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KORT BEGRUNDELSE

1. Med dette forslag til afgørelse forelægger Kommissionen for første gang et EU-dækkende 
radiofrekvenspolitikprogram, som tager sigte på strategisk planlægning og harmonisering 
af frekvensanvendelsen i EU (herefter benævnt: "programmet").

2. Hovedformålet er at udvikle frekvensressourcer til trådløs bredbåndskommunikation, 
således at det bliver muligt at realisere den digitale dagsordens mål om, at alle EU-borgere 
skal have adgang til bredbåndstjenester med en hastighed på mindst 30 Mbps i 2020.

3. Frekvenser er et offentligt gode og en yderst knap ressource. De er nødvendige til 
udførelse af en lang række samfundsmæssige, kulturelle, sociale og økonomiske opgaver.
Med undersøgelsen af telekommunikationssektoren i 2009 blev Kommissionen forpligtet 
til at tage passende hensyn til disse aspekter ved forvaltningen af frekvensressourcerne og 
tilgodese dem i lige omfang. De opstillede vilkår i telekompakken udgør dermed 
nødvendigvis grundlaget for programmet. Derfor drejer det sig om at sikre, at programmet 
helt og holdent ligger inden for rammerne af dette regelsæt og er i overensstemmelse med 
de heri fastlagte principper.

4. Det må navnlig sikres, at

a) programmet gør det muligt at udvikle digital jordbaseret radiospredning og tv-
transmission over hybridnettet. Udbredelsen af programmer, der kan modtages frit ved 
hjælp af DVB-T- eller DVB-T2- standarderne, har i Europa udviklet sig til et 
uundværligt element for mediepluralismen. Jordbaseret transmission er desuden det 
eneste ikke-proprietære radiotransmissionssystem, som alle brugere har samme og 
ligeberettiget adgang til. Det må sikres, at mobiltelefoni og radio- og tv-spredning kan 
fungere sammen i de forskellige frekvensbånd uden interferens, især der, hvor 
modtagere med forskellige standarder befinder sig tæt på hinanden. Hidtil er 
jordbaseret radiospredning den eneste økonomisk rimelige metode til transmission via 
bærbar og mobil – og dermed fremtidsorienteret – digitalradio og -tv

b) det er muligt at udnytte frekvensressourcerne effektivt. Dette kræver, at anvendelsen 
af frekvensressourcerne evalueres regelmæssigt. I henhold til 
telekommunikationspakken påhviler denne opgave medlemsstaterne. EU bør kun have 
en koordinerende rolle

c) man i videst muligt omfang undgår skadelig interferens som følge af omfordeling af 
frekvensressourcer

d) der indføres obligatoriske kompensationsforanstaltninger for investeringer i de 
tidligere anvendte frekvensbånd (f.eks. DVB-T) eller investeringer, som en 
omfordeling af frekvensressourcerne har nødvendiggjort (f.eks. PMSE).

5. Frekvensressourcer skal tilgodese meget forskellige offentlige interesser i 
medlemsstaterne. I den forbindelse er der en lang række nationale og regionale forhold af 
særlig karakter, som der skal tages hensyn til. Det betvivles, at EU kan tilgodese disse 
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interesser lige så godt og effektivt som medlemsstaterne. Derfor (og på baggrund af de 
beføjelser, der tildeles i artikel 9, stk. 1, i rammedirektivet) afvises en overordnet 
planlægning og forvaltning af frekvensressourcer på EU-plan. På samme måde udtrykkes 
stor skepsis over for eventuelle planer om at tildele Kommissionen selvstændig 
kompetence i internationale forhandlinger. Derimod anses det for positivt, hvis EU får en 
koordinerende og supplerende rolle, der bakker medlemsstaterne op.

6. Endvidere bør det undgås, at der træffes forhastede beslutninger om tildelingen af 
frekvensressourcer, og det bør gennem egnede foranstaltninger sikres, at de 
frekvensressourcer, som skal omfordeles, er baseret på transmissionsstandarder på et 
tilstrækkeligt betryggende videnskabeligt grundlag, og at disse standarder er forbundet 
med en så stor servicekvalitet som muligt og mindst mulige distributionsomkostninger.
Det har for eksempel allerede vist sig, at LTE-standarden ikke er mere effektiv end DVB-
T2-standarden.

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag1

Forslag til afgørelse
Betragtning 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Artikel 8a, stk. 3, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles 
rammebestemmelser for elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester 
(rammedirektivet) bestemmer, at 
Kommissionen kan forelægge 
lovgivningsforslag for Europa-Parlamentet 
og Rådet om indførelse af flerårige 
radiofrekvenspolitikprogrammer, som skal 
opstille politiske retningslinjer og mål for 
den strategiske planlægning og 
harmonisering af anvendelsen af 
frekvenser i overensstemmelse med de 
direktiver, der gælder for elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester. De 
politiske retningslinjer og målene bør 
omhandle adgangen til og den effektive 
udnyttelse af frekvensressourcer, som der 

(1) Artikel 8a, stk. 3, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles 
rammebestemmelser for elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester 
(rammedirektivet) som ændret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/140/EF af 25. november 20091

bestemmer, at Kommissionen kan 
forelægge lovgivningsforslag for Europa-
Parlamentet og Rådet om indførelse af 
flerårige radiofrekvenspolitikprogrammer, 
som skal opstille politiske retningslinjer og 
mål for den strategiske planlægning og 
harmonisering af anvendelsen af 
frekvenser i overensstemmelse med de 
direktiver, der gælder for elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester. De 
politiske retningslinjer og målene bør 
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er brug for til det indre markeds oprettelse 
og funktion. Denne afgørelse berører ikke 
eksisterende EU-lovgivning, herunder 
navnlig direktiv 1999/5/EF, 2002/20/EF 
og 2002/21/EF og beslutning nr. 
676/2002/EF. Denne afgørelses 
anvendelse berører heller ikke 
foranstaltninger, der i henhold til EU-
lovgivning træffes på nationalt niveau, 
navnlig i forbindelse med regulering af 
indhold og audiovisuel politik, eller 
medlemsstaternes ret til at tilrettelægge og 
anvende deres frekvensressourcer ud fra 
hensynet til den offentlige orden, 
civilbeskyttelse eller forsvar.

omhandle adgangen til og den effektive 
udnyttelse af frekvensressourcer, som der 
er brug for til det indre markeds oprettelse 
og funktion. Endvidere skal sådanne 
politikker og det pågældende marked sikre 
en stærk beskyttelse af 
forbrugerrettighederne og grundig 
offentlig information om de kommende 
ændringer, eftersom det erkendes, at der 
er en reel risiko for interferens i den 
generelle modtagelse af audiovisuelle 
udsendelser, uanset om de er analoge.

