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KORT BEGRUNDELSE

1. Det første radiofrekvenspolitikprogram ("programmet") er et vigtigt skridt i retning af at 
sikre en effektiv og optimal udnyttelse af en begrænset ressource. Frekvenspolitikken er et 
centralt element i Kommissionens flagskibsinitiativ "En digital dagsorden for Europa" og er 
afgørende, hvis de politiske målsætninger i Europa 2020-strategien for intelligent og 
bæredygtig vækst for alle skal kunne gennemføres. Programmet er en af de 50 prioriterede 
aktioner i akten for det indre marked. 

2. Programmet har til formål at skabe en konkurrencedygtig og dynamisk europæisk industri 
til levering af trådløse bredbåndstjenester og dertil knyttet udstyr. Med programmet tilstræbes 
det at skabe et miljø, hvor EU-dækkende tjenester kan udvikle sig.

3. Ved tildeling af frekvenser, der er et offentligt gode, er det vigtigt at tilgodese EU-
borgernes interesser. En effektiv frekvenstildeling vil skabe flere sociale, kulturelle og 
økonomiske fordele, forbedre forbrugernes valgmuligheder, fremme de europæiske 
virksomheders konkurrenceevne på længere sigt og bidrage til gennemførelse af det digitale 
indre marked. 

4. Anvendelsen af frekvenser til mobile bredbånd giver borgerne velfærdsgevinster, og der er 
i løbet af de seneste år sket en eksplosiv stigning i data, der overføres via mobilnet. Dette er 
fortsat tilfældet, da antallet af smartphones, tablet-PC’er og dongles stadig vokser lige hurtigt. 
Desuden spiller mobilt bredbånd en stadig vigtigere rolle i forbindelse med udbud og 
fornyelse af tjenester på andre områder som sundhed, uddannelse, kultur og offentlig 
administration.

5. En harmonisering af frekvenserne vil mindske omkostningerne ved etablering af mobilnet, 
reducere den pris, som forbrugerne betaler for mobiludstyr og øge konkurrencen og 
forbrugernes valgmuligheder. Desuden vil det mindske skadelig grænseoverskridende 
interferens og forstyrrelser.

6. En effektiv frekvensanvendelse kan i høj grad fremme almen adgang til elektronisk 
kommunikation, særlig for borgere og virksomheder i mindre befolkede eller afsidesliggende 
områder som f.eks. landdistrikter eller øer. 

7. Gennem harmonisering af frekvenserne og udvikling af trådløse bredbåndstjenester skabes 
der nye redskaber og muligheder for at levere kulturelt indhold. Samtidig er det vigtigt at 
sikre de eksisterende muligheder for jordbaseret transmission. Yderligere omkostninger til 
frigørelse af frekvensbåndet godtgøres om nødvendigt af medlemsstaterne.

8. I programmet skal der opstilles realistiske, men ambitiøse mål, der giver europæiske 
virksomheder et bedre grundlag for at konkurrere på det globale marked. Uden sådanne 
ambitiøse mål risikerer EU at sakke agterud. Endvidere er det yderst vigtigt at frigøre de 
trådløse frekvenser i området 790MHz – 862MHz (800Mhz), hvis målene i den digitale 
dagsorden for Europa skal nås, både hvad angår hurtig internetadgang og mindskelse af den 
digitale kløft. Frigørelsesprocessen bør gennemføres hurtigst muligt og ikke senere end 2013. 
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E-forvaltning, herunder afholdelse af offentlige udbudsprocedurer ad elektronisk vej, burde 
bidrage til etableringen af bredbåndsnet over hele EU.

9. Der kræves et langsigtet strategisk engagement, også efter 2015. Det er vigtigt at tilbyde 
retlig sikkerhed, når der er tale om så betydelige investeringer. 

Med hensyn til radiofrekvenspolitikprogrammet finder ordføreren det nødvendigt at: 

a) skabe harmoniserede frekvensbånd for at fremme EU-dækkende tjenester, mindske de 
administrative byrder og styrke det indre marked yderligere,

b) lægge vægt på frigørelse af frekvenser i området 790MHz – 862MHz til mobilt 
bredbånd senest i 2013,

c) undersøge muligheden for yderligere frigørelse af frekvenser i det andet delbånd i 
området under 790MHz til håndtering af den fortsatte vækst i datatrafikken,

d) fremme de anvendte frekvenser for at skaffe mere kapacitet, f.eks. frekvensen på 2,3 
GHz,

e) huske, at det er afgørende at få programmet vedtaget snarest muligt. Det er afgørende at 
benytte en konsensusorienteret tilgang, der koncentrerer sig om de centrale områder, først 
og fremmest behovet for at frigøre flere frekvenser til mobiltjenester. 

