilsynsmyndighed 
fremsender alle endelige foranstaltninger, 
der falder ind under artikel 7, stk. 3, 
litra a) og b), til Kommissionen og GERT.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter delvist ændringsforslag 52, der blev vedtaget under 
Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 62, stk. 
2, litra a)).

Ændringsforslag 40

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6a (nyt)
Direktiv 2002/21/EF 
Artikel -7a (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

6a) følgende artikel indsættes:
"Artikel -7a

Procedure for ensartet anvendelse af 
afhjælpende foranstaltninger

1. Hvis en planlagt foranstaltning, der er 
omfattet af artikel 7, stk. 3, sigter mod at 
indføre, ændre eller ophæve en 
forpligtelse, der er pålagt en operatør i 
medfør af artikel 16 sammenholdt med 
artikel 5 og 9 til 13 i direktiv 2002/19/EF 
(adgangsdirektivet) og artikel 17 i direktiv 
2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet), 
kan Kommissionen inden for den frist på 
en måned, der er fastsat i artikel 7, stk. 3, 
underrette den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed og BERT om årsagerne 
til, at den mener, at udkastet til 
foranstaltning skaber hindringer for det 
indre marked, eller at den er stærkt i tvivl 
om foranstaltningens forenelighed med 
fællesskabsretten. I tilfælde heraf 
vedtages udkastet til foranstaltning ikke 
før yderligere tre måneder efter, at 
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Kommissionen har underrettet den 
pågældende tilsynsmyndighed.
Udebliver en sådan underretning, kan den 
pågældende nationale tilsynsmyndighed 
vedtage den foreslåede foranstaltning 
under størst muligt hensyn til eventuelle 
bemærkninger fremsat af Kommissionen, 
BERT eller andre nationale 
tilsynsmyndigheder.
2. Inden for den periode på tre måneder, 
der henvises til i stk. 1, 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 tilsynspraksis.
3. Inden for en måned fra begyndelsen af 
den tremånedersperiode, der henvises til i 
stk. 1, skal BERT efter beslutning truffet 
af et flertal af organets medlemmer, 
fremlægge en udtalelse, der bekræfter 
hensigtsmæssigheden og virkningen af 
udkastet til foranstaltning eller udtaler, at 
udkastet vil udgøre en hindring for det 
indre marked eller være uforenelig med 
fællesskabsretten og i særdeleshed med de 
mål, der er opstillet i artikel 8, idet det 
redegør for, hvorvidt det er af den 
opfattelse, at udkastet bør ændres eller 
trækkes tilbage og, hvor det er passende, 
fremsætte specifikke forslag med henblik 
herpå. Udtalelsen skal være begrundet og 
skal offentliggøres.
4. Hvis BERT i sin udtalelse har 
tilkendegivet, at udkastet til foranstaltning 
bør ændres eller trækkes tilbage, kan 
Kommissionen inden udløbet af den 
tremånedersperiode, der henvises til i stk. 
1, under størst mulig hensyntagen til 
BERT's udtalelse vedtage en beslutning, 
der pålægger den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed at ændre eller 
tilbagetrække udkastet til foranstaltning 
og som indeholder en begrundelse herfor 
og konkrete forslag med henblik herpå.
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5. I alle andre tilfælde kan 
Kommissionen, under størst mulig 
hensyntagen til enhver udtalelse fra 
BERT og i henhold til proceduren i 
artikel 22, stk. 2a, 
(tilsynsudvalgsproceduren), fremlægge et 
udkast til beslutning, hvori den nationale 
tilsynsmyndighed pålægges at ændre eller 
tilbagetrække udkastet til foranstaltning 
og fremlægge specifikke forslag med 
henblik herpå.
6. Såfremt Kommissionen ikke har 
vedtaget en beslutning i medfør af stk. 4 
eller fremlagt et udkast til beslutning i 
medfør af stk. 5 inden udløbet af den 
tremånedersperiode, der henvises til i stk. 
1, kan den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed vedtage udkastet til 
foranstaltning under størst mulig 
hensyntagen til eventuelle anbefalinger 
fra Kommissionen og BERT. Den 
nationale tilsynsmyndighed skal 
offentliggøre, hvorledes den har taget 
hensyn til disse bemærkninger.
7. Inden for tre måneder fra 
Kommissionens vedtagelse i medfør af stk. 
4 eller 5 af en begrundet beslutning, der 
pålægger den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed at ændre eller 
tilbagetrække udkastet til foranstaltning, 
ændrer den nationale tilsynsmyndighed 
udkastet til foranstaltning eller trækker 
det tilbage i overensstemmelse med 
Kommissionens beslutning. Hvis udkastet 
til foranstaltning skal ændres, 
gennemfører den nationale 
tilsynsmyndighed en offentlig høring i 
henhold til proceduren for høring og 
åbenhed i forvaltningen i artikel 6, og 
anmelder det ændrede udkast til 
foranstaltning til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 7.
8. Den nationale tilsynsmyndighed kan 
trække den foreslåede foranstaltning 
tilbage på et hvilket som helst trin i 
proceduren."

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er et forsøg på at opnå et kompromis mellem Rådet og Parlamentet 
(bestemmelse 62, stk. 2, litra b)) ved at tillade medlemsstaterne at føre et hensigtsmæssigt 
tilsyn (tilsynsproceduren) med afgørelsen om hjælpeforanstaltninger, der skal træffes i 
tilfælde af uoverensstemmelse mellem BERT og Kommissionen. Den udvider også 
medlemsstaternes tilsyn til at omfatte forpligtelsen til at sikre funktionel adskillelse, hvilket på 
nuværende tidspunkt kun er underkastet rådgivningsprocedure ved COCOM.

Ændringsforslag 41

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7 
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7a – stk. 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2. De i stk. 1 omhandlede foranstaltninger 
vedtages efter rådgivningsproceduren i 
artikel 22, stk. 2.".

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter den holdning, som Parlamentet vedtog under 
førstebehandlingen (bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 42

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 - nr. 8 - litra a 
Direktiv 2002/21/EF 
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

"Medmindre andet følger af artikel 9 for så 
vidt angår radiofrekvenser, tager 
medlemsstaterne videst muligt 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 

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 
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tilsynsopgaver, særlig sådanne, som har til 
formål at sikre en reel konkurrence.".

direktiv og særdirektiverne omhandlede 
tilsynsopgaver, særlig sådanne, som har til 
formål at sikre en reel konkurrence. 

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 56, der blev vedtaget under 
Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 62, stk. 
2, litra a)).

Ændringsforslag 43

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8 – litra b a (nyt)
Direktiv 2002/21/EF 
Artikel 20 – stk. 2 – litra b 

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

ba) Stk. 2, litra b), affattes således:
b) sikre, at der i den elektroniske 
kommunikationssektor hverken hersker 
konkurrenceforvridning eller 
-begrænsning, især hvad angår levering 
af og adgang til indhold og tjenester over 
alle net’

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 58, der blev vedtaget under 
Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 62, stk. 
2, litra a)).

Ændringsforslag 44

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8 – litra e
Direktiv 2002/21/EF 
Artikel 8 – stk. 3 – litra d
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Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(d) samarbejde indbyrdes, med 
Kommissionen og GERT for at sikre 
udviklingen af en ensartet 
reguleringspraksis og en ensartet 
anvendelse af dette direktiv og 
særdirektiverne.".

(d) arbejde sammen med Kommissionen 
og BERT for at sikre udviklingen af en 
ensartet reguleringspraksis og en ensartet 
anvendelse af dette direktiv og 
særdirektiverne."

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter den holdning, som Parlamentet vedtog under 
førstebehandlingen (bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 45

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8 – litra f a (nyt)
Direktiv 2002/21/EF 
Artikel 8 – stk. 4 – litra f a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

fa) i stk. 4, litra fa), tilføjes:
"fa) anvende princippet om, at 
slutbrugerne bør kunne få adgang til og 
videreformidle alt lovligt indhold og 
benytte alle lovlige applikationer og/eller 
tjenester, som de ønsker."

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter delvist ændringsforslag 61, der blev vedtaget under 
Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 62, stk. 
2, litra a)).
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Ændringsforslag 46

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 – litra f b (nyt)
Direktiv 2002/21/EF 
Artikel 8 - stk. 4 - litra f b (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

fb) i stk. 4, litra fb), tilføjes:
"fb) under anvendelse af princippet om, 
at der ikke må opstilles begrænsninger for 
slutbrugernes grundlæggende friheder og 
rettigheder uden retsinstansers 
forudgående afgørelse, herunder i medfør 
af artikel 11 i EU's charter om 
grundlæggende rettigheder om 
ytringsfrihed og informationsfrihed, 
undtagen når der er fare for den 
offentlige sikkerhed, i hvilket tilfælde 
afgørelsen kan være efterfølgende." 

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 138, der blev vedtaget under 
Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 62, stk. 
2, litra a)).

Ændringsforslag 47

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8 – litra g
Direktiv 2002/21/EF 
Artikel 8 - stk. 5 - litra a

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(a) at fremme forudsigelighed i 
reguleringen

(a) at fremme forudsigelighed i 
reguleringen ved at sikre en ensartet 
tilsynspraksis på tværs af forskellige 
analyseperioder;

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter delvist ændringsforslag 62, der blev vedtaget under 
Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 62, stk. 
2, litra a)).

Ændringsforslag 48

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8 – litra g
Direktiv 2002/21/EF 
Artikel 8 – stk. 5 – litra c 

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(c) at sikre konkurrencen til forbrugernes 
fordel og at fremme infrastrukturbaseret 
konkurrence, hvor dette er 
hensigtsmæssigt

(c) at sikre konkurrencen til forbrugernes 
fordel og at fremme infrastrukturbaseret 
konkurrence, hvor dette er muligt

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter delvist ændringsforslag 62, der blev vedtaget under 
Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 62, stk. 
2, litra a)).

Ændringsforslag 49

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8 – litra g
Direktiv 2002/21/EF 
Artikel 8 – stk. 5 – litra d

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

d) at fremme effektive investeringer
og innovation i ny og forbedret 
infrastruktur, herunder ved at tage hensyn 
til investeringsrisici

(d) at fremme markedsorienterede
investeringer og innovation i ny og 
forbedret infrastruktur, bl.a. ved at 
tilskynde til fælles investeringer og ved at 
sikre passende risikofordeling mellem 
investorerne og de virksomheder, der 
nyder godt af adgangen til de nye 
faciliteter
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter delvist ændringsforslag 62, der blev vedtaget under 
Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 62, stk. 
2, litra a)).

Ændringsforslag 50

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8a (nyt)
Direktiv 2002/21/EF 
Artikel -8a

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

8a) følgende artikel indsættes:
"Artikel -8a

Udvalget om radiofrekvenspolitik
1. Der oprettes hermed et udvalg om 
radiofrekvenspolitik ("RSPC") for at 
bidrage til opfyldelsen af målsætningerne 
i artikel 8a, stk. 1, 3 og 5.
RSPC rådgiver Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen i spørgsmål 
vedrørende radiofrekvenser.
RSPC sammensættes af repræsentanter 
på højt plan fra de kompetente nationale 
myndigheder for radiofrekvenser i hver 
enkelt medlemsstat. Hver medlemsstat har 
én stemme, mens Kommissionen ikke har 
stemmeret.
2. Efter anmodning fra Europa-
Parlamentet, Rådet eller Kommissionen, 
eller på eget initiativ, vedtager RSPC 
udtalelser med absolut flertal.
3. RSPC forelægger en årlig 
aktivitetsrapport for Europa-Parlamentet 
og Rådet."

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 63 med ændring, artikel 8a, der blev 
vedtaget under Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 
(bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 51

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2002/21/EF 
Artikel 8a

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Artikel 8a
Strategisk planlægning og koordinering af 
radiofrekvenspolitikken i EU

Artikel 8a
Strategisk planlægning og koordinering af 
radiofrekvenspolitikken

1. Medlemsstaterne samarbejder med 
hinanden og med Kommissionen om den 
strategiske planlægning, koordinering og 
harmonisering af brugen af radiofrekvenser 
i Den Europæiske Union. De tager bl.a. 
hensyn til de økonomiske, 
sikkerhedsmæssige, sundhedsmæssige, 
kulturelle, videnskabelige, sociale og 
tekniske aspekter af EU's politikker og til 
aspekter som offentlighedens interesser og 
ytringsfrihed samt til de forskellige 
interesser hos grupper af brugere af 
radiofrekvenserne med henblik på at 
optimere anvendelsen af radiofrekvenserne 
og undgå skadelig interferens.