1 EUT L 337 af 18.12.2009, s. 37.

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Frekvenser er en nøgleressource for 
væsentlige sektorer og tjenester som f.eks. 
kommunikation via mobil, trådløst 
bredbånd og satellit, radio- og tv-
transmission, transport og radiolokalisering 
og applikationer som f.eks. alarmer, 
fjernbetjeninger, høreapparater, mikrofoner 
og medicinsk udstyr. De understøtter 
offentlige tjenester som sikkerheds- og 
beredskabstjenester, herunder 
civilbeskyttelse, og videnskabelige 
aktiviteter som meteorologi, 
jordobservation, radioastronomi og 
rumforskning. 
Frekvensreguleringsforanstaltninger har 
derfor indflydelse på en lang række 
områder som økonomi, sikkerhed, 
sundhed, almenvellets interesse, kultur, 
forskning, samfundsforhold, miljø og 
teknologi.

(2) Frekvenser er et offentligt gode af 
betydelig samfundsmæssig, kulturel, 
social og økonomisk værdi. De er en 
nøgleressource for væsentlige sektorer og 
tjenester som f.eks. kommunikation via 
mobil, trådløst bredbånd og satellit, radio-
og tv-transmission, transport og 
radiolokalisering og applikationer som 
f.eks. alarmer, fjernbetjeninger, 
høreapparater, trådløse mikrofoner og 
medicinsk udstyr. De understøtter 
offentlige tjenester som sikkerheds- og 
beredskabstjenester, herunder 
civilbeskyttelse, fremme af forbindelserne 
mellem borger og stat ved hjælp af 
elektronisk forvaltning og videnskabelige 
aktiviteter som meteorologi, 
jordobservation, radioastronomi og 
rumforskning.
Frekvensreguleringsforanstaltninger har 
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derfor indflydelse på en lang række 
områder som økonomi, sikkerhed, 
sundhed, almenvellets interesse, kultur, 
forskning, samfundsforhold, miljø og 
teknologi.

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Den strategiske planlægning og 
harmonisering af frekvensanvendelsen på 
EU-niveau bør føre til yderligere udvikling 
af det indre marked for trådløse 
elektroniske kommunikationstjenester og -
udstyr samt af andre EU-politikker, som 
kræver frekvenser, og dermed skabe nye 
muligheder for innovation og bidrage til 
den økonomiske genopretning og den 
sociale integration overalt i Unionen; 
planlægningen skal samtidig respektere 
frekvensressourcers store 
samfundsmæssige, kulturelle og 
økonomiske værdi. Med sigte herpå har 
Unionen behov for et politisk program, 
som dækker det indre marked inden for alle 
Unionens politikområder, hvor der 
anvendes frekvensressourcer, f.eks. inden 
for elektronisk kommunikation, forskning 
og udvikling, transport og energi.

(3) Den strategiske planlægning og 
harmonisering af frekvensanvendelsen på 
EU-niveau bør føre til yderligere udvikling 
af det indre marked for trådløse 
elektroniske kommunikationstjenester og -
udstyr samt af andre EU-politikker, som 
kræver frekvenser, og dermed skabe nye 
muligheder for innovation og bidrage til 
den økonomiske genopretning og den 
sociale integration overalt i Unionen; 
planlægningen skal samtidig respektere 
frekvensressourcers store 
samfundsmæssige, kulturelle og 
økonomiske værdi. Med sigte herpå har 
Unionen behov for et politisk program, 
som dækker det indre marked inden for alle 
Unionens politikområder, hvor der 
anvendes frekvensressourcer, f.eks. inden 
for elektronisk kommunikation, forskning 
og udvikling, transport, kultur og energi.

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det første program bør opstille 
retningsvisende principper og mål frem til 
2015 for medlemsstaterne og EU-
institutionerne og beskrive specifikke 
gennemførelsesinitiativer. Forvaltningen af 

(5) Det første program bør opstille 
retningsvisende principper og mål frem til 
2015 for medlemsstaterne og EU-
institutionerne og beskrive specifikke 
gennemførelsesinitiativer. Forvaltningen af 
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frekvensressourcer er stadig i det store 
hele underlagt de enkelte medlemsstaters 
kompetence, men den bør foregå i 
overensstemmelse med gældende EU-ret 
og give mulighed for foranstaltninger, som 
fremmer Unionens politikker.

frekvensressourcer er underlagt de enkelte 
medlemsstaters kompetence og skal foregå 
i overensstemmelse med gældende EU-ret 
og give mulighed for vedtagelse af
foranstaltninger, som fremmer en 
radiofrekvenspolitik for Unionen. I 
henhold til artikel 8a, stk. 1, i 
rammedirektivet skal medlemsstaterne 
samarbejde med hinanden og med 
Kommissionen i forbindelse med den 
strategiske planlægning, koordinering og 
harmonisering af frekvensanvendelsen.

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Betragtning 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Programmet bør også tage hensyn til 
Europa-Parlamentets og Rådets beslutning 
nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et 
frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske 
Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) 
og den tekniske ekspertise fra CEPT (Den 
Europæiske Konference af Post- og 
Teleadministrationer), således at EU-
politikker, som kræver frekvensressourcer, 
og som er aftalt mellem Europa-
Parlamentet og Rådet, kan gennemføres 
ved hjælp af tekniske 
gennemførelsesbestemmelser, idet det 
bemærkes, at sådanne foranstaltninger 
kan iværksættes, når det er nødvendigt for 
at gennemføre allerede eksisterende EU-
politikker.

(6) Programmet bør også tage hensyn til 
Europa-Parlamentets og Rådets beslutning 
nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et 
frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske 
Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) 
og den tekniske ekspertise fra CEPT (Den 
Europæiske Konference af Post- og 
Teleadministrationer). EU-politikker, som 
kræver frekvensressourcer, og som er aftalt 
mellem Europa-Parlamentet og Rådet, kan 
gennemføres ved hjælp af tekniske 
gennemførelsesbestemmelser. Disse 
bestemmelser er baseret på de politiske 
retningslinjer og mål for EU's 
frekvenspolitik, der er fastlagt i 
overensstemmelse med artikel 8a i 
rammedirektivet.

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Handel med rettigheder til frekvenser i (8) Handel med rettigheder til frekvenser i 
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kombination med fleksible brugsvilkår 
burde fremme den økonomiske vækst 
væsentligt. Derfor bør frekvensbånd, for 
hvilke EU-lovgivningen allerede har 
indført en fleksibel udnyttelse, 
umiddelbart kunne handles i 
overensstemmelse med rammedirektivet.
Herudover ville fælles principper for 
formatet og indholdet af sådanne 
omsættelige rettigheder og fælles 
foranstaltninger til at forhindre 
akkumulering af frekvenser, som kan føre 
til markedsdominans, samt situationer, 
hvor indkøbte frekvenser ikke udnyttes, 
lette medlemsstaternes samordnede 
indførelse af foranstaltningerne og lette 
køb af denne type rettigheder overalt i 
Unionen.

kombination med fleksible brugsvilkår 
burde fremme den økonomiske vækst 
væsentligt. Herudover ville fælles 
principper for formatet og indholdet af 
sådanne omsættelige rettigheder og fælles 
foranstaltninger til at forhindre 
akkumulering af frekvenser, som kan føre 
til markedsdominans, samt situationer, 
hvor indkøbte frekvenser ikke udnyttes, 
lette medlemsstaternes samordnede 
indførelse af foranstaltningerne og lette 
køb af denne type rettigheder overalt i 
Unionen.