Set på baggrund af det indre marked bør de ovennævnte mål forfølges med henblik på at 
fremme bæredygtig vækst og jobskabelse i Europa. Historisk set har mobilindustrien været en 
katalysator for den økonomiske udvikling i samfundet som helhed. Vi bør derfor skabe et 
miljø, som fremmer investeringer, skaber plads til vækst og giver EU en førerstilling på det 
globale marked. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 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 

(1) Artikel 8a, stk. 3, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
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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 
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.

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 
er brug for til det indre markeds oprettelse 
og funktion. 
Radiofrekvenspolitikprogrammet støtter 
målsætningerne og de centrale 
foranstaltninger i Europa 2020-strategien 
og den digitale dagsorden og er en af de 
50 prioriterede aktioner i akten for det 
indre marked. Denne afgørelse berører 
ikke eksisterende EU-lovgivning, herunder 
navnlig direktiv 1999/5/EF, 2002/19/EF, 
2002/20/EF, 2002/21/EF, 2009/140/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. 

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 1 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Frekvenser er en offentlig vare, som 
ikke kan ejes privat, men som bør 
reguleres af staterne for at lette 
anvendelsen af dem ved hjælp af 
afgiftspligtige transmissionsrettigheder 
eller afgiftsfrie anvendelsesrettigheder.

Ændringsforslag 3

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 en offentlig
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. En 
effektiv frekvensudnyttelse spiller også en 
rolle med hensyn til almen adgang til 
elektronisk kommunikation, særlig for 
borgere og virksomheder i tyndt befolkede 
eller afsidesliggende områder som f.eks. 
landdistrikter eller øer.
Frekvensreguleringsforanstaltninger har 
derfor indflydelse på en lang række 
områder som økonomi, sikkerhed, 
sundhed, almenvellets interesse, kultur, 
forskning, samfundsforhold, miljø og 
teknologi.

Ændringsforslag 4
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Forslag til afgørelse
Betragtning 2 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Der bør fastlægges en ny 
samfundsøkonomisk tilgang til 
forvaltning, allokering og anvendelse af 
frekvenser, og der bør rettes særlig fokus 
mod udformningen af regulering, der kan 
sikre større frekvenseffektivitet, bedre 
frekvensplanlægning og beskyttelse mod 
konkurrenceskadelig adfærd og 
samfundsskadelige foranstaltninger i 
forbindelse med frekvensanvendelse.

Ændringsforslag 5

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. Det er også vigtigt at 
harmonisere frekvensanvendelsen for at 
sikre de elektroniske 
kommunikationstjenesters kvalitet og 
skabe stordriftsfordele, både for at 
mindske omkostningerne til etablering af 
mobilnet og for at reducere den pris, 
forbrugerne betaler for mobiludstyr. Med 
sigte herpå har Unionen behov for et 
politisk program, som dækker det indre 
marked inden for alle Unionens 
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politikområder, hvor der anvendes 
frekvensressourcer, f.eks. inden for 
elektronisk kommunikation, forskning og 
udvikling, transport og energi. Nuværende 
frekvensindehaveres bekymringer med 
hensyn til deres rettigheder må under 
ingen omstændigheder forsinke de 
nødvendige reformer.

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Betragtning 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Dette første program bør navnlig 
understøtte Europa 2020-strategien for 
intelligent og bæredygtig vækst for alle, 
idet trådløse tjenester har et stort potentiale 
for at fremme en it-baseret økonomi og for 
at udvikle og bistå sektorer, som er 
afhængige af informations- og 
kommunikationsteknologi, og for at 
overvinde den digitale kløft. Programmet 
er også en nøgleforanstaltning i den 
digitale dagsorden for Europa, som skal 
tilvejebringe hurtig 
bredbåndsinternetadgang i den fremtidige 
netbaserede videnøkonomi, og som har et 
ambitiøst mål for bredbåndsdækning 
overalt med hastigheder på mindst 30 
Mbps for alle EU-borgere senest i 2020, 
hvorved det bliver muligt at udnytte de 
bæredygtige økonomiske og 
samfundsmæssige fordele ved et digitalt 
indre marked. Programmet bør også støtte 
og fremme andre EU-sektorpolitikker som 
f.eks. et bæredygtigt miljø og økonomisk 
og social samhørighed for alle EU-borgere. 
Når man ser på trådløse applikationers 
betydning for innovationsindsatsen, er 
dette program et nøgleinitiativ, som støtter 
EU's innovationspolitik.