1. Medlemsstaterne samarbejder med 
hinanden og med Kommissionen om den 
strategiske planlægning, koordinering og 
harmonisering af brugen af radiofrekvenser 
i Det Europæiske Fællesskab. De tager 
bl.a. hensyn til de økonomiske, 
sikkerhedsmæssige, sundhedsmæssige, 
kulturelle, videnskabelige, sociale og 
tekniske aspekter af EU's politikker og til 
aspekter som offentlighedens interesser og 
ytringsfrihed samt til de forskellige 
interesser hos grupper af brugere af 
radiofrekvenserne med henblik på at 
optimere anvendelsen af radiofrekvenserne 
og undgå skadelig interferens.

2. Medlemsstaterne fremmer
koordineringen af politiske tiltag 
vedrørende radiofrekvenser i Den 
Europæiske Union og, om nødvendigt, 
harmoniserede betingelser med hensyn til 
den tilgængelighed og effektive udnyttelse 
af radiofrekvenserne, der er nødvendig for 
at sikre oprettelsen og funktionen af det 
indre marked for elektronisk 
kommunikation.

2. Medlemsstaterne bidrager gennem 
samarbejde med hinanden og med 
Kommissionen til koordineringen af 
politiske tiltag vedrørende radiofrekvenser 
i Det Europæiske Fællesskab og, om 
nødvendigt, harmoniserede betingelser 
med hensyn til den tilgængelighed og 
effektive udnyttelse af radiofrekvenserne, 
der er nødvendig for at sikre oprettelsen og 
funktionen af det indre marked.

3. Medlemsstaterne fremmer effektiv 3. Når det er nødvendigt for at sikre 



PE420.223v01-00 46/95 PR\770260DA.doc

DA

koordinering af Den Europæiske Unions
interesser i internationale organisationer 
med ansvar for spørgsmål vedrørende 
radiofrekvenser. Når det er nødvendigt for 
at fremme sådan effektiv koordinering, kan 
Kommissionen under videst mulig 
hensyntagen til udtalelsen fra 
Frekvenspolitikgruppen, nedsat ved 
Kommissionens afgørelse af 26. juli 2002
om nedsættelse af en 
frekvenspolitikgruppe*, foreslå Europa-
Parlamentet og Rådet fælles politiske 
målsætninger.

effektiv koordinering af Det Europæiske 
Fællesskabs interesser i internationale 
organisationer med ansvar for spørgsmål 
vedrørende radiofrekvenser, kan 
Kommissionen under videst mulig 
hensyntagen til udtalelsen fra RSPC, 
foreslå Europa-Parlamentet og Rådet fælles 
politiske målsætninger. 

4. Kommissionen kan under videst mulig 
hensyntagen til Frekvenspolitikgruppens 
udtalelse forelægge lovgivningsforslag om 
oprettelse af flerårige 
radiofrekvenspolitikprogrammer.

4. Kommissionen forelægger under videst 
mulig hensyntagen til RSPC's udtalelse og 
i medfør af traktatens artikel 251
lovgivningsforslag om oprettelse af 
flerårige radiofrekvenspolitikprogrammer.
Disse programmer opstiller politiske 
retningslinjer for den strategiske 
planlægning og harmonisering af 
anvendelsen af frekvenserne i 
overensstemmelse med dette direktiv og 
særdirektiverne.
4a. Kommissionen kan vedtage 
hensigtsmæssige 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
gælder for de flerårige 
radiofrekvenspolitikprogrammer i artikel 
4.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktivet ved at supplere dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 22, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

This AM seeks to reach a compromise between the Council and the Parliament (Rule 
62(2)(b)) by specifying further that the radio spectrum policy programmes shall set out the 
policy orientations and objectives for the strategic planning, coordination and harmonisation 
of the use of radio spectrum in the Community and by moving the implementing measures 
provided for in Article 8c to this Article. This will allow in the future and subject to the 
agreement by the European Parliament and Council through the radio spectrum policy 
programmes to apply harmonisation measures in this field following the regulatory procedure 
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with scrutiny. The deletion of Article 9c (radio frequency management harmonisation 
measures) is accepted as part of the compromise.

Ændringsforslag 52

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10
Direktiv 2002/21/EF 
Artikel 9 - stk. 1 og 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. Under behørig hensyntagen til det 
forhold, at radiofrekvenser er et offentligt 
gode, som har en vigtig social, kulturel og 
økonomisk værdi, sikrer medlemsstaterne, 
at radiofrekvenserne til elektroniske 
kommunikationstjenester forvaltes 
effektivt på deres område i 
overensstemmelse med artikel 8. De sikrer, 
at de kompetente nationale myndigheders 
allokering af radiofrekvenser til brug for 
elektroniske kommunikationstjenester og 
udstedelse af generelle tilladelser eller 
individuelle rettigheder til at anvende 
sådanne radiofrekvenser bygger på 
objektive, transparente, ikke-
diskriminerende og forholdsmæssige 
kriterier. I den forbindelse overholder de 
relevante internationale aftaler og kan tage 
hensyn til almene interesser. 

1. Under behørig hensyntagen til det 
forhold, at radiofrekvenser er et offentligt 
gode, som har en vigtig social, kulturel og 
økonomisk værdi, sikrer medlemsstaterne, 
at radiofrekvenserne til elektroniske 
kommunikationstjenester forvaltes 
effektivt på deres område i 
overensstemmelse med artikel 8 og 8a. De 
sikrer, at de kompetente nationale 
myndigheders allokering af 
radiofrekvenser til brug for elektroniske 
kommunikationstjenester og udstedelse af 
generelle tilladelser eller individuelle 
rettigheder til at anvende sådanne 
radiofrekvenser bygger på objektive, 
transparente, ikke-diskriminerende og 
forholdsmæssige kriterier. I den 
forbindelse overholder de relevante 
internationale aftaler og kan tage hensyn til 
almene interesser.

2. Medlemsstaterne fremmer 
harmoniseringen af frekvensanvendelsen i 
Fællesskabet på en måde, der tilgodeser 
behovet for en virkningsfuld og effektiv 
udnyttelse og sikrer forbrugerne fordele, 
f.eks. stordriftsfordele og tjenesternes 
interoperabilitet. I denne forbindelse 
handler de i overensstemmelse med 
beslutning nr. 676/2002/EF 
(frekvenspolitikbeslutningen).

2. Medlemsstaterne fremmer 
harmoniseringen af frekvensanvendelsen i 
Fællesskabet på en måde, der tilgodeser 
behovet for en virkningsfuld og effektiv 
udnyttelse og sikrer forbrugerne fordele, 
f.eks. stordriftsfordele og tjenesternes 
interoperabilitet. I denne forbindelse 
handler de i overensstemmelse med artikel 
8a i dette direktiv og med beslutning nr. 
676/2002/EF 
(frekvenspolitikbeslutningen).

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er et forsøg på at opnå et kompromis mellem Rådet og Parlamentet 
(bestemmelse 62, stk. 2, litra b)) ved at specificere, at foranstaltninger vedtaget i medfør af 
denne artikel skal være i overensstemmelse med artikel 8a (strategisk planlægning og 
koordination af radiofrekevenspolitikken).

Ændringsforslag 53

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10
Direktiv 2002/21/EF 
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

3. Medmindre andet gælder i medfør af 
andet afsnit, sikrer medlemsstaterne, at alle 
typer teknologi, der anvendes til 
elektroniske kommunikationstjenester, kan 
anvendes i de frekvensbånd, der er til 
rådighed for elektronisk 
kommunikationstjenester i 
overensstemmelse med deres nationale 
frekvensplan og med ITU's 
radioreglement. 

3. Medmindre andet gælder i medfør af 
andet afsnit, sikrer medlemsstaterne, at alle 
typer teknologi, der anvendes til 
elektroniske kommunikationstjenester, kan 
anvendes i de frekvensbånd, der af 
medlemsstaterne er erklæret til rådighed 
for elektroniske kommunikationstjenester i 
overensstemmelse med fællesskabsretten.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er et forsøg på at opnå et kompromis mellem Rådet og Parlamentet 
(bestemmelse 62, stk. 2, litra b)) ved at tydeliggøre, at medlemsstater kan opnå undtagelse fra 
princippet om tjenesteneutralitet, hvis formålet er at opfylde en forpligtelse under ITU-
radiobestemmelserne (f.eks. for at undgå interferensproblemer med nabolande). 
Sammenhængen i de foranstaltninger, der vedtages i medfør af denne artikel, og af de 
internationale frekvensorganisationer fremhæves endvidere med en betragtning.

Ændringsforslag 54

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10
Direktiv 2002/21/EF 
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 1
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Rådets fælles holdning Ændringsforslag

4. Medmindre andet gælder i medfør af 
andet afsnit, sikrer medlemsstaterne, at alle 
typer elektroniske 
kommunikationstjenester kan udbydes i de 
frekvensbånd, der er til rådighed for 
elektronisk kommunikationstjenester i 
overensstemmelse med deres nationale 
frekvensplan og med ITU's 
radioreglement. Medlemsstaterne kan dog 
fastsætte forholdsmæssige og ikke-
diskriminerende begrænsninger for, hvilke 
typer elektroniske 
kommunikationstjenester der kan udbydes.

4. Medmindre andet gælder i medfør af 
andet afsnit, sikrer medlemsstaterne, at alle 
typer teknologi, der anvendes til 
elektroniske kommunikationstjenester, kan 
anvendes i de frekvensbånd, der af 
medlemsstaterne er erklæret til rådighed 
for elektroniske kommunikationstjenester i 
overensstemmelse med fællesskabsretten. 
Medlemsstaterne kan dog fastsætte 
forholdsmæssige og ikke-diskriminerende 
begrænsninger for, hvilke typer 
elektroniske kommunikationstjenester der 
kan udbydes, herunder om nødvendigt for 
at opfylde en forpligtelse under ITU-
radiobestemmelserne.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er et forsøg på at opnå et kompromis mellem Rådet og Parlamentet 
(bestemmelse 62, stk. 2, litra b)) ved at tydeliggøre, at medlemsstater kan opnå undtagelse fra 
princippet om tjenesteneutralitet, hvis formålet er at opfylde en forpligtelse under ITU-
radiobestemmelserne (f.eks. for at undgå interferensproblemer med nabolande). 
Sammenhængen i de foranstaltninger, der vedtages i medfør af denne artikel, og af de 
internationale frekvensorganisationer fremhæves endvidere med en betragtning.

Ændringsforslag 55

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10
Direktiv 2002/21/EF 
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 3

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

En foranstaltning, der hindrer, at en 
hvilken som helst anden elektronisk 
kommunikationstjeneste udbydes i et 
bestemt frekvensbånd, skal være begrundet 
ud fra nødvendigheden af at beskytte 
livskritiske tjenester. Medlemsstaterne kan 
også udvide en sådan foranstaltning for at 
opfylde andre almennyttige målsætninger.

En foranstaltning, der hindrer, at en 
hvilken som helst anden elektronisk 
kommunikationstjeneste udbydes i et 
bestemt frekvensbånd, skal være begrundet 
ud fra nødvendigheden af at beskytte 
livskritiske tjenester.
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag (se ændringsforslag 64 /rev, nr. 4, sidste afsnit) genindsætter den 
holdning, som Parlamentet vedtog under førstebehandlingen (bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 56

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11
Direktiv 2002/21/EF 
Artikel 9a – stk. 4

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

4. Foranstaltninger, der vedtages i medfør 
af denne artikel, indebærer ikke tildeling 
af nye brugsrettigheder og er derfor ikke 
omfattet af de relevante bestemmelser i 
artikel 5, stk. 2, i direktiv 2002/20/EF 
(tilladelsesdirektivet).

udgår

Or. en

Begrundelse
Dette ændringsforslag genindsætter den holdning, som Parlamentet vedtog under 
førstebehandlingen (bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 57

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11
Direktiv 2002/21/EF 
Artikel 4 - stk. 1 - afsnit 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan fastsætte 
bestemmelser om, at virksomheder kan 
overdrage eller udleje individuelle 
brugsrettigheder til radiofrekvenser til 
andre virksomheder i overensstemmelse 
med nationale procedurer.