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Som det blev fremhævet i den digitale 
dagsorden for Europa, er trådløst bredbånd 
en vigtig faktor, når det gælder om at 
fremme konkurrence, forbrugernes 
valgmuligheder og adgangen i 
landdistrikter og andre områder, hvor 
udbredelsen af trådbaseret bredbånd er 
vanskelig eller ikke økonomisk rentabel. 
Forvaltningen af frekvensressourcerne kan 
dog påvirke konkurrencen ved at ændre 
rolle- og magtfordelingen blandt 
markedsdeltagerne, f.eks. hvis eksisterende 
brugere får uretmæssige 
konkurrencefordele. En begrænsning af 
adgangen til frekvensressourcer, navnlig 
når egnede frekvenser bliver en knap 
ressource, kan sinke nye tjenesters eller 
applikationers indførelse og bremse 
innovation og konkurrence. Køb af nye 
anvendelsesrettigheder, herunder via 
frekvenshandel eller andre transaktioner 

(9) Som det blev fremhævet i den digitale 
dagsorden for Europa, er trådløst bredbånd 
en vigtig faktor, når det gælder om at 
fremme konkurrence, forbrugernes 
valgmuligheder og adgangen i 
landdistrikter og andre områder, hvor 
udbredelsen af trådbaseret bredbånd er 
vanskelig eller ikke økonomisk rentabel. 
Forvaltningen af frekvensressourcerne kan 
dog påvirke konkurrencen ved at ændre 
rolle- og magtfordelingen blandt 
markedsdeltagerne, f.eks. hvis eksisterende 
brugere får uretmæssige 
konkurrencefordele. En begrænsning af 
adgangen til frekvensressourcer, navnlig 
når egnede frekvenser bliver en knap 
ressource, kan sinke nye tjenesters eller 
applikationers indførelse og bremse 
innovation og konkurrence. Køb af nye 
anvendelsesrettigheder, herunder via 
frekvenshandel eller andre transaktioner 
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mellem brugere, og indførelsen af nye 
fleksible kriterier for frekvensanvendelsen 
kan påvirke den bestående 
konkurrencesituation. Medlemsstaterne bør 
derfor iværksætte passende forudgående 
eller efterfølgende 
reguleringsforanstaltninger (f.eks. 
iværksætte ændringer af bestående 
rettigheder, forbyde visse opkøb af 
frekvensrettigheder, stille betingelser i 
forbindelse med hamstring af og effektiv 
anvendelse af frekvenser, jf. artikel 9, stk. 
7, i rammedirektivet, begrænse mængden 
af frekvenser for hver operatør eller undgå 
for store akkumuleringer af 
frekvensressourcer) for at undgå 
konkurrenceforvridninger i tråd med de 
principper, der ligger til grund for artikel 5, 
stk. 6, i direktiv 2002/20/EF 
("tilladelsesdirektivet) og artikel 1, stk. 2, i 
direktiv 87/372/EØF ("GSM-direktivet").

mellem brugere, og indførelsen af nye 
fleksible kriterier for frekvensanvendelsen 
kan påvirke den bestående 
konkurrencesituation. Medlemsstaterne bør 
derfor iværksætte passende forudgående 
eller efterfølgende 
reguleringsforanstaltninger (f.eks. 
iværksætte ændringer af bestående 
rettigheder, forbyde visse opkøb af 
frekvensrettigheder, stille betingelser i 
forbindelse med hamstring af og effektiv 
anvendelse af frekvenser, jf. artikel 9, stk. 
7, i rammedirektivet, begrænse mængden 
af frekvenser for hver operatør eller undgå 
for store akkumuleringer af 
frekvensressourcer) for at undgå 
konkurrenceforvridninger i tråd med de 
principper, der ligger til grund for artikel 5, 
stk. 6, i direktiv 2002/20/EF 
("tilladelsesdirektivet), som ændret ved 
direktiv 2009/140/EF af 25. november 
2009, og artikel 1, stk. 2, i direktiv 
87/372/EØF ("GSM-direktivet"), som 
ændret ved direktiv 2009/114/EF af 16. 
september 2009.

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Betragtning 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) En optimal og effektiv 
frekvensudnyttelse forudsætter en 
vedvarende overvågning af udviklingen og 
ajourførte gennemsigtige oplysninger om 
frekvensanvendelsen i hele EU. Selv om 
Kommissionens beslutning 2007/344/EC 
om ensartet fremlæggelse af oplysninger 
om brugen af frekvenser i Fællesskabet 
pålægger medlemsstaterne at offentliggøre 
oplysninger om anvendelsesrettigheder, er 
der behov for en detaljeret oversigt over 
den nuværende frekvensanvendelse i EU 
og effektive revisions- og 
vurderingsmetoder for at gøre anvendelsen 

(10) En optimal og effektiv 
frekvensudnyttelse forudsætter en 
vedvarende overvågning af udviklingen og 
ajourførte gennemsigtige oplysninger om 
frekvensanvendelsen i hele EU. Selv om 
Kommissionens beslutning 2007/344/EC 
om ensartet fremlæggelse af oplysninger 
om brugen af frekvenser i Fællesskabet 
pålægger medlemsstaterne at offentliggøre 
oplysninger om anvendelsesrettigheder, er 
der behov for en detaljeret oversigt over 
den nuværende frekvensanvendelse i EU 
og effektive revisions- og 
vurderingsmetoder for at gøre anvendelsen 
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af frekvenser og radioudstyr mere effektiv, 
navnlig i frekvensområdet mellem 300 
MHz og 3 GHz. Det ville bidrage til at 
kortlægge ineffektive teknologier og 
anvendelser, både i handelssektoren og i
den offentlige sektor, og tildelinger, som 
ikke udnyttes, og delemuligheder og til at 
evaluere de fremtidige frekvensbehov hos 
forbrugerne og erhvervslivet.

af frekvenser og radioudstyr mere effektiv, 
navnlig i frekvensområdet mellem 300 
MHz og 3 GHz. Det ville bidrage til at 
kortlægge ineffektive teknologier og 
anvendelser, både i den private og den 
offentlige sektor, og tildelinger, som ikke 
udnyttes, og delemuligheder og til at 
evaluere de fremtidige frekvensbehov hos 
forbrugerne og erhvervslivet.