(4) Dette første program bør navnlig 
understøtte Europa 2020-strategien for 
intelligent og bæredygtig vækst for alle, 
idet trådløse tjenester har et stort potentiale 
for at fremme en it-baseret økonomi og for 
at fremme, udvikle og bistå sektorer, som 
er afhængige af informations- og 
kommunikationsteknologi, som f.eks. e-
handel, og for at overvinde den digitale 
kløft. Programmet er også en 
nøgleforanstaltning i den digitale 
dagsorden for Europa, som skal 
tilvejebringe hurtig 
bredbåndsinternetadgang i den fremtidige 
netbaserede videnøkonomi, og som har et 
ambitiøst mål for bredbåndsdækning 
overalt med hastigheder på mindst 30 
Mbps for alle EU-borgere senest i 2020, 
hvorved det bliver muligt at udnytte de 
bæredygtige økonomiske og 
samfundsmæssige fordele ved et digitalt 
indre marked. Det fremmer navnlig 
udvikling af nye markeder og nye 
tjenester for SMV'er samt jobskabelse.
Det stimulerer også konkurrencen og 
giver forbrugerne bedre valgmuligheder 
og bedre priser på varer og 
tjenesteydelser. E-forvaltning, herunder 
afholdelse af offentlige udbudsprocedurer 
ad elektronisk vej, bør bidrage til 
etablering af bredbåndsnet. Programmet 
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bør også støtte og fremme andre EU-
sektorpolitikker som f.eks. et bæredygtigt 
miljø og økonomisk og social samhørighed 
for alle EU-borgere, særlig for 
handicappede og borgere i 
afsidesliggende områder. Når man ser på 
trådløse applikationers betydning for 
innovationsindsatsen, er dette program et 
nøgleinitiativ, som støtter EU's 
innovationspolitik.

Ændringsforslag 7

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 
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.

(5) Det første program bør opstille 
retningsvisende principper og mål frem til 
2015 for medlemsstaterne og EU-
institutionerne og beskrive specifikke 
gennemførelsesinitiativer. Forvaltningen af 
frekvensressourcer er 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. Nationale 
særregler vedrørende frekvensudnyttelse 
med deraf følgende hindringer for 
europæiske markeder bør absolut undgås, 
selv om beslutninger om tildeling af 
anvendelsesrettigheder stadig bør kunne 
træffes på nationalt plan og under 
hensyntagen til eksisterende nationale 
forretningsmodeller.

Ændringsforslag 8

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. 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, og 
fælles standarder for inddragelse af disse 
tildelte rettigheder lette medlemsstaternes 
samordnede indførelse af 
foranstaltningerne og lette køb af denne 
type rettigheder overalt i Unionen.

Ændringsforslag 9

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. Tildelingskriterierne 
bør udformes således, at de giver 
mulighed for lige konkurrencevilkår med 
hensyn til dækningen og ikke hindrer nye 
markedsdeltagere i at komme ind på 
markedet. Ligeledes bør nye teknologier 
ikke stilles ringere, blot fordi de er 
tilgængelige på markedet på et senere 
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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").

tidspunkt. 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 
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").

Ændringsforslag 10

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 

(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 
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der behov for en detaljeret oversigt over 
den nuværende frekvensanvendelse i EU 
og effektive revisions- og 
vurderingsmetoder for at gøre anvendelsen 
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.

der behov for en detaljeret oversigt over 
den nuværende frekvensanvendelse i EU 
og effektive revisions- og 
vurderingsmetoder for at gøre anvendelsen 
af frekvenser og radioudstyr mere effektiv, 
navnlig i frekvensområdet mellem 300 
MHz og 6 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. Til 
supplering heraf bør oversigten også 
angive de foranstaltninger, som 
medlemsstaterne har truffet til 
gennemførelse af afgørelser på EU-plan 
vedrørende harmonisering og anvendelse 
af specifikke frekvensbånd.