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 8a, stk. 4a, i 
overensstemmelse med de nationale 
procedurer. Disse 
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gennemførelsesforanstaltninger er også 
gældende for harmonisering af de 
betingelser, der knytter sig til sådanne 
rettigheder.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er et forsøg på at opnå et kompromis mellem Rådet og Parlamentet 
(bestemmelse 62, stk. 2, litra b)) ved at gøre anvendelsen af fremtidige 
gennemførelsesforanstaltninger på dette område (som følge af forskriftsproceduren med 
kontrol) betinget af den aftale, som Parlamentet og Rådet har indgået via 
radiofrekvenspolitikken. Det accepteres som en del af kompromiset, at artikel 9c 
(harmonisering af frekvensforvaltningen) udgår.

Ændringsforslag 58

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11
Direktiv 2002/21/EF 
Artikel 9b – stk. 1 – afsnit 1a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

For så vidt angår andre frekvensbånd, 
kan medlemsstaterne også fastsætte, at 
virksomheder i overensstemmelse med de 
nationale procedurer kan overdrage eller 
udleje individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser til andre virksomheder.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag (se ændringsforslag 66, punkt 1, andet afsnit) er et forsøg på at opnå 
et kompromis mellem Rådet og Parlamentet (bestemmelse 62, stk. 2, litra b)).

Ændringsforslag 59

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 - nr. 12 - litra a
2002/21/EF 
Artikel 10 – stk. 2
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Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, 
at nationale nummerplaner og -procedurer 
administreres således, at alle virksomheder, 
der udbyder offentligt tilgængelige 
elektroniske kommunikationstjenester,
behandles lige. Medlemsstaterne sikrer 
navnlig, at en virksomhed, som har fået 
tildelt brugsretten til en nummerserie, ikke 
diskriminerer andre udbydere af 
elektroniske kommunikationstjenester med 
hensyn til de nummergrupper, der giver 
adgang til deres tjenester.

2. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, 
at nationale nummerplaner og -procedurer 
administreres således, at alle virksomheder, 
der udbyder offentligt tilgængelige 
elektroniske kommunikationstjenester, og 
alle nummerbrugere inden for EU
behandles lige. Medlemsstaterne sikrer 
navnlig, at en virksomhed, som har fået 
tildelt en nummerserie, ikke diskriminerer 
andre udbydere af elektroniske 
kommunikationstjenester og brugere med 
hensyn til de nummergrupper, der giver 
adgang til deres tjenester.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 68 (lettere ændret), der blev vedtaget 
under Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 
62, stk. 2, litra a)).
.

Ændringsforslag 60

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12 – litra b
2002/21/EF
Artikel 10 – stk. 4

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne støtter 
harmoniseringen af særlige numre eller 
nummerserier i Fællesskabet, hvor dette 
både får det indre marked til at fungere 
bedre og fremmer udviklingen af 
paneuropæiske tjenester. Kommissionen 
kan træffe relevante tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger på dette 
område. 

4. Medlemsstaterne støtter 
harmoniseringen af særlige numre eller 
nummerserier i Fællesskabet, hvor dette 
både får det indre marked til at fungere 
bedre eller støtter udviklingen af 
paneuropæiske tjenester. Kommissionen 
træffer passende tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger på dette 
område, der blandt andet kan bestå i at 
sikre grænseoverskridende adgang til 
nationale numre for slutbrugere og 
udbydere af elektroniske 
kommunikationstjenester. Som led i 
gennemførelsesforanstaltningerne kan 
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Kommissionen tildele BERT særlige 
ansvarsopgaver i forbindelse med 
anvendelsen af foranstaltningerne.

Sådanne bestemmelser, som har til formål 
at ændre ikke-væsentlige elementer af dette 
direktiv, herunder ved supplering heraf, 
vedtages efter den i artikel 22, stk. 3, 
nævnte forskriftsprocedure med kontrol.

Disse bestemmelser, som har til formål at 
ændre ikke-væsentlige elementer af dette 
direktiv, herunder ved supplering heraf, 
vedtages efter den i artikel 22, stk. 3, 
nævnte forskriftsprocedure med kontrol.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 69 (lettere ændret), der blev vedtaget 
under Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 
62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 61

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
2002/21/EF
Artikel 12 – stk. 1

Rådets fælles holdning 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 bl.a. bygninger eller
adgangsveje til bygninger, master, 
antenner, tårne og andre høje 
støttekonstruktioner, kabelkanaler, 
ledningskanaler, mandehuller, skabe samt 
netelementer, som ikke er aktive.

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 under streng 
iagttagelse af proportionalitetsprincippet
kunne stille krav om delt brug af sådanne 
faciliteter eller sådan ejendom, herunder 
bl.a. bygninger, ledningsnet i bygninger,
adgangsveje til bygninger, master, 
antenner, tårne og andre høje 
støttekonstruktioner, kabelkanaler, 
ledningskanaler, mandehuller, skabe samt 
netelementer, som ikke er aktive.

Or. en

Begrundelse
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Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 70 (delvist ændret), der blev vedtaget 
under Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 
62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 62

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
2002/21/EF
Artikel 12 – stk. 2a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at de 
nationale tilsynsmyndigheder har 
beføjelser til efter en passende offentlig 
høringsperiode, under hvilken alle berørte 
parter har mulighed for at tilkendegive 
deres holdning, at kræve, at indehaverne 
af de i stk. 1 anførte rettigheder deler 
faciliteter eller ejendom, herunder ved 
fysisk samhusning, for dermed at 
tilskynde til effektive investeringer i 
infrastruktur og fremme af innovation. 
En sådan deling eller sådanne 
koordinationsarrangementer kan omfatte 
regler for fordeling af omkostningerne til 
deling af faciliteter eller ejendomme og 
skal sikre, at der foretages en passende 
risikodeling mellem de berørte 
virksomheder.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 70 (delvist ændret), der blev vedtaget 
under Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 
62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 63

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
2002/21/EF
Artikel 12 – stk. 3



PR\770260DA.doc 55/95 PE420.223v01-00

DA

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan i givet fald sikre, 
at virksomheder stiller de nødvendige 
oplysninger til rådighed, når de kompetente 
myndigheder kræver det, for at disse 
myndigheder i samarbejde med de 
nationale tilsynsmyndigheder kan 
udarbejde en detaljeret fortegnelse over 
arten, tilgængeligheden og den geografiske 
placering af de i stk. 1 omhandlede 
faciliteter og stille den til rådighed for de 
berørte parter.

3. Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder 
stiller de nødvendige oplysninger til 
rådighed, når de kompetente myndigheder 
kræver det, for at disse myndigheder i 
samarbejde med de nationale 
tilsynsmyndigheder kan udarbejde en 
detaljeret fortegnelse over arten, 
tilgængeligheden og den geografiske 
placering af de i stk. 1 omhandlede 
faciliteter og stille den til rådighed for de 
berørte parter.

Or. en

Begrundelse
Dette ændringsforslag genindsætter den holdning, som Parlamentet vedtog under 
førstebehandlingen (bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 64

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
2002/21/EF).
Artikel 12 – stk. 3a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder i samarbejde 
med de nationale tilsynsmyndigheder 
indfører passende 
koordineringsprocedurer, for så vidt 
angår de i stk. 2 anførte offentlige 
arbejder, og for så vidt angår andre 
relevante offentlige faciliteter eller 
ejendom. Sådanne 
koordineringsprocedurer kan omfatte 
procedurer til at sikre, at de berørte parter 
orienteres om relevante offentlige 
faciliteter eller offentlig ejendom og om 
igangværende og planlagte offentlige 
arbejder, at de orienteres i god tid om 
sådanne arbejder, og at delt brug lettes i 
størst mulig grad.
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 70, punkt 2c, der blev vedtaget under 
Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 62, stk. 
2, litra a)).
.

Ændringsforslag 65

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
2002/21/EF).
Artikel 12 – stk. 3

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

4. Foranstaltninger, som en national 
tilsynsmyndighed træffer i 
overensstemmelse med stk. 1, skal være 
objektive, transparente, ikke-
diskriminerende og forholdsmæssigt 
afpassede.".

4. Foranstaltninger, som en national 
tilsynsmyndighed træffer i 
overensstemmelse med denne artikel, skal 
være objektive, transparente, ikke-
diskriminerende og forholdsmæssigt 
afpassede.".

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 70, punkt 3, der blev vedtaget under 
Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 62, stk. 
2, litra a)).

Ændringsforslag 66

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 15
2002/21/EF).
Artikel 13a – stk. 3 – afsnit 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed underretter de nationale 
tilsynsmyndigheder i andre medlemsstater 
og Det Europæiske Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed (ENISA), hvis 

Den pågældende nationale myndighed
underretter, hvis det er hensigtsmæssigt,
de kompetente nationale 
tilsynsmyndigheder i andre medlemsstater 
og Det Europæiske Agentur for Net- og 
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andre medlemsstater kan blive eller er 
blevet berørt. Den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed kan underrette 
offentligheden eller kræve, at 
virksomhederne gør det, hvis den godtgør, 
at det er i offentlighedens interesse, at et 
brud på sikkerheden offentliggøres.

Informationssikkerhed (ENISA). Hvor det 
er i offentlighedens interesse, at et brud 
på sikkerheden offentliggøres, kan den 
kompetente nationale myndighed 
informere offentligheden.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 71, punkt 3 (delvist ændret), der blev 
vedtaget under Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 
(bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 67

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 15
2002/21/EF).
Artikel 13 b – stk. 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente nationale tilsynsmyndigheder 
har beføjelse til at pålægge virksomheder, 
der udbyder offentlige kommunikationsnet 
eller offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, bindende 
instrukser med henblik på gennemførelsen 
af artikel 13a.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente nationale tilsynsmyndigheder 
har beføjelse til at pålægge virksomheder, 
der udbyder offentlige kommunikationsnet 
eller offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, bindende 
instrukser med henblik på gennemførelsen 
af artikel 13a. Disse bindende instrukser 
skal være forholdsmæssigt afpassede og 
skal gennemføres inden for en rimelig 
tidsfrist.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 72 (delvist ændret), der blev vedtaget 
under Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 
62, stk. 2, litra a)).
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Ændringsforslag 68

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 15
2002/21/EF).
Artikel 13 b – stk. 3

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder har de nødvendige 
beføjelser til at undersøge tilfælde af 
manglende opfyldelse af kravene.

3. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder har de nødvendige 
beføjelser til at undersøge tilfælde af 
manglende opfyldelse af kravene og af
virkningerne på nettenes sikkerhed og 
integritet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 75 (lettere ændret), der blev vedtaget 
under Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 
62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 69

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 16
2002/21/EF).
Artikel 14 – stk. 3

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

3. Når en virksomhed har en stærk 
markedsposition på et bestemt marked, kan 
den også anses for at have en stærk 
markedsposition på et nært beslægtet 
marked, hvis forbindelserne mellem de to 
markeder muliggør, at markedspositionen 
på det ene marked kan overføres til det 
andet marked og dermed yderligere styrker 
virksomhedens markedsposition. Derfor 
kan der for at forhindre en sådan overførsel 
tages afhjælpende foranstaltninger i 
anvendelse på det tilknyttede marked, jf. 
artikel 9, 10, 11 og 13 i direktiv 
2002/19/EF (i det følgende benævnt 
"adgangsdirektivet"), og såfremt disse 

3. Når en virksomhed har en stærk 
markedsposition på et bestemt marked (i 
det følgende benævnt "det primære 
marked"), kan den også betegnes som 
havende en stærk markedsposition på et 
nært beslægtet marked (i det følgende 
benævnt "det sekundære marked"), hvis 
forbindelserne mellem de to markeder 
muliggør, at markedspositionen på det 
primære marked kan overføres til det 
sekundære marked og dermed yderligere 
styrker virksomhedens markedsposition.
Derfor kan der for at forhindre en sådan 
overførsel tages afhjælpende 
foranstaltninger i anvendelse på det 
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afhjælpende foranstaltninger viser sig 
utilstrækkelige, kan der pålægges 
afhjælpende foranstaltninger i medfør af 
artikel 17 i direktiv 2002/22/EF 
(forsyningspligtdirektivet).".

sekundære marked, jf. artikel 9, 10, 11 og 
13 i direktiv 2002/19/EF (i det følgende 
benævnt "adgangsdirektivet"), og såfremt 
disse afhjælpende foranstaltninger viser sig 
utilstrækkelige, kan der pålægges 
afhjælpende foranstaltninger i medfør af 
artikel 17 i direktiv 2002/22/EF 
(forsyningspligtdirektivet).".

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er et forsøg på at opnå et kompromis mellem Rådet og Parlamentet 
(bestemmelse 62, stk. 2, litra b)).