Begrundelse

Der er behov for en præcisering. Frekvenser anvendes desuden både af den private og den 
ikke-kommercielle sektor.

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Betragtning 11 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Harmoniserede standarder, jf. Europa-
parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF 
af 9. marts 1999 om radio- og 
teleterminaludstyr samt gensidig 
anerkendelse af udstyrets 
overensstemmelse, er en væsentlig 
forudsætning for en effektiv anvendelse af 
frekvensressourcer og bør tage hensyn til 
lovfæstede delevilkår. Europæiske 
standarder for elektrisk og elektronisk 
udstyr, som ikke er radiobølgeudstyr, bør 
også udformes, så frekvensanvendelsen 
ikke forstyrres. Den samlede virkning af et 
stadigt stigende antal og en større tæthed af 
trådløse apparater og applikationer 
sammen med de mange forskellige 
frekvensanvendelser stiller de nuværende 
tilgange over for helt nye udfordringer, når 
det gælder om at undgå interferens. 
Problemstillingerne bør undersøges og 
revurderes i sammenhæng med 
modtageregenskaber og mere avancerede 
mekanismer til undgåelse af interferens.

(11) Harmoniserede standarder, jf. Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF 
af 9. marts 1999 om radio- og 
teleterminaludstyr, gensidig anerkendelse 
af udstyrets overensstemmelse og 
fremtidige harmoniseringer med hensyn 
til elektroniske net og trådløse apparater, 
er en væsentlig forudsætning for en 
effektiv anvendelse af frekvensressourcer 
og bør sikre sameksistensen af 
eksisterende og nye applikationer. 
Europæiske standarder for elektrisk og 
elektronisk udstyr, som ikke er 
radiobølgeudstyr, bør også udformes, så 
frekvensanvendelsen ikke forstyrres. Den 
samlede virkning af et stadigt stigende 
antal og en større tæthed af trådløse 
apparater og applikationer sammen med de 
mange forskellige frekvensanvendelser 
stiller de nuværende tilgange over for helt 
nye udfordringer, når det gælder om at 
undgå interferens. Problemstillingerne bør 
undersøges og revurderes i sammenhæng 
med modtageregenskaber – som f.eks. 
modtagernes øgede sikkerhed og passende 
udgangsniveauer for sendeudstyr – og 
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mere avancerede mekanismer til undgåelse 
af interferens.

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Betragtning 11 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Forskellige medlemsstater er ved at 
introducere nye “long-term evolution” 
(LTE)-bredbånds- og 
mobilkommunikationsnet. Disse net 
benytter frekvensbåndet 790-862 MHz. 
Nogle radiomikrofoner opererer i 
øjeblikket på dette frekvensbånd, hvilket 
muligvis kan skabe interferens. Dette kan 
ligeledes gælde for udstyr, der anvendes i 
skoler, teatre og konferencefaciliteter eller 
af andre kommercielle, offentlige eller 
private brugere. Den fornødne tekniske 
retrofitting kan kun opnås gennem 
betydelige økonomiske udgifter, og det er 
absolut nødvendigt at klarlægge, hvem 
der bærer ansvaret i denne forbindelse.

Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) 800 MHz-båndet er optimalt til 
dækning af store områder med trådløse 
bredbåndstjenester. Med udgangspunkt i 
harmoniseringen af de tekniske vilkår i 
medfør af afgørelse 2010/267/EU og 
Kommissionens henstilling af 28. oktober 
2009, som opfordrer til at standse analog 
radio/tv-transmission den 1. januar 2012, 
og på baggrund af den hurtige udvikling af 
de nationale lovgivninger kunne dette 
frekvensbånd i princippet stilles til 
rådighed for elektronisk kommunikation i 
Unionen senest i 2013. På længere sigt 

(13) 800 MHz-båndet kan anvendes til 
dækning af store områder med f.eks. 
trådløse bredbåndstjenester. Med 
udgangspunkt i harmoniseringen af de 
tekniske vilkår i medfør af afgørelse 
2010/267/EU og Kommissionens 
henstilling af 28. oktober 2009, som 
opfordrer til at standse analog radio/tv-
transmission den 1. januar 2012, og på 
baggrund af den hurtige udvikling af de 
nationale lovgivninger kunne dette 
frekvensbånd i princippet stilles til 
rådighed for elektronisk kommunikation i 
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kunne der afhængigt af de vundne 
erfaringer og manglende frekvenser i 
andre bånd, som er tilstrækkelige til at 
opnå dækning, eventuelt også stilles 
yderligere frekvenser til rådighed i 
området under 790 MHz. Med tanke på, at 
800 MHz-båndet kan bruges til 
transmission over store områder, bør der 
knyttes dækningsforpligtelser til 
rettighederne.

Unionen senest i 2015. Med tanke på, at 
800 MHz-båndet kan bruges til 
transmission over store områder, vil der 
blive knyttet dækningsforpligtelser til 
rettighederne.

Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Betragtning 15 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Der kan være behov for yderligere 
frekvensressourcer til andre sektorer som 
f.eks. transport (sikkerheds-, informations-
og forvaltningssystemer), F&U, 
civilbeskyttelse og katastrofehjælp, e-
sundhed og e-integration. Det vil støtte 
innovationsindsatsen, hvis synergierne 
mellem frekvenspolitikken og F&U-
aktiviteter optimeres, og hvis der foretages 
undersøgelser af interferensrisici mellem 
forskellige frekvensanvendere. 
Kommissionens Fælles Forskningscenter 
(JRC) bør medvirke ved udviklingen af de 
tekniske aspekter af frekvenslovgivningen, 
især ved at stille prøvefaciliteter til 
rådighed til afprøvning af 
interferensmodeller med relevans for EU-
lovgivningen. Herudover er der 
forskningsresultater under det syvende 
rammeprogram, som kræver en 
undersøgelse af frekvensbehovene til 
projekter med stort økonomisk potentiale 
eller stort investeringspotentiale, navnlig 
for smv, f.eks. kognitiv radio eller e-
sundhed. Der bør også sikres en 
tilstrækkelig beskyttelse mod skadelig 
interferens for at støtte F&U- og 
forskningsaktiviteter.