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 
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 

(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. I tilfælde, hvor der 
er særlige lokale forhold, kan 
Kommissionen godkende specifikke 
fritagelser frem til 2015 for at efterkomme 
behørigt begrundede anmodninger fra 
medlemsstaterne. På længere sigt bør der,
på grundlag af oversigten over den 
nuværende frekvensanvendelse og 
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store områder, bør der knyttes 
dækningsforpligtelser til rettighederne.

eventuelle kommende frekvensbehov i 
Unionen og afhængigt af den faktiske 
efterspørgsel på markedet, de sociale og 
kulturelle målsætninger, de vundne 
erfaringer og manglende frekvenser i andre 
bånd, som er tilstrækkelige til at opnå 
dækning, eventuelt også stilles yderligere 
frekvenser til rådighed i UHF-båndet. 
Desuden er en hurtig gennemførelse af 
GSM-direktivet i overensstemmelse med 
konkurrenceprincipperne af central 
betydning.

Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Betragtning 14 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Da en fælles tilgang og 
stordriftsfordele er nøglefaktorer for 
udviklingen af bredbåndskommunikation i 
hele Unionen, og for at undgå 
konkurrenceforvridning og 
markedsopsplitning blandt 
medlemsstaterne, kunne visse tilladelses-
og procedurevilkår fastlægges af 
medlemsstaterne og Kommissionen i 
fællesskab. Disse vilkår kunne omfatte 
dækningsforpligtelser, 
frekvensblokstørrelser, tidsrammen for 
tildeling af rettigheder, adgang til 
udbydere af virtuelle mobilnet (MVNO)
og anvendelsesrettighedernes varighed. På 
baggrund af frekvenshandelens betydning 
for at forbedre den effektive anvendelse af 
frekvensressourcer og for at udvikle det 
indre marked for trådløse udstyr og 
tjenester bør disse vilkår gælde for 
frekvensbånd, som er allokeret til trådløs 
kommunikation, og for hvilke 
anvendelsesrettigheder kan overdrages 
eller leases.

(14) Da en fælles tilgang og 
stordriftsfordele er nøglefaktorer for 
udviklingen af bredbåndskommunikation i 
hele Unionen, og for at undgå 
konkurrenceforvridning og 
markedsopsplitning blandt 
medlemsstaterne, kunne visse tilladelses-
og procedurevilkår fastlægges af 
medlemsstaterne og Kommissionen i 
fællesskab. Disse vilkår kunne omfatte 
tidsrammen for tildeling af rettigheder, 
anvendelsesrettighedernes varighed og 
betingelserne for inddragelse eller 
overdragelse af rettigheder. På baggrund 
af frekvenshandelens betydning for at 
forbedre den effektive anvendelse af 
frekvensressourcer og for at udvikle det 
indre marked for trådløse udstyr og 
tjenester bør disse vilkår gælde for 
frekvensbånd, som er allokeret til trådløs 
kommunikation, og for hvilke 
anvendelsesrettigheder kan overdrages 
eller leases.



PE458.565v02-00 14/29 AD\861423DA.doc

DA

Ændringsforslag 13

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

Ændringsforslag 14

Forslag til afgørelse
Betragtning 25 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Intet i denne afgørelse har til formål 
at forringe 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 15

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formål Formål og anvendelsesområde
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Ændringsforslag 16

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 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.

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

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Denne afgørelse berører ikke 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.
______________
1L 337 af 18.12.2009, s. 37.

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Denne afgørelses anvendelse berører 
ikke eksisterende EU-lovgivning og 
foranstaltninger, der i overensstemmelse 
med EU-lovgivningen træffes på nationalt 
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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.

Ændringsforslag 19

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 så 
effektivt som muligt at imødekomme den 
stigende efterspørgsel efter frekvenser,
forbedre tjenesternes kvalitet og sikre 
almen adgang til elektronisk 
kommunikation for således at overvinde 
de nuværende geografiske forskelle og 
samtidig respektere frekvensressourcers 
store samfundsmæssige, kulturelle og 
økonomiske værdi; dette skal 
gennemføres, samtidig med at der sikres 
lige vilkår og ikke-diskriminerende 
konkurrence og hensyntagen til særlige 
nationale forhold i forbindelse med 
forretningsmodeller

Ændringsforslag 20

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, ikke-
diskriminerende og mindst 
ressourcekrævende tilladelsesordning for 
at opnå størst mulig fleksibilitet og 
effektivitet i frekvensanvendelsen
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Ændringsforslag 21

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 og 
effektiv koordinering af 
frekvensharmonisering og -
standardisering.