Ændringsforslag 70

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 17 – litra b
2002/21/EF).
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. Efter en offentlig høring og høring af de 
nationale tilsynsmyndigheder og under 
nøje hensyntagen til GERT's udtalelse 
vedtager Kommissionen efter proceduren i 
artikel 22, stk. 2, en henstilling om 
relevante produkt- og tjenestemarkeder (i 
det følgende benævnt "henstillingen"). I 
henstillingen udpeges de produkt- og 
tjenestemarkeder i den elektroniske 
kommunikationssektor, hvor forholdene 
kan være af en sådan art, at det vil være 
berettiget at indføre regulerende 
forpligtelser som omhandlet i 
særdirektiverne, uden at muligheden for i 
særlige tilfælde at udpege markeder i 
henhold til konkurrenceretten derved 
indskrænkes. Kommissionen afgrænser 
markederne under anvendelse af 
principperne i konkurrenceretten.

1. Efter en offentlig høring og høring af 
BERT vedtager Kommissionen en 
henstilling om relevante produkt- og 
tjenestemarkeder (i det følgende benævnt 
"henstillingen"). I henstillingen udpeges de 
produkt- og tjenestemarkeder i den 
elektroniske kommunikationssektor, hvor 
forholdene kan være af en sådan art, at det 
vil være berettiget at indføre regulerende 
forpligtelser som omhandlet i 
særdirektiverne, uden at muligheden for i 
særlige tilfælde at udpege markeder i 
henhold til konkurrenceretten derved 
indskrænkes. Kommissionen afgrænser 
markederne under anvendelse af 
principperne i konkurrenceretten.

Or. en

Begrundelse
Dette ændringsforslag genindsætter den holdning, som Parlamentet vedtog under 
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førstebehandlingen (bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 71

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17 – litra d
2002/21/EF).
Artikel 15 – stk. 4

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

4. Efter høring af de nationale 
tilsynsmyndigheder kan Kommissionen 
under nøje hensyntagen til GERT's
udtalelse vedtage en beslutning om 
udpegelse af transnationale markeder efter 
proceduren i artikel 22, stk. 2a.".

4. Kommissionen kan under nøje 
hensyntagen til den i henhold til artikel 7 i 
forordning […/EF] fremlagte udtalelse 
fra BERT vedtage en beslutning om 
udpegelse af transnationale markeder efter 
proceduren i artikel 22, stk. 3.".

Or. en

Begrundelse
Dette ændringsforslag genindsætter den holdning, som Parlamentet vedtog under 
førstebehandlingen (bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 72

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 18 – litra b
2002/21/EF).
Artikel 16 - stk. 5 og 6

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

5. For så vidt angår de transnationale 
markeder, der udpeges i den i artikel 15, 
stk. 4, omhandlede beslutning,
gennemfører de pågældende nationale 
tilsynsmyndigheder fælles
markedsanalyser under nøje hensyntagen 
til retningslinjerne og træffer en 
samordnet afgørelse om, hvorvidt de i 
stk. 2 omhandlede sektorspecifikke 
forpligtelser skal pålægges, opretholdes, 
ændres eller ophæves.

5. For så vidt angår de transnationale 
markeder, der udpeges i den i artikel 15, 
stk. 4, omhandlede beslutning, anmoder 
Kommissionen BERT om at gennemføre
markedsanalyser under nøje hensyntagen 
til retningslinjerne og afgive udtalelse om,
hvorvidt de i stk. 2 omhandlede 
forpligtelser skal pålægges, opretholdes, 
ændres eller ophæves.

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

6. Foranstaltninger, der træffes i henhold til 
stk. 3 og 4, behandles efter procedurerne i 
artikel 6 og 7. De nationale 
tilsynsmyndigheder foretager en analyse af 
det relevante marked og notificerer det 
tilsvarende udkast til foranstaltning i 
overensstemmelse med artikel 7:

6. Foranstaltninger, der træffes i henhold til 
stk. 3 og 4, behandles efter procedurerne i 
artikel 6 og 7. De nationale 
tilsynsmyndigheder foretager en analyse af 
det relevante marked og notificerer det 
tilsvarende udkast til foranstaltning i 
overensstemmelse med artikel 7:

(a) inden for tre år fra vedtagelsen af en 
tidligere foranstaltning vedrørende dette 
marked. Denne periode kan dog 
undtagelsesvis forlænges ud over tre år, 
når den nationale tilsynsmyndighed har 
notificeret en foreslået forlængelse til 
Kommissionen med en begrundelse, og 
Kommissionen ikke har gjort indsigelse 
mod den notificerede forlængelse inden en 
måned

(a) inden for tre år fra vedtagelsen af en 
tidligere foranstaltning vedrørende dette 
marked. Denne periode kan dog 
undtagelsesvis forlænges i op til yderligere 
to år, når den nationale tilsynsmyndighed 
har notificeret en foreslået forlængelse til 
Kommissionen med en begrundelse, og 
Kommissionen ikke har gjort indsigelse 
mod den notificerede forlængelse inden en 
måned

(b) inden for to år efter vedtagelsen af en 
revideret henstilling om relevante 
markeder, når der er tale om markeder, der 
ikke tidligere er notificeret til 
Kommissionen, eller

b) inden for to år efter vedtagelsen af en 
revideret henstilling om relevante 
markeder, når der er tale om markeder, der 
ikke tidligere er notificeret til 
Kommissionen, eller

(c) inden for to år efter tiltrædelsen for 
medlemsstater, der for nylig er tiltrådt 
EU.".

(c) inden for to år efter tiltrædelsen for 
medlemsstater, der for nylig er tiltrådt 
EU.".

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er et forsøg på at opnå et kompromis mellem Rådet og Parlamentet 
(bestemmelse 62, stk. 2, litra b)).
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Ændringsforslag 73

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 18 – litra c
2002/21/EF
Artikel 16 – stk. 7

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

7. Hvis en national tilsynsmyndighed ikke 
har gennemført analysen af et relevant 
marked, der er udpeget i henstillingen, 
inden for den frist, der er fastsat i 
artikel 16, stk. 6, yder GERT, på 
anmodning, bistand til den pågældende 
nationale tilsynsmyndighed ved at 
fuldføre analysen af det specifikke marked 
og de særlige forpligtelser, der skal 
pålægges. Med denne bistand notificerer 
den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed inden seks måneder 
udkastet til foranstaltning til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 7.".

7. Hvis en national tilsynsmyndighed ikke 
har gennemført analysen af et relevant 
marked, der er udpeget i henstillingen, 
inden for den frist, der er fastsat i artikel 
16, stk. 6, kan Kommissionen anmode 
BERT om at afgive udtalelse, herunder et 
udkast til foranstaltninger, om analysen af 
det specifikke marked og de særlige 
forpligtelser, der skal pålægges. BERT 
gennemfører en offentlig høring om det 
pågældende udkast til foranstaltninger.".

Or. en

Begrundelse
Dette ændringsforslag genindsætter den holdning, som Parlamentet vedtog under 
førstebehandlingen (bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 74

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 - nr. 19 - litra a
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 17 – stk. 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(a) I stk. 1, andet punktum, ændres "Efter 
proceduren i artikel 22, stk. 2" til "Efter 
proceduren i artikel 22, stk. 2a".

(a) I stk. 1, første punktum, ændres "Efter 
proceduren i artikel 22, stk. 2" til "Efter 
proceduren i artikel 22, stk. 3".

Or. en

Begrundelse
Dette ændringsforslag genindsætter den holdning, som Parlamentet vedtog under 
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førstebehandlingen (bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 75

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 19 – litra b
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 3

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

"Hvis sådanne standarder og/eller 
specifikationer ikke foreligger, tilskynder 
medlemsstaterne til anvendelse af 
internationale standarder eller 
rekommandationer, som er vedtaget af Den 
Internationale Telekommunikationsunion 
(ITU), Electronic Communications 
Committee (ECC), Den Internationale 
Standardiseringsorganisation (ISO) eller 
Den Internationale Elektrotekniske 
Kommission (IEC).".

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

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 83, der blev vedtaget under 
Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 62, stk. 
2, litra a)).

Ændringsforslag 76

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 19 – litra c
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 17 – stk. 5

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

5. Mener Kommissionen, at de i stk. 1 
omhandlede standarder og/eller 
specifikationer ikke længere bidrager til 
udbud af harmoniserede elektroniske 
kommunikationstjenester, ikke længere 
opfylder forbrugernes behov eller hæmmer 
den teknologiske udvikling, skal den efter 

5. Mener Kommissionen, at de i stk. 1 
omhandlede standarder og/eller 
specifikationer ikke længere bidrager til 
udbud af harmoniserede elektroniske 
kommunikationstjenester, ikke længere 
opfylder forbrugernes behov eller hæmmer 
den teknologiske udvikling, skal den efter 
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proceduren i artikel 22, stk. 2a, fjerne dem 
fra den i stk. 1 omhandlede liste over 
standarder og/eller specifikationer.".

proceduren i artikel 22, stk. 3, fjerne dem 
fra den i stk. 1 omhandlede liste over 
standarder og/eller specifikationer.".

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter den holdning, som Parlamentet vedtog under 
førstebehandlingen (bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 77

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 19 – litra e
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 17 – stk. 6a

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

6a. De implementeringsforanstaltninger, 
der henvises til i stk. 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.".

6a. De implementeringsforanstaltninger, 
der henvises til i stk. 1, 4, 5 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

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter den holdning, som Parlamentet vedtog under 
førstebehandlingen (bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 78

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 19

Rådets fælles holdning 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, kan skabe hindringer på 

1. Hvis Kommissionen finder, at afvigelser 
i de nationale tilsynsmyndigheders 
udførelse af de opgaver, de er pålagt i 
henhold til dette direktiv og 
særdirektiverne, kan skabe hindringer på 
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det indre marked, kan den under nøje 
iagttagelse af GERT's udtalelse, hvor en 
sådan foreligger, vedtage en henstilling om 
harmoniseret anvendelse af 
bestemmelserne i dette direktiv og 
særdirektiverne for at fremme opfyldelsen 
af målene i artikel 8, jf. dog artikel 9 i dette 
direktiv og artikel 6 og 8 i direktiv 
2002/20/EF (tilladelsesdirektivet).

det indre marked, kan den under nøje 
iagttagelse af GERT's udtalelse, hvor en 
sådan foreligger, vedtage en afgørelse om 
harmoniseret anvendelse af 
bestemmelserne i dette direktiv og 
særdirektiverne for at fremme opfyldelsen 
af målene i artikel 8, jf. dog artikel 9 i dette 
direktiv og artikel 6 og 8 i direktiv 
2002/20/EF (tilladelsesdirektivet).

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.

2a. Den i stk. 1 omtalte afgørelse, som har 
til formål at ændre ikke-væsentlige 
elementer af dette direktiv ved supplering 
heraf, vedtages efter den i artikel 22, stk. 
3, nævnte forskriftsprocedure med 
kontrol.
2b. Foranstaltninger, der vedtages i 
henhold til stk. 1, kan omfatte 
fastlæggelse af en harmoniseret eller 
koordineret fremgangsmåde i følgende 
spørgsmål:
a) en ensartet tilgang til regulering i 
praksis, herunder reguleringen af nye 
tjenester, subnationale markeder og 
grænseoverskridende elektroniske 
kommunikationstjenester, der ydes til 
virksomheder
b) nummer-, navne- og 
adressespørgsmål, herunder 
nummerserier, portabilitet for numre og 
identifikationsmidler, nummer- og 
adresseomsætningssystemer og adgang til 
112-alarmtjenester
c) forbrugerspørgsmål, der ikke er 
omfattet af direktiv 2002/22/EF 
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(forsyningspligtdirektivet), herunder især 
adgang til elektroniske 
kommunikationstjenester og 
tilgængeligheden af udstyr for 
handicappede slutbrugere
d) lovpligtig regnskabsaflæggelse, 
herunder beregning af investeringsrisici.

3. GERT kan på eget initiativ rådgive 
Kommissionen om, hvorvidt der bør 
vedtages en foranstaltning i henhold til 
stk. 1.".

3. GERT kan på eget initiativ rådgive 
Kommissionen om, hvorvidt der bør 
vedtages en foranstaltning i henhold til 
stk. 1.".

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 84 (ændret), der blev vedtaget under 
Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 62, stk. 
2, litra a)).

Ændringsforslag 79

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 23
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 21 - stk. 2 og 3

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2. Alle parter kan forelægge tvisten for de 
berørte nationale tilsynsmyndigheder. De 
kompetente nationale tilsynsmyndigheder 
koordinerer deres indsats for at finde en 
løsning på tvisten i overensstemmelse med 
målene i artikel 8.