(15) Der kan være behov for yderligere 
frekvensressourcer til andre sektorer som 
f.eks. transport (sikkerheds-, informations-
og forvaltningssystemer), F&U, 
civilbeskyttelse og katastrofehjælp, e-
sundhed, e-integration og kultur. Det vil 
støtte innovationsindsatsen, hvis 
synergierne mellem frekvenspolitikken og 
F&U-aktiviteter optimeres, og hvis der 
foretages undersøgelser af interferensrisici 
mellem forskellige frekvensanvendere. 
Kommissionens Fælles Forskningscenter 
(JRC) bør medvirke ved udviklingen af de 
tekniske aspekter af frekvenslovgivningen, 
især ved at stille prøvefaciliteter til 
rådighed til afprøvning af 
interferensmodeller med relevans for EU-
lovgivningen. Herudover er der 
forskningsresultater under det syvende 
rammeprogram, som kræver en 
undersøgelse af frekvensbehovene til 
projekter med stort økonomisk potentiale 
eller stort investeringspotentiale, navnlig 
for smv, f.eks. kognitiv radio eller e-
sundhed. Der bør også sikres en 
tilstrækkelig beskyttelse mod skadelig 
interferens for at støtte F&U- og 
forskningsaktiviteter.
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Ændringsforslag 13

Forslag til afgørelse
Betragtning 15 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Derudover bør ovennævnte 
sektorers udvidelse af 
frekvensressourcerne ledsages af offentlig 
information om den nye brug af 
frekvensressourcerne samt af 
undervisningsprogrammer, der giver 
borgerne mulighed for at udbygge de 
underliggende officielle initiativer, og som 
skaber reel mulighed for at mobilisere 
samfundet.

Ændringsforslag 14

Forslag til afgørelse
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Frekvensregulering har en betydelig 
grænseoverskridende og international 
dimension på grund af radiobølgers 
spredningsmønster, på grund af 
frekvensafhængige tjenestemarkeders 
internationale karakteristika og på grund af 
behovet for at undgå skadelig interferens 
landene imellem. Desuden indebærer 
henvisningerne til internationale aftaler i 
direktiv 2002/21/EF og 2002/20/EF, som 
ændret, at medlemsstaterne ikke må påtage 
sig internationale forpligtelser, der 
forhindrer eller begrænser deres opfyldelse 
af EU-forpligtelser. Medlemsstaterne bør –
i overensstemmelse med retspraksis –
træffe alle nødvendige foranstaltninger for 
at muliggøre en passende repræsentation af 
Unionen i internationale organer, der er 
ansvarlige for frekvenssamordning, når der 
er tale om spørgsmål, der hører under 

(19) Frekvensregulering har en betydelig 
grænseoverskridende og international 
dimension på grund af radiobølgers 
spredningsmønster, på grund af 
frekvensafhængige tjenestemarkeders 
internationale karakteristika og på grund af 
behovet for at undgå skadelig interferens 
landene imellem. Desuden indebærer 
henvisningerne til internationale aftaler i 
direktiv 2002/21/EF og 2002/20/EF, som 
ændret, at medlemsstaterne ikke må påtage 
sig internationale forpligtelser, der 
forhindrer eller begrænser deres opfyldelse 
af EU-forpligtelser. Medlemsstaterne bør –
i overensstemmelse med retspraksis og i 
samarbejde med Kommissionen –
undersøge, hvorledes det konkret kan 
gøres muligt at opnå en passende 
repræsentation af Unionens fælles 
interesser i internationale organer, der er 
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Unionens kompetence. I de tilfælde, hvor 
EU-politikker eller –kompetencer berøres, 
bør Unionen være den politiske drivkraft 
bag forberedelsen af forhandlinger og 
spille en rolle i de multilaterale 
forhandlinger, herunder også i Den 
Internationale 
Telekommunikationsunion, der afspejler 
dens ansvar for frekvensspørgsmål under 
EU-lovgivningen.

ansvarlige for frekvenssamordning, og 
hurtigt gennemføre 
undersøgelsesresultatet.   

Ændringsforslag 15

Forslag til afgørelse
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Med sigte på en videreudvikling fra 
den nuværende praksis og med 
udgangspunkt i de principper, der er 
fastlagt i Rådets konklusioner af 3. 
februar 1992 om den fremgangsmåde, 
som skal følges ved World Administrative 
Radio Conference 1992, og i de tilfælde,
hvor verdensomspændende 
radiokonferencer (WRC) og andre 
multilaterale forhandlinger tager spørgsmål 
op, som har en væsentlig EU-dimension, 
bør Unionen kunne fastlægge nye 
procedurer for at forsvare sine interesser i 
multilaterale forhandlinger ud over det
langsigtede mål om at blive medlem af 
Den Internationale 
Telekommunikationsunion på lige fod med 
medlemsstaterne. Med dette mål for øje 
kan Kommissionen under hensyntagen til 
udtalelsen fra frekvenspolitikgruppen 
også foreslå fælles politiske mål for 
Europa-Parlamentet og Rådet, jf. direktiv 
2002/21/EF.

(20) Kommissionen bør i samråd med 
Europa-Parlamentet og Rådet forelægge 
et forslag om, hvorledes Unionens fælles 
interesser bedst kan repræsenteres af dens 
institutioner under verdensomspændende 
radiokonferencer (WRC) og andre 
multilaterale forhandlinger om spørgsmål, 
som har en væsentlig EU-dimension.
Derudover skal mulighederne for, at 
Unionen kan blive medlem af Den 
Internationale Telekommunikationsunion 
på lige fod med medlemsstaterne, 
undersøges i samråd med Rådet og i givet 
fald konkretiseres. 
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Ændringsforslag 16

Forslag til afgørelse
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Kommissionen bør aflægge beretning 
til Europa-Parlamentet og Rådet om de 
resultater, der opnås i forbindelse med 
denne afgørelse, samt om planlagte 
fremtidige tiltag.

(24) Kommissionen aflægger beretning til 
Europa-Parlamentet og Rådet om de 
resultater, der opnås i forbindelse med 
denne afgørelse, samt om planlagte 
fremtidige tiltag.

Ændringsforslag 17

Forslag til afgørelse
Betragtning 25 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Denne afgørelse berører ikke 
beskyttelsen af markedsaktørerne i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/140/EF af 25. november 2009 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 –tjenester1;
---------------
1 EUT L 337 af 18.12.2009, s. 37.

Ændringsforslag 18

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formål Formål og anvendelsesområde
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Ændringsforslag 19

Forslag til afgørelse
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne afgørelse indføres et 
radiofrekvenspolitikprogram, som tager 
sigte på strategisk planlægning og 
harmonisering af frekvensanvendelsen for 
at sikre det indre markeds funktion.

Ved denne afgørelse indføres i 
overensstemmelse med rammedirektivet 
og direktiv 2002/20/EF og 2002/19/EF 
som ændret ved direktiv 2009/140/EF, 
direktiv 2002/22/EF som ændret ved 
direktiv 2009/136/EF og beslutning nr. 
676/2002/EF et 
radiofrekvenspolitikprogram, som tager 
sigte på strategisk planlægning og 
harmonisering af frekvensanvendelsen for 
at sikre det indre markeds funktion.