Ændringsforslag 22

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 Unionens politiske mål, 
navnlig gennemførelsen af de prioriterede 
mål inden for bredbåndsdækning, især 
via en reel gennemførelse af GSM-
direktivet, samt fremme af udviklingen af 
økonomiske aktiviteter, der er afhængige 
af elektronisk kommunikation, som f.eks. 
e-handel, i områder, hvor der endnu ikke 
er adgang til bredbåndsforbindelser; dette 
skal gennemføres under sikring af 
konkurrencen og under hensyntagen til 
vigtige mål af almen interesse såsom 
kulturel mangfoldighed og 
mediepluralisme samt de forskellige 
radiofrekvensbrugeres interesser

Ændringsforslag 23

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra d 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at bibeholde og udvikle reel 
konkurrence, herunder navnlig inden for 
elektroniske kommunikationstjenester, ved 
på forhånd at forhindre eller efterfølgende 
at rette op på visse økonomiske operatørers 
akkumulering af for store 
frekvensressourcer, som skader 
konkurrencen væsentligt

d) at bibeholde og udvikle reel 
konkurrence, herunder navnlig inden for 
elektroniske kommunikationstjenester, ved 
på forhånd at forhindre eller efterfølgende 
at rette op på visse økonomiske operatørers 
akkumulering af for store 
frekvensressourcer, som skader 
konkurrencen væsentligt, ved at inddrage 
frekvensrettigheder eller ved andre 
foranstaltninger

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) at fastlægge områder, som skal åbnes 
for anvendelse uden licensrettigheder 
og/eller forbeholdes videnskabelige 
undersøgelser.

Ændringsforslag 25

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 

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).
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mindst 10 MHz.

Ændringsforslag 26

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne og Kommissionen 
samarbejder om at udvikle og harmonisere 
standarderne for radioudstyr og 
telekommunikationsterminaler og for 
elektrisk og elektronisk udstyr og net; om 
nødvendigt sker det på grundlag af 
standardiseringsmandater, som 
Kommissionen udsteder til de relevante 
standardiseringsorganer.

3. Medlemsstaterne og Kommissionen 
samarbejder om at udvikle og harmonisere 
standarderne for radioudstyr og 
telekommunikationsterminaler og for 
elektrisk og elektronisk udstyr og net; om 
nødvendigt sker det på grundlag af 
standardiseringsmandater, som 
Kommissionen udsteder til de relevante 
standardiseringsorganer. Der bør desuden 
udvises særlig opmærksomhed omkring 
standarder for udstyr, der anvendes af 
handicappede, uden at de imidlertid må 
berøves retten til at anvende ikke-
standardiseret udstyr, hvis de foretrækker 
dette. Effektiv koordinering af 
frekvensharmonisering og -
standardisering vil være særlig vigtigt i 
denne forbindelse, således at forbrugerne 
kan anvende frekvensafhængige 
apparater uden begrænsninger i hele det 
indre marked.

Ændringsforslag 27

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 og en effektiv udnyttelse af 
frekvensressourcer som offentlig vare.

Ændringsforslag 28



PE458.565v02-00 20/29 AD\861423DA.doc

DA

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Foranstaltningerne i stk. 1 træffes 
som supplement til den nært forestående 
og konkurrencefremmende åbning af 900 
MHz-båndet i overensstemmelse med 
GSM-direktivet. Disse foranstaltninger 
må ikke afstedkomme diskrimination og 
fordreje konkurrencen til fordel for 
operatører, der allerede er dominerende 
på markedet.