2. Alle parter kan forelægge tvisten for de 
berørte nationale tilsynsmyndigheder. De 
kompetente nationale tilsynsmyndigheder 
koordinerer deres indsats inden for BERT
for at finde en løsning på tvisten, så vidt 
muligt gennem vedtagelse af en fælles 
afgørelse, i overensstemmelse med målene 
i artikel 8. Alle forpligtelser, der pålægges 
en virksomhed af en national 
tilsynsmyndighed ved bilæggelse af en 
tvist, skal være i overensstemmelse med 
bestemmelserne i dette direktiv og 
særdirektiverne.

Enhver national tilsynsmyndighed, der har 
kompetence i en sådan tvist, kan anmode 
GERT om at vedtage en udtalelse om, 
hvilken foranstaltning der skal træffes i 
overensstemmelse med rammedirektivet 

Enhver national tilsynsmyndighed, der har 
kompetence i en sådan tvist, kan anmode 
BERT om at vedtage en henstilling i 
medfør af artikel 18 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
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og/eller særdirektiverne for at bilægge 
tvisten.

nr. …/2009 af … [om nedsættelse af 
Organet af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder inden for 
Telekommunikation (BERT)] om, hvilken 
foranstaltning der skal træffes i 
overensstemmelse med rammedirektivet 
og/eller særdirektiverne for at bilægge 
tvisten.

Når en sådan anmodning forelægges for 
GERT, skal alle nationale 
tilsynsmyndigheder med kompetence i et 
aspekt af tvisten afvente GERT's udtalelse, 
før de tager skridt til at bilægge tvisten. 
Dette udelukker ikke, at nationale 
tilsynsmyndigheder om nødvendigt kan 
træffe hasteforanstaltninger.

Når en sådan anmodning forelægges for 
BERT, skal alle nationale 
tilsynsmyndigheder med kompetence i et 
aspekt af tvisten afvente BERT's 
henstilling i medfør af artikel 18 i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. …/2009 af … [om 
nedsættelse af Organet af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder inden for 
Telekommunikation (BERT)], før de tager 
skridt til at bilægge tvisten. Dette 
udelukker ikke, at nationale 
tilsynsmyndigheder om nødvendigt kan 
træffe hasteforanstaltninger.

Enhver forpligtelse, som den nationale 
tilsynsmyndighed pålægger en virksomhed 
som led i bilæggelse af en tvist, skal være i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
dette direktiv og særdirektiverne og tage 
nøje hensyn til den udtalelse, GERT har 
vedtaget.

Enhver forpligtelse, som den nationale 
tilsynsmyndighed pålægger en virksomhed 
som led i bilæggelse af en tvist, skal være i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
dette direktiv og særdirektiverne og tage 
nøje hensyn til den henstilling, BERT har 
vedtaget i henhold til artikel 18 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. …/2009 af … [om nedsættelse af 
Organet af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder inden for 
Telekommunikation (BERT)].

3. Medlemsstaterne kan i deres 
bestemmelser åbne mulighed for, at de 
kompetente nationale tilsynsmyndigheder 
sammen kan afslå at bilægge en tvist, hvor 
der findes andre mulige mekanismer, f.eks. 
mægling, som bedre kan bidrage til en 
hurtig bilæggelse af tvisten i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 8.

3. Medlemsstaterne kan i deres 
bestemmelser åbne mulighed for, at de 
kompetente nationale tilsynsmyndigheder 
sammen kan afslå at bilægge en tvist, hvor 
der findes andre mulige mekanismer, f.eks. 
mægling, som bedre kan bidrage til en 
hurtig bilæggelse af tvisten i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 8.

De underretter hurtigst muligt parterne 
herom. Er tvisten endnu ikke bilagt efter 
fire måneder, og er den ikke indbragt for en 
domstol, koordinerer de nationale 

De underretter hurtigst muligt parterne 
herom. Er tvisten endnu ikke bilagt efter 
fire måneder, og er den ikke indbragt for en 
domstol, koordinerer de nationale 
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tilsynsmyndigheder, hvis en af parterne 
anmoder om det, deres indsats for at 
bilægge tvisten i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 8, idet de tager 
nøje hensyn til en eventuel udtalelse 
vedtaget af GERT.

tilsynsmyndigheder, hvis en af parterne 
anmoder om det, deres indsats for at 
bilægge tvisten, så vidt muligt i form af 
vedtagelsen af en fælles afgørelse, i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 8, idet de tager nøje hensyn til en 
eventuel udtalelse vedtaget af GERT i 
henhold til artikel 18 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. …/2009 af … [om nedsættelse af 
Organet af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder inden for 
Telekommunikation (BERT)].

Or. en

Begrundelse

Stk. 1 i dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 86, der blev vedtaget under 
Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 62, stk. 
2, litra a)).

Ændringsforslag 80

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 24
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 21 a

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af dette direktiv og særdirektiverne, 
og træffer alle nødvendige foranstaltninger 
til at sikre gennemførelsen heraf. 
Sanktionerne skal være effektive, stå i 
rimeligt forhold til overtrædelsen og have 
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
anmelder disse sanktionsbestemmelser til 
Kommissionen senest den ... og giver den 
omgående besked om enhver ændring.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af dette direktiv og særdirektiverne, 
og træffer alle nødvendige foranstaltninger 
til at sikre gennemførelsen heraf. 
Sanktionerne skal være passende, 
effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Medlemsstaterne anmelder disse 
sanktionsbestemmelser til Kommissionen 
senest den ... og giver den omgående 
besked om enhver ændring.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter den holdning, som Parlamentet vedtog under 
førstebehandlingen (bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 81

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 28
Direktiv 2002/21/EF
Bilag II – afsnit 1 – Indledning

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Der er formodning for, at to eller flere 
virksomheder kan indtage en kollektivt 
dominerende stilling, jf. artikel 14, hvis de, 
selv uden strukturelle eller andre indbyrdes 
forbindelser, opererer på et marked, som er 
karakteriseret ved mangel på effektiv 
konkurrence, og hvor ingen virksomheder 
har en stærk markedsposition. I 
overensstemmelse med bestemmelserne
om kollektivt dominerende stilling i Rådets 
forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. 
januar 2004 om kontrol med fusioner og 
virksomhedsovertagelser ("EF-
fusionsforordningen")* vil dette 
sandsynligvis være tilfældet, hvor 
markedet er koncentreret og udviser en 
række karakteristika, hvoraf følgende kan 
være de mest relevante i forbindelse med 
elektronisk kommunikation:

Der er formodning for, at to eller flere 
virksomheder kan indtage en kollektivt 
dominerende stilling, jf. artikel 14, hvis de, 
selv uden strukturelle eller andre indbyrdes 
forbindelser, opererer på et marked, som er 
karakteriseret ved mangel på effektiv 
konkurrence, og hvor ingen virksomheder 
har en stærk markedsposition. I 
overensstemmelse med den gældende 
fællesskabsret og EF-Domstolens praksis 
om kollektivt dominerende stilling, vil 
dette sandsynligvis være tilfældet, hvor 
markedet er koncentreret og udviser en 
række karakteristika, hvoraf følgende kan 
være de mest relevante i forbindelse med 
elektronisk kommunikation:

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er et forsøg på at opnå et kompromis mellem Rådet og Parlamentet 
(bestemmelse 62, stk. 2, litra b)).
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Ændringsforslag 82

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 2 – litra e

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(e) "abonnentledninger": den fysiske 
ledning, der forbinder 
nettermineringspunktet hos en abonnent til 
en lokalcentrals hovedfordeler eller et 
tilsvarende punkt, i faste offentlige 
elektroniske kommunikationsnet.".

(e) "e)"abonnentledninger": den fysiske 
ledning, der forbinder 
nettermineringspunktet til en lokalcentrals 
fordeler eller et tilsvarende punkt, i faste 
offentlige elektroniske 
kommunikationsnet.".

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter den holdning, som Parlamentet vedtog under 
førstebehandlingen (bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 83

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 2
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 4 – stk. 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. Udbydere af offentlige 
kommunikationsnet har ret og, hvis andre 
virksomheder, der har en tilsvarende 
tilladelse i overensstemmelse med artikel 4 
i direktiv 2002/20/EF 
(tilladelsesdirektivet), anmoder derom, 
også pligt til indbyrdes at forhandle sig 
frem til aftaler om samtrafik med henblik 
på at udbyde offentligt tilgængelige 
elektroniske kommunikationstjenester, så 
det sikres, at disse tjenester kan udbydes i 
hele Fællesskabet, og at der er 
interoperabilitet. Udbydere skal tilbyde 
andre virksomheder adgang og samtrafik 
på vilkår og betingelser, der er i 
overensstemmelse med de forpligtelser, 

1. Udbydere af offentlige 
kommunikationsnet har ret og, hvis andre 
virksomheder, der har en tilsvarende 
tilladelse i overensstemmelse med artikel 4 
i direktiv 2002/20/EF
(tilladelsesdirektivet), anmoder derom, 
også pligt til indbyrdes at forhandle sig 
frem til aftaler om samtrafik med henblik 
på at udbyde offentligt tilgængelige 
elektroniske kommunikationstjenester eller 
udbud af indholdstjenester eller 
informationssamfundstjenester, så det 
sikres, at disse tjenester kan udbydes i hele 
Fællesskabet, og at der er interoperabilitet. 
Udbydere skal tilbyde andre virksomheder 
adgang og samtrafik på vilkår og 
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som pålægges af de nationale 
tilsynsmyndigheder i medfør af artikel 5-
8.".

betingelser, der er i overensstemmelse med 
de forpligtelser, som pålægges af de 
nationale tilsynsmyndigheder i medfør af 
artikel 5 til 8. Vilkårene og betingelserne 
for samtrafik må imidlertid ikke medføre 
uberettigede hindringer for 
interoperabilitet.".

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 93 og 94, der blev vedtaget under 
Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 62, stk. 
2, litra a)).

Ændringsforslag 84

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 2 - nr. 3 - litra a
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

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 
effektivitet, holdbar konkurrence, effektive
investeringer og innovation samt skabe 
flest mulige fordele for slutbrugerne.".

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 
effektivitet, holdbar konkurrence, 
investeringer og innovation samt skabe 
flest mulige fordele for slutbrugerne.".

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter den holdning, som Parlamentet vedtog under 
førstebehandlingen (bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).
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Ændringsforslag 85

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 3 – litra aa (nyt)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

aa) Stk. 1, litra a), affattes således:
"a) i det omfang, det er nødvendigt for at 
sikre gennemgående forbindelse eller 
redelig og rimelig adgang til tredjeparts 
tjenester, kunne indføre forpligtelser for 
virksomheder, der kontrollerer adgangen 
til slutbrugere, herunder i begrundede 
tilfælde pligt til at sammenkoble deres net, 
hvis det ikke allerede er sket, eller gøre 
deres tjenester interoperative på redelige, 
gennemskuelige og rimelige vilkår"

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er et forsøg på at opnå et kompromis mellem Rådet og Parlamentet 
(bestemmelse 62, stk. 2, litra b)).

Ændringsforslag 86

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 3 – litra b
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 5 – stk. 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

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

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter den holdning, som Parlamentet vedtog under 
førstebehandlingen (bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 87

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 4
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 6 – stk. 2 

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

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

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

Under udformningen af 
foranstaltningerne kan Kommissionen 
lade sig bistå af Organet af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder inden for 
Telekommunikation (i det følgende 
benævnt "BERT").".

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter den holdning, som Parlamentet vedtog under 
førstebehandlingen (bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 88

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 6 – litra aa (nyt)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 8 – stk. 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

aa) stk. 2 affattes således:
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"2. Såfremt det som resultat af en 
markedsanalyse, der er foretaget i 
henhold til 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 9-13a i 
nærværende direktiv i henhold til den 
procedure, der er fastlagt i artikel -7a i
direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet).
I forbindelse med vurderingen af de 
pålagte forpligtelsers og betingelsers 
proportionalitet bør de nationale 
tilsynsmyndigheder tage hensyn til de 
forskellige konkurrencebetingelser, som 
findes i medlemsstaternes forskellige 
områder."

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag (se ændringsforslag 97) genindsætter den holdning, som Parlamentet 
vedtog under førstebehandlingen (bestemmelse 62, stk. 2, litra a)). Henvisning til tillempelse 
af hjælpeforanstaltninger alt efter de geografiske konkurrencebetingelser flyttet fra artikel 5.