Ændringsforslag 20

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne afgørelses anvendelse berører ikke 
eksisterende EU-lovgivning og 
foranstaltninger, der i overensstemmelse 
med EU-lovgivningen træffes på nationalt 
plan for at forfølge mål af almen 
interesse, navnlig i forbindelse med 
regulering af indhold og audiovisuel 
politik, eller medlemsstaternes ret til at 
tilrettelægge og anvende deres 
frekvensressourcer til formål vedrørende 
den offentlige orden, civilbeskyttelse eller 
forsvar.
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Ændringsforslag 21

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremme af en effektiv udnyttelse af 
frekvensressourcer med sigte på at 
imødekomme den stigende efterspørgsel 
efter frekvenser på en optimal måde

a) fremme af en effektiv udnyttelse af 
frekvensressourcer med sigte på at 
imødekomme den stigende efterspørgsel 
efter frekvenser på en optimal måde, i 
hvilken forbindelse der samtidig skal 
tages hensyn til frekvensressourcers 
globale samfundsmæssige, kulturelle og 
økonomiske værdi

Ændringsforslag 22

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) teknologi- og tjenesteneutralitet ved 
anvendelsen af frekvenser til elektroniske 
kommunikationsnet og –tjenester, jf. 
artikel 9 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet), og i videst muligt 
omfang for andre sektorer og applikationer, 
således at der navnlig via øget fleksibilitet 
opnås en mere effektiv frekvensudnyttelse 
og innovationen fremmes

b) teknologi- og tjenesteneutralitet ved 
anvendelsen af frekvenser til elektroniske 
kommunikationsnet og –tjenester, jf. 
artikel 9 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet) som ændret ved direktiv 
2009/140/EF, og i videst muligt omfang 
for andre sektorer og applikationer, således 
at der navnlig via øget fleksibilitet opnås 
en mere effektiv frekvensudnyttelse og 
innovationen fremmes

Ændringsforslag 23

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) brug af den mindst ressourcekrævende
tilladelsesordning på en sådan måde, at der 
opnås størst mulig fleksibilitet og 
effektivitet i frekvensanvendelsen

c) brug af den mest hensigtsmæssige
tilladelsesordning på en sådan måde, at der 
opnås størst mulig fleksibilitet og 
effektivitet i frekvensanvendelsen
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Ændringsforslag 24

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – litra d 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) sikring af det indre markeds funktion, 
navnlig ved at sikre reel konkurrence.

d) sikring af det indre markeds funktion, 
navnlig ved at sikre reel konkurrence med 
henblik på at skabe kulturel 
mangfoldighed og mediepluralisme i 
overensstemmelse med rammedirektivet 
som ændret ved direktiv 2009/140/EF 
samt social og territorial samhørighed.

Ændringsforslag 25

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) rettidigt at stille tilstrækkelige egnede 
frekvensressourcer til rådighed til støtte for 
gennemførelsen af Unionens politiske mål

a) rettidigt at stille tilstrækkelige egnede 
frekvensressourcer til rådighed til støtte for 
gennemførelsen af målene for Unionens 
frekvenspolitik, i hvilken forbindelse der 
samtidig tages hensyn til radioens 
udviklingsmuligheder

Ændringsforslag 26

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at sørge for størst mulig fleksibilitet i 
frekvensanvendelsen, at fremme 
innovation og investeringer ved at 
overholde principperne om teknologi- og 
tjenesteneutralitet, at åbne frekvensbånd 
for nye tjenester og at give mulighed for 
handel med frekvensrettigheder

b) at sørge for størst mulig fleksibilitet i 
frekvensanvendelsen, at fremme 
innovation og investeringer ved at
overholde principperne om teknologi- og 
tjenesteneutralitet, at åbne frekvensbånd 
for nye tjenester og at give mulighed for 
handel med frekvensrettigheder; i den 
forbindelse kan medlemsstaterne træffe 
foranstaltninger, der afviger fra dette 
princip, hvis foranstaltningerne tilsigter at 
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opfylde målene i artikel 9, stk. 4, litra a)-
d), i rammedirektivet

Ændringsforslag 27

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra b a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at gøre frekvensanvendelsen mere 
effektiv ved at give forrang til teknologier, 
der anvender få frekvensressourcer, og 
samtidig gøre brug af teknologiske 
funktioner, som f.eks. hotspots og Wi-Fi, 
der ikke kræver frekvensressourcer

Ændringsforslag 28

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at gøre frekvensanvendelsen mere 
effektiv ved at høste fordelene ved 
generelle tilladelser og at øge brugen af 
denne type tilladelser

c) at gøre frekvensanvendelsen mere 
effektiv ved at høste fordelene ved 
generelle tilladelser og at øge brugen af 
denne type tilladelser og forbedre 
forbrugernes stilling med hensyn til 
sameksistensen af gamle og nye 
applikationer 

Ændringsforslag 29

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra f 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) at undgå skadelig interferens eller 
forstyrrelser fra andet radiobølge- eller 
ikkeradiobølgeudstyr ved at lette 
udviklingen af standarder, der giver 
mulighed for fleksibel anvendelse og 
effektiv udnyttelse af frekvensressourcer, 

f) at undgå skadelig interferens eller 
forstyrrelser mellem apparater ved at lette 
udviklingen af standarder, der giver 
mulighed for fleksibel anvendelse og 
effektiv udnyttelse af frekvensressourcer, 
og at øge modtageres modstandsdygtighed 
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og at øge modtageres modstandsdygtighed 
over for interferens, under hensyntagen til 
navnlig den kumulerede virkning af det 
stigende antal og den øgede tæthed af 
radiobølgeudstyr og -applikationer

over for interferens eller egnede output-
kontrolmekanismer, under hensyntagen til 
navnlig den kumulerede virkning af det 
stigende antal og den øgede tæthed af 
radiobølgeudstyr og -applikationer

Ændringsforslag 30

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager senest den 1. 
januar 2013 passende tilladelses- og 
allokeringsforanstaltninger med henblik på 
udviklingen af bredbåndstjenester, jf. 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser 
til elektroniske kommunikationsnet og -
tjenester (tilladelsesdirektivet), det vil 
f.eks. sige, at berørte operatører, hvor det 
er muligt og på grundlag af høringer i 
overensstemmelse med artikel 11, gives 
direkte eller indirekte adgang til 
sammenhængende frekvensblokke på 
mindst 10 MHz. 

1. Medlemsstaterne vedtager senest den 1. 
januar 2013 passende tilladelses- og 
allokeringsforanstaltninger med henblik på 
udviklingen af bredbåndstjenester, jf. 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser 
til elektroniske kommunikationsnet og -
tjenester (tilladelsesdirektivet) som ændret 
ved direktiv 2009/140/EF, det vil f.eks. 
sige, at berørte operatører, hvor det er 
muligt og på grundlag af høringer i 
overensstemmelse med artikel 11, gives 
direkte eller indirekte adgang til 
sammenhængende frekvensblokke på 
mindst 10 MHz.

Ændringsforslag 31

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
udvælgelsesvilkår og -procedurer fremmer 
investeringer og en effektiv udnyttelse af 
frekvensressourcer.