Ændringsforslag 29

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 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, 
undersøger medlemsstaterne omhyggeligt i 
forbindelse med overvejelser om tildeling 
af frekvenser, om den planlagte 
frekvenstildeling under hensyntagen til 
den eksisterende tildeling af frekvenser til 
de konkurrerende mobiloperatører på 
deres område kan forventes at reducere 
eller forvride konkurrencen på de 
pågældende mobilmarkeder. I tilfælde, 
hvor den planlagte frekvenstildeling 
under hensyntagen til den eksisterende 
tildeling af frekvenser kan forventes at 
reducere eller forvride konkurrencen, 
imødegår medlemsstaterne en sådan 
reduktion eller forvridning gennem 
vedtagelse af mindst en af følgende 
foranstaltninger, uden at dette berører 
anvendelsen af de gældende 
konkurrenceregler:
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Ændringsforslag 30

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 2 – litra a a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Medlemsstaterne kan træffe 
foranstaltninger til opnåelse af mere 
ligelig tildeling af frekvensressourcer 
blandt de økonomiske operatører ved at 
reservere frekvensressourcer for 
nytilkomne til et frekvensbånd eller en 
gruppe af bånd med lignende egenskaber 
eller ved at reservere frekvensressourcer 
til afgiftsfri anvendelse på disse bånd

Ændringsforslag 31

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 ikke trækker i 
langdrag, at diskrimination undgås, og at 
de fremmer reel konkurrence.

Ændringsforslag 32

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis medlemsstaterne ønsker at træffe 
en af foranstaltningerne i stk. 2, skal dette 
ske i overensstemmelse med betingelserne 
i artikel 6 i tilladelsesdirektivet og 
procedurerne for indførelse eller 
fravigelse af sådanne betingelser, hvad 
angår anvendelsesrettigheder til 
frekvenser, jf. Europa-Parlamentets og 
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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.

Begrundelse
Ændringsforslaget har til formål at bringe teksten i overensstemmelse med lovgivningen om 
telekommunikation. Det er f.eks. ikke klart, om denne afgørelse (i artikel 5, stk. 2) foreslår nye 
beføjelser for de nationale tilsynsmyndigheder, eller om de omtalte handlemuligheder og 
beskyttelsesforanstaltninger følger af eksisterende lovgivning. De nationale myndigheder bør 
ikke sættes i stand til at kunne omgå markedstilsynsprocessen (herunder artikel 7 i 
rammedirektivet) og indføre betingelser for adgang, såfremt dette ikke hidtil har været muligt.

Ændringsforslag 33

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 

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 afgørelse 2010/267/EU, 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 UHF-båndet (dvs. 
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yderligere frekvenser og stille dem til 
rådighed for nye applikationer.

frekvenser mellem 300 MHz og 3 GHz) og 
vurderer, om det er muligt at frigøre 
yderligere frekvenser og stille dem til 
rådighed for nye applikationer. Navnlig 
skal en 2. digital dividende overvejes på 
længere sigt.

Ændringsforslag 34

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; 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).

Ændringsforslag 35

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne træffer i samarbejde 
med Kommissionen de nødvendige 
tekniske og reguleringsmæssige 
foranstaltninger til at forhindre skadelig 
interferens mellem mobiltjenester og 
transmissions- og PMSE-brugere. 
Medlemsstaterne stiller rettidigt 
tilstrækkelige midler til rådighed til 
dækning af omstillingsomkostningerne i 
forbindelse med frigivelsen af 800 MHz-
båndet og beskyttelsesforanstaltninger 
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mod interferens.

Ændringsforslag 36

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.

Begrundelse
Vi mener, at det ligger uden for denne afgørelses anvendelsesområde, at Kommissionen skal 
sikre, at der er adgang til harmoniserede satellittjenester til bredbåndsadgang "med 
bredbåndsinternetadgang til en pris, der svarer til prisen for landbaseret adgang", og at S-
frekvensbåndet, der blev frigivet på europæisk plan i 2009, opfylder kravene til 
harmoniserede satellittjenester til bredbåndsadgang.

Ændringsforslag 37

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. For at støtte den fremtidige udvikling 
af innovative audiovisuelle medietjenester 
og andre tjenester for europæiske borgere 
og i betragtning af de 
samfundsøkonomiske fordele ved et 
digitalt indre marked sikrer 
medlemsstaterne i samarbejde med 
Kommissionen, at der er tilstrækkelige 
frekvensressourcer til rådighed for 
satellitbaseret og landbaseret levering af 
disse tjenester.
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Begrundelse
Det er ikke blot jordbaseret transmission, der kræver tilstrækkelige frekvensressourcer for at 
kunne opfylde mål af almen interesse; også satellitter behøver tilstrækkelige 
frekvensressourcer for at kunne fortsætte med at bane vej for og implementere innovative 
teknologier til fremme af avancerede digitale tjenester, herunder nye audiovisuelle tjenester 
af høj kvalitet såsom HDTV eller 3DTV. Det er vigtigt at anvende en overordnet tilgang til 
frekvensanvendelse og at fremme alle teknologier for at give borgere og virksomheder 
samfundsøkonomiske fordele og derved bidrage til et fuldt funktionsdygtigt digitalt indre 
marked.