Ændringsforslag 89

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 2 - nr. 6 - litra b - led ii
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

"I særlige tilfælde, hvor en national 
tilsynsmyndighed påtænker at pålægge 
udbydere med en stærk markedsposition 
andre forpligtelser i forbindelse med 
adgang og samtrafik end de i artikel 9-13
nævnte, skal den fremsætte anmodning 
herom over for Kommissionen. 
Kommissionen tager nøje hensyn til 
udtalelsen fra Gruppen af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder for 
Telekommunikation* ("GERT"). 
Kommissionen træffer i overensstemmelse 

"I særlige tilfælde, hvor en national 
tilsynsmyndighed påtænker at pålægge 
udbydere med en stærk markedsposition 
andre forpligtelser i forbindelse med 
adgang og samtrafik end de i artikel 9-13a
nævnte, skal den fremsætte anmodning 
herom over for Kommissionen. 
Kommissionen tager nøje hensyn til 
udtalelsen fra BERT. Kommissionen 
træffer i overensstemmelse med artikel 14, 
stk. 2, afgørelse om, hvorvidt den nationale 
tilsynsmyndighed må træffe sådanne 
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med artikel 14, stk. 2, afgørelse om, 
hvorvidt den nationale tilsynsmyndighed 
må træffe sådanne foranstaltninger eller ej.

foranstaltninger eller ej.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er et forsøg på at opnå et kompromis mellem Rådet og Parlamentet 
(bestemmelse 62, stk. 2, litra b)) ved at gøre forpligtelsen til funktionel adskillelse betinget af 
bestemmelserne i artikel -7a (fælles regulering). 

Ændringsforslag 90

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 7 – litra a
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 9 – stk. 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. De nationale tilsynsmyndigheder kan i 
medfør af bestemmelserne i artikel 8 
pålægge forpligtelser vedrørende 
transparens i forbindelse med samtrafik 
og/eller adgang og kræve, at udbydere skal 
offentliggøre bestemte oplysninger, som 
f.eks. regnskabsoplysninger, tekniske 
specifikationer, netkarakteristika, 
betingelser og vilkår for levering og 
anvendelse, herunder 
trafikstyringspolitikker, samt priser.".

1. De nationale tilsynsmyndigheder kan i 
medfør af bestemmelserne i artikel 8 
pålægge forpligtelser vedrørende 
transparens i forbindelse med samtrafik 
og/eller adgang, og kræve, at udbydere skal 
offentliggøre bestemte oplysninger, som 
f.eks. regnskabsoplysninger, tekniske 
specifikationer, netkarakteristika, 
restriktioner vedrørende adgang til 
tjenester og udstyr, 
trafikforvaltningspolitikker, betingelser og 
vilkår for levering og anvendelse samt 
priser.".

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 98, der blev vedtaget under 
Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 62, stk. 
2, litra a)).
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Ændringsforslag 91

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 7 – litra b
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 9 – stk. 4

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

4. Uanset stk. 3 skal de nationale 
tilsynsmyndigheder sikre, at der 
offentliggøres et standardtilbud, der som 
mindstekrav indeholder de elementer, der 
er fastsat i bilag II, når en udbyder i 
henhold til artikel 12 har forpligtelser 
vedrørende engrosadgang til 
netinfrastruktur, herunder ubundtet 
adgang til abonnentledninger på et fast 
sted.".

4. Når det er konstateret, at en udbyder i 
henhold til artikel 14 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet) har en 
stærk markedsposition på et relevant 
marked i forbindelse med lokal adgang på 
et fast sted, skal de nationale 
tilsynsmyndigheder uanset stk. 3 sikre, at 
der offentliggøres et standardtilbud, der 
som mindstekrav indeholder de elementer, 
der er fastsat i bilag II.".

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 99, der blev vedtaget under 
Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 62, stk. 
2, litra a)).

Ændringsforslag 92

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 8 – litra d
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 12 – stk. 2 – indledning

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2. Når de nationale myndigheder overvejer, 
om de skal pålægge forpligtelserne i stk. 1 
og især, når de vurderer, om sådanne 
forpligtelser er i overensstemmelse med de 
målsætninger, der er fastsat i artikel 8 i 
direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet) skal 
de navnlig tage hensyn til nedenstående 
faktorer:

2. (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en
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Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 93

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 8 – stk. 2 – litra d a (nyt)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 12 – stk. 2 – litra c

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

da) stk. 2, litra c), affattes således:
"c) startinvesteringerne foretaget af 
ejeren af faciliteten set i forhold til alle 
offentlige investeringer og de risici, der er 
forbundet hermed, inklusive en rimelig 
risikodeling mellem de virksomheder, der 
har adgang til disse nye faciliteter"

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 100 (artikel 12, stk. 2, litra c)), der blev 
vedtaget under Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 
(bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 94

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 8 – stk. 2 – litra e
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 12 – stk. 2 – litra d

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(d) behovet for at sikre konkurrence på 
længere sigt, herunder gennem økonomisk 
effektiv infrastrukturbaseret konkurrence".

(d) behovet for at sikre konkurrence på 
længere sigt, navnlig den 
infrastrukturbaserede konkurrence

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter den holdning, som Parlamentet vedtog under 
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førstebehandlingen (bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 95

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 2 - nr. 9 - litra a
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 – stk. 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

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. For at tilskynde udbyderen til 
investeringer, herunder i næste generations 
net, skal de nationale tilsynsmyndigheder 
tage hensyn til udbyderens investeringer og 
lade udbyderen få en rimelig forrentning af 
den relevante investerede kapital under 
hensyntagen til de risici, der er forbundet 
hermed.".

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. For at tilskynde udbyderen til 
investeringer, herunder i næste generations 
net, skal de nationale tilsynsmyndigheder 
tage hensyn til udbyderens investeringer og 
lade udbyderen få en rimelig forrentning af 
den relevante investerede kapital under
hensyntagen til de risici, der er forbundet 
hermed, og en hensigtsmæssig 
risikodeling mellem investorerne og de 
virksomheder, der har adgang til de nye 
faciliteter, herunder forskelligartede 
ordninger til risikodeling på kort og lang 
sigt.".

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 101, der blev vedtaget under 
Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 62, stk. 
2, litra a)).
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Ændringsforslag 96

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 9 – litra aa (nyt)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 – stk. 4a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(aa) Følgende stykke indsættes:
"4a. De nationale tilsynsmyndigheder 
sikrer, at reguleringen af adgangspriserne 
for langsigtede risikodelingskontrakter er 
i overensstemmelse med en effektiv 
udbyders langsigtede gradvise 
omkostninger samt tager hensyn til, at 
den beregnede pris for udbyderens 
indtræden på nye markeder og den 
risikopræmie, som adgangspriserne for 
kortsigtede kontrakter omfatter. 
Risikopræmier udfases, efterhånden som 
der vindes fodfæste på markedet. Test til 
påvisning af for lille margin udføres ikke i 
forbindelse med kortsigtede kontrakter, 
hvis der opkræves en risikopræmie."

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 102, der blev vedtaget under 
Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 62, stk. 
2, litra a)).

Ændringsforslag 97

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 9 – litra b
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 – stk. 5

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

5. I stedet for at pålægge forpligtelser 
vedrørende 
omkostningsregnskabssystemer kan de 
nationale tilsynsmyndigheder acceptere 
anvendelse af en alternativ 

udgår
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prisfastsættelsesmetode for samtrafik 
såsom "fakturer og behold" ("bill and 
keep") metoden, forudsat at denne metode 
ikke hindrer eller forvrider 
konkurrencen.".

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter den holdning, som Parlamentet vedtog under 
førstebehandlingen (bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 98

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 10
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13a – stk. 1 og 2 og indledning til stk. 3

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. Konkluderer den nationale 
tilsynsmyndighed, at de relevante 
forpligtelser, der er pålagt i henhold til 
artikel 9-13, ikke har kunnet tilvejebringe 
effektiv konkurrence, og at der er 
konstateret vigtige og vedvarende 
konkurrenceproblemer og/eller 
markedssvigt i forbindelse med engrossalg 
af visse accessprodukter, kan den som en 
undtagelsesforanstaltning i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 8, stk. 3, andet afsnit, pålægge 
vertikalt integrerede virksomheder at 
placere aktiviteter i forbindelse med 
engrossalg af relevante accessprodukter i 
en uafhængigt fungerende 
forretningsenhed.

1. En national tilsynsmyndighed kan i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 8, navnlig stk. 3, andet afsnit, som 
en ekstraordinær foranstaltning pålægge 
vertikalt integrerede virksomheder at 
placere aktiviteter i forbindelse med 
engrossalg af faste accesprodukter i en 
uafhængigt fungerende forretningsenhed.

Denne forretningsenhed skal levere 
accessprodukter og -tjenester til alle 
virksomheder, herunder andre 
forretningsenheder af moderselskabet, efter 
samme tidsfrister, vilkår og betingelser, 
herunder vedrørende priser og 
serviceniveau, og via samme systemer og 

Denne forretningsenhed skal levere 
accessprodukter og -tjenester til alle 
virksomheder, herunder andre 
forretningsenheder af moderselskabet, efter 
samme tidsfrister, vilkår og betingelser, 
herunder vedrørende priser og 
serviceniveau, og via samme systemer og 
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processer. processer.

2. Når en national tilsynsmyndighed 
agter at pålægge et krav om funktionel 
adskillelse, forelægger den Kommissionen 
et forslag, der omfatter

2. Når en national tilsynsmyndighed 
agter at pålægge et krav om funktionel 
adskillelse, forelægger den Kommissionen 
et forslag, der omfatter

(a) dokumentation der berettiger den 
nationale tilsynsmyndigheds 
konklusioner, jf. stk. 1

a) dokumentation for, at indførelse og 
håndhævelse inden for en rimelig tidsfrist 
af passende forpligtelser blandt dem, der 
er beskrevet i artikel 9-13, under behørig 
hensyntagen til bedste praksis for 
regulering, for at skabe reel konkurrence 
i forlængelse af en koordineret analyse af 
de relevante markeder i overensstemmelse 
med den markedsanalyseprocedure, der er 
fastlagt i artikel 16 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet), ikke har resulteret i 
reel konkurrence og heller ikke vil gøre 
det på længere sigt, og at der er 
konstateret væsentlige og vedvarende 
konkurrenceproblemer og markedssvigt 
på flere af de analyserede 
produktmarkeder

(b) en begrundet vurdering, hvoraf det 
fremgår, at der er ingen eller ringe udsigt 
til faktisk og bæredygtig
infrastrukturbaseret konkurrence inden for 
en rimelig tidshorisont

b) belæg for, at der er ingen eller ringe 
udsigt til infrastrukturbaseret konkurrence 
inden for en rimelig tidshorisont

(c) en analyse af de forventede 
konsekvenser for tilsynsmyndigheden, for 
virksomheden, for incitamenter til at 
investere i sektoren som helhed, navnlig 
med hensyn til behovet for at sikre social 
og territorial samhørighed, samt for andre 
interessenter, herunder navnlig de 
forventede konsekvenser for konkurrencen 
og eventuelle heraf følgende virkninger for 
forbrugerne.

c) en analyse af de forventede 
konsekvenser for tilsynsmyndigheden, for 
virksomheden, især for dens personale og
for incitamenter til at investere i dens net 
samt for andre interessenter, herunder 
navnlig de forventede konsekvenser for 
konkurrencen, på infrastruktur og 
eventuelle heraf følgende virkninger for 
forbrugerne.

ca) en analyse af de årsager, der 
begrunder, at denne forpligtelse vil være 
det mest effektive middel til at gennemføre 
hjælpeforanstaltninger med sigte på at 
reagere på konstaterede 
konkurrenceproblemer eller markedssvigt.