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
udvælgelsesvilkår og -procedurer fremmer 
investeringer, en effektiv udnyttelse af 
frekvensressourcer og sameksistensen af 
nye og eksisterende tjenester og apparater 
til gavn for slutbrugere og forbrugere.

Ændringsforslag 32
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Forslag til afgørelse
Artikel 5 – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Konkurrence Reguleringsprincipper for konkurrence på 
området for elektronisk kommunikation

Ændringsforslag 33

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for at 
bibeholde og fremme reel konkurrence og 
undgå konkurrencefordrejninger i det 
indre marked eller væsentlige dele af det.

udgår

Ændringsforslag 34

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 2 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at kunne opfylde forpligtelserne i 
stk. 1 fuldt ud og navnlig for at sikre, at 
konkurrencen ikke fordrejes af nogen 
akkumulering, overdragelse eller ændring 
af anvendelsesrettigheder til frekvenser,
kan medlemsstaterne bl.a. vedtage 
følgende foranstaltninger, uden at dette 
berører anvendelsen af de gældende 
konkurrenceregler:

2. For at bevare og fremme effektiv 
konkurrence på det indre marked og i 
medfør af artikel 9, stk. 7, i 
rammedirektivet og artikel 5, stk. 6, i 
tilladelsesdirektivet kan medlemsstaterne 
bl.a. vedtage følgende foranstaltninger, 
uden at dette berører anvendelsen af de 
gældende konkurrenceregler:

Ændringsforslag 35

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) medlemsstaterne kan om nødvendigt d) medlemsstaterne kan om nødvendigt 



PE454.499v02-00 22/29 AD\858991DA.doc

DA

efterfølgende ændre de bestående 
rettigheder i overensstemmelse med artikel 
14 i direktiv 2002/20/EF for at rette op på 
en akkumulering af for store 
frekvensressourcer hos visse økonomiske 
operatører, som i væsentlig grad skader 
konkurrencen.

efterfølgende ændre de bestående 
rettigheder i overensstemmelse med artikel 
14 i tilladelsesdirektivet for at rette op på 
en akkumulering af for store 
frekvensressourcer hos visse økonomiske 
operatører, som i væsentlig grad skader 
konkurrencen.

Ændringsforslag 36

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at tilladelses- og 
udvælgelsesprocedurerne ikke trækker i 
langdrag, og at de fremmer reel 
konkurrence.

3. Medlemsstaterne sikrer, at tilladelses- og 
udvælgelsesprocedurerne fremmer reel 
konkurrence, undgår ubegrundede 
forsinkelser og tager højde for 
forbrugernes stilling for så vidt angår 
sameksistens af applikationer.

Ændringsforslag 37

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne stiller senest den 1. 
januar 2013 800 MHz-båndet til rådighed 
for elektroniske kommunikationstjenester i 
tråd med de harmoniserede tekniske vilkår, 
der er fastsat i medfør af beslutning nr. 
676/2002/EF. I medlemsstater, hvor 
særlige nationale eller lokale forhold 
forhindrer, at frekvensbåndet kan stilles 
til rådighed, kan Kommissionen godkende 
specifikke fritagelser frem til 2015. I 
overensstemmelse med artikel 9 i direktiv 
2002/21/EF følger Kommissionen i 
samarbejde med medlemsstaterne nøje 
anvendelsen af frekvenser under 1 GHz 
og vurderer, om det er muligt at frigøre 
yderligere frekvenser og stille dem til 
rådighed for nye applikationer.

3. Medlemsstaterne stiller senest den 17. 
juni 2015 800 MHz-båndet til rådighed for 
elektroniske kommunikationstjenester i 
tråd med de harmoniserede tekniske vilkår, 
der er fastsat i medfør af beslutning nr. 
676/2002/EF. I medlemsstater, hvor den 
digitale omstillingsproces allerede er vidt 
fremskreden eller afsluttet, og hvor 
flytningen af de eksisterende tjenester vil 
kunne klares til tiden, henstiller
Kommissionen, at båndet stilles til 
rådighed senest den 1. januar 2013.
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Ændringsforslag 38

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sørger i samarbejde 
med Kommissionen for, at der opmuntres 
til at udbyde adgang til bredbåndsindhold 
og –tjenester i 790-862 MHz-båndet (800 
MHz-båndet) i tyndt befolkede områder, 
navnlig ved at pålægge en forpligtelse til 
dækning; de undersøger i denne 
forbindelse, hvordan det sikres, og træffer 
i givet fald foranstaltninger til at sikre, at 
frigørelse af frekvenser i 800 MHz-båndet 
ikke er til ulempe for PMSE-brugere 
(programme making and special events).

4. Medlemsstaterne sørger i samarbejde 
med Kommissionen for, at der opmuntres 
til at udbyde adgang til bredbåndsindhold 
og –tjenester i 790-862 MHz-båndet (800 
MHz-båndet) i tyndt befolkede områder, 
navnlig ved at pålægge en forpligtelse til 
dækning; de træffer i denne forbindelse 
foranstaltninger til at sikre, at frigørelse af 
frekvenser i 800 MHz-båndet ikke er til 
ulempe for PMSE-brugere (programme 
making and special events) og for 
nuværende og fremtidige 
radiotransmissioner, og sørger for, at de 
nuværende brugere får passende 
kompensation for nuværende eller 
fremtidige omkostninger ved overgangen 
til de pågældende tjenester. I forbindelse 
med omfordeling af 800 MHz-båndet 
sikrer medlemsstaterne, at slutbrugerne 
kan anvende modtagere uden interferens.

Ændringsforslag 39

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne sikrer i samarbejde 
med Kommissionen gennemførelsen af de 
tekniske og regulerende foranstaltninger, 
der er nødvendige for at undgå 
interferens mellem elektroniske 
kommunikationstjenester i 800 MHz-
båndet og PMSE-brugere i 
frekvensbåndet under 790 MHz.
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Ændringsforslag 40

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen opfordres til hurtigst 
muligt at vedtage passende foranstaltninger 
i medfør af artikel 9b, stk. 3, i direktiv 
2002/21/EF for at sikre, at 
medlemsstaterne inden for Unionen tillader 
handel med anvendelsesrettigheder for de 
harmoniserede frekvensbånd 790–862 
MHz ("800 MHz-båndet"), 880–915 MHz, 
925–960 MHz, 1710–1785 MHz, 1805–
1880 MHz, 1900–1980 MHz, 2010–2025 
MHz, 2110–2170 MHz, 2,5–2,69 GHz og 
3,4–3,8 GHz. 