Ændringsforslag 38

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. Kommissionen sikrer, 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.

Ændringsforslag 39

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne forsøger i 
samarbejde med Kommissionen at finde et 
mindstesæt af harmoniserede kernebånd 
til PMSE i Unionen i overensstemmelse 
med EU-målsætningen om at forbedre 
gennemførelsen af det indre marked og 
adgangen til kultur. Disse harmoniserede 
bånd skal befinde sig på 1GHz eller 
højere frekvenser.
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Begrundelse
Omrejsende kunstnere og grupper har i øjeblikket problemer, fordi trådløse mikrofoner er 
blevet tildelt forskellige frekvenser ikke kun i forskellige medlemsstater, men også mellem 
forskellige byer og regioner. PMSE behøver ikke omfattende dækningsområder, og frekvenser 
over 1GHz vil derfor være ideelt.

Ændringsforslag 40

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 4 b (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Medlemsstaterne og Kommissionen 
sikrer, at der er tilgængelige frekvenser 
for RFID og andre trådløse 
kommunikationsteknologier i tilknytning 
til tingenes internet, og arbejder hen imod 
standardisering af frekvenstildelingen til 
kommunikation i forbindelse med 
tingenes internet på tværs af 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 41

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. Kommissionen, som bistås af 
medlemsstaterne, der tilvejebringer alle 
relevante oplysninger om 
frekvensanvendelse, opretter en oversigt 
over den nuværende frekvensanvendelse 
og eventuelle kommende behov for 
harmoniserede frekvenser i Unionen. I 
første omgang skal en sådan oversigt 
omfatte frekvenser i frekvensintervallet 
300 MHz til 6 GHz. Oversigten skal 
endvidere omfatte en rapport om de 
foranstaltninger, som medlemsstaterne 
har truffet for at gennemføre afgørelser 
på EU-plan om harmonisering og 
udnyttelse af de specifikke frekvensbånd.
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Ændringsforslag 42

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 
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.

2. Den i stk. 1 omhandlede oversigt skal på 
grundlag af klart definerede og 
gennemsigtige kriterier og metoder gøre 
det muligt at vurdere de nuværende 
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, 
virksomheder og operatører og til 
mulighederne for at imødekomme 
behovene.

Ændringsforslag 43

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen inddrager i den i stk. 1 
omtalte oversigt desuden oplysninger om 
frekvensanvendelse, der finder sted i 
tredjelande, der er naboer til en 
medlemsstat, og som kan have direkte 
eller indirekte virkning på 
frekvensanvendelse i EU.

Ændringsforslag 44

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 4 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Unionen yder efter anmodning
medlemsstaterne politisk og teknisk 
bistand i deres bilaterale forhandlinger med 
EU-nabolande, herunder kandidat- og 
tiltrædelseslande, med henblik på at løse 
problemer i forbindelse med 
frekvenssamordning, som forhindrer 
medlemsstaterne i at opfylde deres 
forpligtelser i henhold til EU-lovgivningen 
om frekvenspolitik og frekvensforvaltning. 
Unionen støtter også tredjelandes indsats 
for at gennemføre frekvensforvaltning, som 
er kompatibel med Unionens, med sigte på 
at forsvare Unionens frekvenspolitiske mål.

4. Unionen yder medlemsstaterne politisk 
og teknisk bistand i bilaterale og 
multilaterale forhandlinger med EU-
nabolande, herunder kandidat- og 
tiltrædelseslande, med henblik på at løse 
problemer i forbindelse med 
frekvenssamordning, som forhindrer 
medlemsstaterne i at opfylde deres 
forpligtelser i henhold til EU-lovgivningen 
om frekvenspolitik og frekvensforvaltning. 
Unionen støtter også tredjelandes indsats 
for at gennemføre frekvensforvaltning, som 
er kompatibel med Unionens, med sigte på 
at forsvare Unionens frekvenspolitiske mål.
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