3. Udkastet til foranstaltninger skal omfatte 
følgende elementer:

3. De nationale tilsynsmyndigheder 
inkluderer i deres forslag et udkast til de 
foreslåede foranstaltninger, der skal 
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omfatte følgende elementer:

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 103 (lettere ændret), der blev vedtaget 
under Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 
62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 99

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 12 – litra e
Direktiv 2002/19/EF
Bilag II – del A – nr. 1 – litra b)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(b) ubundtet adgang til 
abonnentledningsafsnit (fuld og delt), 
herunder i givet fald adgang til tilknyttede 
faciliteter såsom kabelkanaler og/eller 
optiske fibre til backhaul

b) ubundtet adgang til 
abonnentledningsafsnit (fuld og delt), 
herunder i givet fald adgang til 
netelementer, der ikke er aktive, med det 
formål at sikre dækning for backhaul-net

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter den holdning, som Parlamentet vedtog under 
førstebehandlingen (bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 100

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 1a (nyt)
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 3 – stk. 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1a) artikel 3, stk. 2, affattes således:
“2. Levering af elektroniske 
kommunikationsnet eller levering af 
elektroniske kommunikationstjenester 
kan under forbehold for de specifikke 
forpligtelser fastsat i artikel 6, stk. 2, eller 
brugsrettighederne fastsat i artikel 5, kun 
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kan være genstand for en generel 
tilladelse. Den pågældende virksomhed 
kan pålægges at indsende en anmeldelse, 
men kan ikke pålægges at erhverve en 
eksplicit afgørelse eller anden 
administrativ afgørelse fra de nationale 
tilsynsmyndigheder, inden udøvelse af de 
rettigheder, de er tillagt gennem 
tilladelsen. En virksomhed kan efter 
indgivelse af anmeldelse, hvis påkrævet, 
påbegynde drift, hvor det er nødvendigt 
under forbehold af bestemmelserne om 
brugsrettigheder i artikel 5, 6a og 7.
Virksomheder, der leverer 
grænseoverskridende elektroniske 
kommunikationstjenester til 
virksomheder, der er etableret i flere 
medlemsstater, indgiver kun én 
anmeldelse pr. berørt medlemsstat."

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter den holdning, som Parlamentet vedtog under 
førstebehandlingen (bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 101

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 2
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 5 - stk. 1 og 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal lette brugen af 
radiofrekvenser inden for rammerne af
generelle tilladelser. Medlemsstaterne kan 
tildele individuelle brugsrettigheder med 
henblik på at:

1. Medlemsstaterne skal, når det er muligt 
og især når risikoen for skadelig 
interferens er ubetydelig, lade vilkårene 
for brug af radiofrekvenser indgå i de 
generelle tilladelser. Medlemsstaterne kan 
tildele individuelle rettigheder for at:

– undgå skadelig interferens – undgå skadelig interferens
– sikre tjenesters tekniske kvalitet – sikre tjenesters tekniske kvalitet

– sikre effektiv udnyttelse af 
frekvenserne eller

– sikre effektiv udnyttelse af 
frekvenserne eller
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– opfylde andre almennyttige 
målsætninger, som medlemsstaterne 
definerer i overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen.

– opfylde andre almennyttige 
målsætninger, som medlemsstaterne 
definerer i overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen.

2. Hvor det er nødvendigt at tildele 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser og numre, tildeler 
medlemsstaterne efter anmodning sådanne 
rettigheder til enhver virksomhed med 
henblik på udbud af net eller tjenester i 
henhold til den generelle tilladelse, der er 
omhandlet i artikel 3, med forbehold af 
artikel 6 og 7 og artikel 11, stk. 1, litra c), i 
dette direktiv, og andre regler til sikring af 
en effektiv anvendelse af disse ressourcer i 
overensstemmelse med direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet).

2. Hvor det er nødvendigt at tildele 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser og numre, tildeler 
medlemsstaterne efter anmodning sådanne 
rettigheder til enhver virksomhed med 
henblik på udbud af net eller tjenester i 
henhold til den generelle tilladelse, der er 
omhandlet i artikel 3, med forbehold af 
artikel 6, 6a og 7 og artikel 11, stk. 1, 
litra c), i dette direktiv, og andre regler til 
sikring af en effektiv anvendelse af disse 
ressourcer i overensstemmelse med 
direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet).

Med forbehold af 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 
brugsrettighederne til radiofrekvenser og 
numre gennem åbne, objektive, 
transparente, ikke-diskriminerende og 
forholdsmæssigt afpassede procedurer, og, 
for så vidt angår radiofrekvenser, i 
overensstemmelse med artikel 9 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet). Der kan 
gøres undtagelse fra kravet om åbne 
procedurer, hvor det er nødvendigt, at en 
udbyder af radio- eller tv-indholdstjenester 
tildeles individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser, for at udbyderen kan 
opfylde en almennyttig målsætning, som 
medlemsstaterne har fastlagt i 
overensstemmelse med fællesskabsretten.

Med forbehold af 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 
brugsrettighederne til radiofrekvenser og 
numre gennem åbne, objektive, 
transparente, ikke-diskriminerende og 
forholdsmæssigt afpassede procedurer, og, 
for så vidt angår radiofrekvenser, i 
overensstemmelse med artikel 9 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet). Der kan 
gøres undtagelse fra kravet om åbne 
procedurer, hvor det er nødvendigt, at en 
udbyder af radio- eller tv-indholdstjenester 
tildeles individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser, for at udbyderen kan 
opfylde en almennyttig målsætning, som 
medlemsstaterne har fastlagt i 
overensstemmelse med fællesskabsretten.

Når medlemsstaterne tildeler 
brugsrettigheder, angiver de, om 
rettighedshaveren kan overdrage disse 
rettigheder, og på hvilke betingelser. For så 
vidt angår radiofrekvenser, skal sådanne 
bestemmelser være i overensstemmelse 
med artikel 9b i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet).

Når medlemsstaterne tildeler 
brugsrettigheder, angiver de, om 
rettighedshaveren kan overdrage disse 
rettigheder, og på hvilke betingelser. For så 
vidt angår radiofrekvenser, skal sådanne 
bestemmelser være i overensstemmelse 
med artikel 9 og 9b i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet).
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Hvis medlemsstaterne tildeler 
brugsrettigheder med en begrænset 
gyldighedsperiode, skal denne være rimelig 
for den pågældende tjeneste i betragtning 
af det forfulgte mål og de nødvendige 
investeringer.

Hvis medlemsstaterne tildeler 
brugsrettigheder med en begrænset 
gyldighedsperiode, skal denne være rimelig 
for den pågældende tjeneste i betragtning 
af det forfulgte mål, og der skal tages 
behørigt hensyn til behovet for at tillade 
en passende afskrivningsperiode i 
forbindelse med investeringen.

Enhver individuel brugsret til 
radiofrekvenser, der tildeles for mere end ti 
år, og som ikke kan overdrages eller 
udlejes mellem virksomheder i henhold til 
artikel 9b i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet), skal revurderes af den 
kompetente nationale myndighed i lyset af 
kriterierne i stk. 1, navnlig hvis 
rettighedshaveren fremsætter en 
begrundet anmodning herom. Hvis 
kriterierne for tildeling af individuelle 
brugsrettigheder ikke længere finder 
anvendelse, ændres den individuelle 
brugsret til en generel tilladelse til brug af 
radiofrekvenser, eller den overgår til at 
kunne overdrages eller udlejes mellem 
virksomheder i overensstemmelse med 
artikel 9b i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet).

Tildeles der individuelle brugsrettigheder
til radiofrekvenser for ti år eller mere, og 
som ikke kan overdrages eller udlejes 
mellem virksomheder i henhold til 
artikel 9b i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet), sikrer den kompetente 
nationale myndighed, at kriterierne for at 
tildele individuel brugsret overholdes i 
hele brugstilladelsens gyldighedsperiode.
Hvis disse kriterier for tildeling af 
individuelle brugsrettigheder ikke længere 
finder anvendelse, ændres den individuelle 
brugsret til en generel tilladelse til brug af 
radiofrekvenser, efter forudgående varsel 
og efter en rimelig tidsfrist, eller den 
overgår til at kunne overdrages eller 
udlejes mellem virksomheder i 
overensstemmelse med artikel 9b i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet).

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er et forsøg på at opnå et kompromis mellem Rådet og Parlamentet 
(bestemmelse 62, stk. 2, litra b)).

Ændringsforslag 102

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 4a (nyt)
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 6a

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

4a) artikel 6a affattes således:
"Artikel 6a
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Harmoniseringsforanstaltninger
1. Under forbehold for artikel 5, stk. 1 og 
2, i dette direktiv og artikel 9 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet) kan 
Kommissionen, i medfør af artikel 8a, stk. 
4a, i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet) vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger:
a) til identifikation af frekvensbånd, 
hvis brug skal gøres betinget af generelle 
tilladelser
b) til harmonisering af procedurerne 
for tildeling af generelle tilladelser og 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser eller numre til 
virksomheder, der udbyder 
paneuropæiske elektroniske 
kommunikationsnet eller tjenester
c) til harmonisering af de vilkår, der 
er opført i bilag II, for tildeling til 
virksomheder, der udbyder 
paneuropæiske elektroniske 
kommunikationsnet eller -tjenester af 
generelle tilladelser eller individuelle 
brugsrettigheder til radiofrekvenser eller 
numre.
Sådanne bestemmelser, som har til formål 
at ændre ikke-væsentlige elementer af 
dette direktiv, herunder ved supplering 
heraf, vedtages efter den i artikel 2002, 
stk. 21, nævnte forskriftsprocedure med 
kontrol.
2. De foranstaltninger, der er nævnt i stk. 
1, kan, hvor det er hensigtsmæssigt, give 
medlemsstaterne mulighed for at 
fremsætte en begrundet anmodning om en 
delvis og/eller midlertidig undtagelse fra 
foranstaltningerne.
Kommissionen vurderer, om 
anmodningen er berettiget, idet den tager 
hensyn til den særlige situation i 
medlemsstaterne og kan på denne 
baggrund tillade en delvis og/eller 
midlertidig undtagelse, forudsat at dette 
ikke i urimelig grad udsætter 
gennemførelsen af de i stk. 1 nævnte 
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foranstaltninger eller skaber urimelige 
forskelle mellem konkurrence- eller 
retsvilkårene i medlemsstaterne."

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er et forsøg på at opnå et kompromis mellem Rådet og Parlamentet 
(bestemmelse 62, stk. 2, litra b)) ved at lade visse harmoniseringsforanstaltninger udgå og 
gøre anvendelsen af fremtidige gennemførelsesforanstaltninger på dette område (som følge af 
forskriftsproceduren med kontrol) betinget af den aftale, som Parlamentet og Rådet har 
indgået via radiofrekvenspolitikken.

Ændringsforslag 103

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 3 - nr. 5 - litra a
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Medlemsstaterne bemyndiger i denne 
forbindelse de relevante myndigheder til, i 
givet fald, at iværksætte økonomiske 
sanktioner. Foranstaltningerne og 
begrundelsen herfor meddeles straks 
virksomheden, og denne skal have en 
rimelig frist til at efterkomme
foranstaltningerne.".

Medlemsstaterne bemyndiger i denne 
forbindelse de relevante myndigheder til 
at:

a) pålægge afskrækkende 
økonomiske sanktioner, hvor det er 
passende, herunder periodiske sanktioner 
med tilbagevirkende kraft, og
b) udstede ordre til at ophøre med at 
levere en tjeneste eller en række tjenester, 
som ellers i alvorlig grad vil skade 
konkurrencen, indtil adgangsforpligtelser, 
pålagt efter en markedsanalyse i henhold 
til artikel 16 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet), er opfyldt.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 111, der blev vedtaget under 
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Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 62, stk. 
2, litra a)).

Ændringsforslag 104

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 7
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 14 – stk. 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at rettigheder, 
vilkår og procedurer vedrørende generelle 
tilladelser og brugsret eller tilladelser til at 
installere faciliteter kun kan ændres i 
objektivt begrundede tilfælde og på en 
forholdsmæssigt afpasset måde, idet der, 
hvor det er rimeligt, tages hensyn til de 
særlige betingelser, der gælder for 
brugsrettigheder til radiofrekvenser, som 
kan overdrages. Medmindre de foreslåede 
ændringer er beskedne og er aftalt med 
rettighedshaveren eller indehaveren af 
den generelle tilladelse, skal der på 
passende vis orienteres om, at sådanne 
ændringer er planlagt, og de berørte parter, 
herunder brugere og forbrugere, skal have 
en rimelig frist til at fremføre deres 
synspunkter om de foreslåede ændringer; 
denne frist må kun i særlige tilfælde være 
mindre end fire uger.