5. Kommissionen opfordres til hurtigst 
muligt at vedtage passende foranstaltninger 
i medfør af artikel 9b, stk. 3, i 
rammedirektivet for at sikre, at 
medlemsstaterne inden for Unionen tillader 
handel med anvendelsesrettigheder for de 
harmoniserede frekvensbånd 790–862 
MHz ("800 MHz-båndet"), 880–915 MHz, 
925–960 MHz, 1710–1785 MHz, 1805–
1880 MHz, 1900–1980 MHz, 2010–2025 
MHz, 2110–2170 MHz, 2,5–2,69 GHz og 
3,4–3,8 GHz.

Ændringsforslag 41

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Om nødvendigt sikrer Kommissionen, at 
der er yderligere frekvensbånd til rådighed 
til at udbyde harmoniserede satellittjenester 
til bredbåndsadgang, som dækker hele 
Unionens territorium, herunder også 
yderområder, med 
bredbåndsinternetadgang til en pris, der 
svarer til prisen for landbaseret adgang.

6. Om nødvendigt sikrer Kommissionen, at 
der konstant er frekvensressourcer til 
rådighed til at udbyde harmoniserede 
satellittjenester til bredbåndsadgang, som 
dækker hele Unionens territorium, 
herunder også yderområder, med 
bredbåndsinternetadgang.

Ændringsforslag 42

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For at støtte den fremtidige udvikling 
af innovative audiovisuelle medietjenester 
og navnlig dem, der er et resultat af 
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overgangen til digitalt tv, sikrer 
medlemsstaterne i samarbejde med 
Kommissionen og under hensyntagen til 
de økonomiske og sociale fordele af det 
indre digitale marked, frekvensressourcer 
til levering af audiovisuelle medietjenester 
og beskytter de radiofrekvenser, som er 
nødvendige til dette.

Ændringsforslag 43

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Om nødvendigt sikrer Kommissionen, at 
der er tilstrækkelige frekvensressourcer til 
rådighed på harmoniserede vilkår til at 
understøtte udviklingen af 
sikkerhedstjenester og den frie 
bevægelighed af dermed beslægtede 
tjenester og til udviklingen af innovative 
indbyrdes kompatible løsninger i 
forbindelse med offentlig sikkerhed og 
beskyttelse, civilbeskyttelse og 
katastrofehjælp.

3. Medlemsstaterne sikrer i samarbejde 
med Kommissionen, at der er 
tilstrækkelige frekvensressourcer til 
rådighed på harmoniserede vilkår til at 
understøtte udviklingen af 
sikkerhedstjenester og den frie 
bevægelighed af dermed beslægtede 
tjenester og til udviklingen af innovative 
indbyrdes kompatible løsninger i 
forbindelse med offentlig sikkerhed og 
beskyttelse, civilbeskyttelse og 
katastrofehjælp. De frekvensressourcer, 
der benyttes til radiospredning, er ikke 
omfattet af ovenstående foranstaltninger.

Ændringsforslag 44

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne og Kommissionen 
gennemgår frekvensbehovene til 
forskningsformål og samarbejder med 
forskersamfundet; de udpeger en række 
forsknings- og udviklingsinitiativer og 
innovative applikationer med en potentielt 
stor samfundsøkonomisk virkning og/eller 
stort investeringspotentiale og forbereder 

4. Medlemsstaterne og Kommissionen 
gennemgår frekvensbehovene til 
forskningsformål og samarbejder med 
forskersamfundet og det akademiske miljø; 
de udpeger en række forsknings- og 
udviklingsinitiativer og innovative 
applikationer med en potentielt stor 
samfundsøkonomisk virkning og/eller stort 
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en tilstrækkelig stor allokering af 
frekvenser til sådanne applikationer på 
harmoniserede tekniske vilkår med den 
mindst mulige administrative byrde.

investeringspotentiale og forbereder en 
tilstrækkelig stor allokering af frekvenser 
til sådanne applikationer på harmoniserede 
tekniske vilkår med den mindst mulige 
administrative byrde.

Ændringsforslag 45

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oversigt over og overvågning af 
nuværende anvendelser og kommende 

frekvensbehov

Oversigt over nuværende anvendelser og 
kommende frekvensbehov

Ændringsforslag 46

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen, som bistås af
medlemsstaterne, der tilvejebringer alle 
relevante oplysninger om 
frekvensanvendelse, opretter en oversigt 
over den nuværende frekvensanvendelse 
og eventuelle kommende frekvensbehov i 
Unionen, navnlig i frekvensintervallet 300 
MHz til 3 GHz.

1. Inden for rammerne af deres nationale 
beføjelser opretter medlemsstaterne en 
oversigt over den nuværende 
frekvensanvendelse og eventuelle 
kommende frekvensbehov på deres 
respektive områder, navnlig i 
frekvensintervallet 300 MHz til 3 GHz.
Samtidig kontrollerer medlemsstaterne 
den tekniske effektivitet af de 
frekvensressourcer, der anvendes til nye 
tjenester.

Ændringsforslag 47

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede oversigt skal 
gøre det muligt at vurdere de nuværende 

2. Den i stk. 1 omhandlede oversigt skal 
gøre det muligt at vurdere de nuværende 
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frekvensanvendelsers tekniske effektivitet 
og at identificere ineffektive teknologier og 
applikationer, ikkeanvendte eller 
ineffektivt anvendte frekvensressourcer og 
muligheder for frekvensdeling. I oversigten 
tages der hensyn til kommende 
frekvensbehov på grundlag af 
efterspørgslen fra forbrugere og operatører 
og til mulighederne for at imødekomme 
behovene.

frekvensanvendelsers tekniske effektivitet 
og at identificere ineffektive teknologier og 
applikationer, ikkeanvendte eller 
ineffektivt anvendte frekvensressourcer og 
muligheder for frekvensdeling. Det sikres 
desuden, at der, når anvendelsen ikke er 
optimal, træffes de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at 
maksimere effektiv anvendelse. I 
oversigten tages der hensyn til kommende 
frekvensbehov på grundlag af 
efterspørgslen fra forbrugere og operatører 
og til mulighederne for at imødekomme 
behovene.

Ændringsforslag 48

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Unionen deltager i internationale 
forhandlinger vedrørende 
frekvensspørgsmål med henblik på at 
forsvare sine interesser og handler i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen 
om bl.a. principperne for Unionens 
interne og eksterne kompetencer.

udgår

Ændringsforslag 49

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at internationale 
forskrifter tillader fuld udnyttelse af 
frekvensbånd til de formål, som de er 
udpeget til i henhold til EU-lovgivningen, 
og at der er tilstrækkeligt med egnede 
beskyttede frekvenser til rådighed til 
Unionens sektorpolitikker.

3. Medlemsstaterne sikrer, at internationale 
forskrifter tillader fuld udnyttelse af 
frekvensbånd til de formål, som de er 
udpeget til i henhold til national 
lovgivning og EU-lovgivningen, og at der 
er tilstrækkeligt med egnede beskyttede 
frekvenser til rådighed til Unionens 
sektorpolitikker.
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