1. Medlemsstaterne sikrer, at rettigheder, 
vilkår og procedurer vedrørende generelle 
tilladelser og brugsret eller tilladelser til at 
installere faciliteter kun kan ændres i 
objektivt begrundede tilfælde og på en 
forholdsmæssigt afpasset måde, idet der, 
hvor det er rimeligt, tages hensyn til de 
særlige betingelser, der gælder for 
brugsrettigheder til radiofrekvenser, som 
kan overdrages. Der skal på passende vis 
orienteres om, at sådanne ændringer er 
planlagt, og de berørte parter, herunder 
brugere og forbrugere, skal have en rimelig 
frist til at fremføre deres synspunkter om 
de foreslåede ændringer; denne frist må 
kun i særlige tilfælde være mindre end fire 
uger.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter den holdning, som Parlamentet vedtog under 
førstebehandlingen (bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 105

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 9
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 17 - stk. 1 og 2
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Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne bringer de generelle 
tilladelser og individuelle brugsrettigheder, 
som allerede er gældende den 31. 
december 2009, i overensstemmelse med 
artikel 5, 6, 7 og bilag I i dette direktiv 
senest to år efter dette direktivs 
ikrafttrædelsesdato, jf. dog artikel 9a i 
direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet).

1. Medlemsstaterne bringer de generelle 
tilladelser og individuelle brugsrettigheder, 
som allerede er gældende den 31. 
december 2009, i overensstemmelse med 
artikel 5, 6, 7 og bilag I i dette direktiv 
senest 18 måneder efter dette direktivs 
ikrafttrædelsesdato, jf. dog artikel 9a i 
direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet).

2. Når anvendelsen af stk. 1 medfører en 
indskrænkning af rettigheder eller en 
udvidelse af allerede eksisterende generelle 
tilladelser og individuelle brugsrettigheder, 
kan medlemsstaterne forlænge gyldigheden 
af disse rettigheder og forpligtelser til 
senest den 30. september 2012, såfremt 
dette ikke påvirker andre virksomheders 
rettigheder i henhold til fællesskabsretten. 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne forlængelser 
og begrunder dem.".

2. Når anvendelsen af stk. 1 medfører en 
indskrænkning af rettigheder eller en 
udvidelse af allerede eksisterende generelle 
tilladelser og individuelle brugsrettigheder, 
kan medlemsstaterne forlænge gyldigheden 
af disse rettigheder og forpligtelser til 
senest marts 2012, såfremt dette ikke 
påvirker andre virksomheders rettigheder i 
henhold til fællesskabsretten. 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne forlængelser 
og begrunder dem.".

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er et forsøg på at opnå et kompromis mellem Rådet og Parlamentet 
(bestemmelse 62, stk. 2, litra b)).

Ændringsforslag 106

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 3a (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Artikel 3a
Revisionsprocedure

1. Kommissionen undersøger 
regelmæssigt gennemførelsen af dette 
direktiv og af direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet), 2002/19/EF 
(adgangsdirektivet) and 2002/20/EF 
(tilladelsesdirektivet) og rapporterer til 
Europa-Parlamentet og Rådet senest tre 
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år efter den gennemførelsesdato, der er 
anført i artikel 5, stk. 1. I denne rapport 
evaluerer Kommissionen, om der på 
baggrund af udviklingen på markedet og 
med sigte på både konkurrence og 
forbrugerbeskyttelse fortsat er behov for 
bestemmelserne om sektorspecifik 
forhåndsregulering i artikel 8 til 13a i 
direktiv 2002/19/EF (adgangsdirektivet) 
og artikel 17 i direktiv 2002/22/EF 
(forsyningspligtdirektivet), eller om de 
skal ændres eller ophæves. Til dette 
formål kan Kommissionen indhente 
oplysninger fra de nationale 
tilsynsmyndigheder og fra BERT, som 
skal fremsendes uden unødig forsinkelse.
2. Konstaterer Kommissionen, at de i stk. 
1 anførte bestemmelser må ændres eller 
ophæves, forelægger den uden unødig 
forsinkelse et forslag for Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 118, der blev vedtaget under 
Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 62, stk. 
2, litra a)).

Ændringsforslag 107

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Bilag –nr. 2 –litra h
Direktiv 2002/21/EF
Bilag – del A – nr. 19

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

19. Transparensforpligtelser for 
virksomheder, der udbyder offentlige 
elektroniske kommunikationstjenester, der 
er tilgængelige for offentligheden, med 
henblik på at sikre gennemgående 
konnektivitet i overensstemmelse med 
målene og principperne i artikel 8 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet), 

19. Transparensforpligtelser for 
virksomheder, der udbyder offentlige 
elektroniske kommunikationstjenester, der 
er tilgængelige for offentligheden, med 
henblik på at sikre gennemgående 
konnektivitet, herunder ubegrænset 
adgang til indhold, tjenester og 
applikationer, i overensstemmelse med 
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offentliggørelse vedrørende 
trafikstyringspolitikker og, hvor det er 
nødvendigt og rimeligt, adgang for de 
nationale tilsynsmyndigheder til de 
oplysninger, de har brug for til at 
kontrollere offentliggørelsens korrekthed.".

målene og principperne i artikel 8 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet), 
offentliggørelse vedrørende 
trafikstyringspolitikker og, hvor det er 
nødvendigt og rimeligt, adgang for de 
nationale tilsynsmyndigheder til de 
oplysninger, de har brug for til at 
kontrollere offentliggørelsens korrekthed.".

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 120 (ændret), der blev vedtaget under 
Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 62, stk. 
2, litra a)).

Ændringsforslag 108

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Bilag - nr. 3 - litra b
Directive 2002/20EC
Bilag – del II – nr. 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2. Faktisk og effektiv anvendelse af 
frekvenser i overensstemmelse med 
direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet).".

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter den holdning, som Parlamentet vedtog under 
førstebehandlingen (bestemmelse 62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 109

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Bilag – nr. 3 – litra b a (nyt)
Direktiv 2002/20/EF
Bilag – del II – nr. 7

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

ba) Nr. 7 affattes således:
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7. Enhver forpligtelse, som den 
virksomhed, der opnår brugsretten, har 
afgivet under en konkurrencepræget eller 
sammenlignende udvælgelsesprocedure. 
Hvis et sådant tilsagn de facto svarer til 
en eller flere af de forpligtelser, der er 
angivet i artikel 9–13 i direktiv 
2002/19/EF (adgangsdirektivet), betragtes 
denne forpligtelse som udløbet senest pr. 
1. januar 2010. 

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter ændringsforslag 123 (delvist ændret), der blev vedtaget 
under Parlamentets førstebehandling den 24. september 2008, T6/0449/2008 (bestemmelse 
62, stk. 2, litra a)).

Ændringsforslag 110

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Bilag - nr. 4 a (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Bilag II

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

4a. I Bilag II indsættes:
"Vilkår, der kan harmoniseres i 
overensstemmelse med artikel 6a, stk. 1, 
litra c):
a) gyldigheden af brugsretten til 
radiofrekvenserne
b) brugsrettens geografiske 
rækkevidde
c) muligheden for at overdrage 
brugsretten til andre frekvensbrugere 
samt betingelserne og procedurerne 
herfor
d) metoden til fastlæggelse af afgifter 
for brugsret til radiofrekvenser, under 
forbehold for de ordninger, som 
medlemsstaterne har indført, hvor 
forpligtelsen til at betale brugsafgifter 
erstattes af en forpligtelse til at opfylde 
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specifikke almennyttige målsætninger, der 
pålægges ud fra princippet om ikke-
diskrimination
e) hvor mange brugsrettigheder der 
kan tildeles en enkelt virksomhed
f) vilkårene i bilag I, del B.

Or. en
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BEGRUNDELSE

Revisionen af de lovgivningsmæssige rammer er en lejlighed til at forstærke EU's 
førerposition inden for hurtig fastnet- og trådløs kommunikation, til at fremskynde 
udviklingen af innovative tjenesteydelser med stor merværdi og til at udvide 
bredbåndsinternettets dækning til 100 %1.

De svære tider, vi står over for, gør det mere end nogensinde før nødvendigt at gennemføre en 
lovgivningsreform med henblik på at nå følgende mål: Vedvarende konkurrence, øgede 
investeringer og innovation, fordele for forbrugerne og større social samhørighed inden for et 
sammenhængende og velfungerende indre marked for elektronisk kommunikation. 

For at nå disse mål skal lovgivningsarbejdet opfylde tre hovedkriterier: Det skal sikre
økonomisk effektivitet, juridisk sikkerhed og forudsigelighed og institutionel balance.

Indtil nu har kun et fåtal af disse politiske sager været behandlet ved trepartsmøder. 
Ordføreren har her forsøgt at foreslå realistiske kompromiser med henblik på at opnå en aftale 
med Rådet og færdiggøre dette lovgivningsarbejde ved andenbehandlingen. Endvidere har 
ordføreren fremsat nogle ændringer til den "fælles reguleringsprocedure" for 
hjælpeforanstaltninger som svar på visse betænkeligheder vedrørende den institutionelle 
balance.

På jagt efter et kompromis

Frekvensforvaltning

Andenbehandlingens henstillinger afviger ikke fra, hvad der bør være hjørnestenen i en aftale 
mellem Parlamentet og Rådet: Hovedansvaret for frekvensforvaltningen ligger fortsat hos 
medlemsstaterne. Der gøres imidlertid et forsøg på at udbygge samordningen og, hvor det er 
muligt i henhold til lovgivningen, at tillade harmoniseringsforanstaltninger. 

For det første specificerer ordføreren, at radiofrekvenspolitikkens programmer skal opstille 
retningen og målene for den strategiske planlægning, samordning og harmonisering af brugen 
af radiofrekvenser inden for Fællesskabet for at imødegå kritikken af, at Parlamentet ønsker at 
føre for nidkær kontrol med frekvensanliggender. For det andet flyttes 
gennemførelsesforanstaltningerne for harmonisering, der er fastsat i artikel 9c, til denne 
artikel for at muliggøre anvendelsen af harmoniseringsforanstaltninger på dette område efter 
tilsynsproceduren med kontrol, på betingelse af indgåelse af aftale mellem Parlamentet og 
Rådet gennem radiospektrumpolitikkens programmer. Det accepteres som en del af 
kompromiset, at artikel 9c (harmoniseringforanstaltninger for frekvensforvaltningen) udgår.

Sideløbende hermed nedsættes Frekvensudvalget på ny, indtil Kommissionen giver 
Parlamentet sikre garantier for, at Frekevenspolitikgruppen udvides i det omfang, der er 
nødvendigt for at varetage de opgaver, der vedrører radiofrekvenspolitikkens programmer.

                                               
1 Det Europæiske Råd af 11.–12. december 2008 opfordrede, som et led i den europæiske økonomiske 
genopretningsplan, til vedtagelse af lovgivningsmæssige incitamenter til udvikling af bredbåndsinternet, også i 
områder med lav dækning og store omkostninger, hvor markedet ikke forslår.
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Hvad angår henvisningerne til ITU, så er de pågældende ændringsforslag et forsøg på at opnå 
et kompromis mellem Rådet og Parlamentet ved at tydeliggøre, at medlemsstaterne kan opnå 
undtagelse fra princippet om tjenesteneutralitet, hvis formålet er at opfylde en forpligtelse 
under ITU-radiobestemmelserne (f.eks. for at undgå interferensproblemer med nabolande). 
Sammenhængen i de foranstaltninger, der vedtages med henvisning til denne artikel og af de 
internationale frekvensorganisationer, fremhæves endvidere med en betragtning.

Henvisningen til nationale frekvenstildelingsplaner udgår til fordel for omtale af visse 
begrænsninger, "som medlemsstaterne fastsætter", der faktisk giver disse mere albuerum. 

Formuleringen i artikel 5 (tilladelsesdirektivet) blev revideret i et forsøg på at opnå balance 
mellem ønsket om fleksibilitet i form af generelle tilladelser, og ren pragmatisme i form af 
individuelle brugsrettigheder, der har været normen indtil nu.

"Fælles regulering"

Ordføreren opretholder de generelle betragtninger fra Parlamentets førstebehandling om 
artikel 7 og -7a (konstruktiv proces, bindende resultat), samtidig med at kritikken (især 
muligheden af uforenelighed med Meroni-princippet) imødekommes. Dette nye forslag 
bygger på Kommissionens reviderede forslag, men forudsætter forskriftsudvalgsproceduren, 
når Kommissionen og BERT ikke er enige. Desuden er nogle brugbarhedselementer blevet 
udvidet (passende tidspunkt for fornyet anmeldelse osv.)

Nøgleområder, som endnu ikke er blevet behandlet, og som ordføreren har genindsat

Parlamentets tekst fra førstebehandlingen omfattende de resterende nøgleområder, der endnu 
ikke har været genstand for tresidede drøftelser, er blevet genindsat. Dette vedrører især den 
næste generation af netadgang, funktionel adskillelse (ikke knyttet til frekvens) og spørgsmål 
vedrørende indhold og "netneutralitet".


