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Ændringsforslag 22
Louis Grech

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 
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.

(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 
er brug for til det indre markeds oprettelse 
og funktion.
Radiofrekvenspolitikprogrammet 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, 2002/20/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. Med dette 
mål for øje og som støtte for Europa 
2020-stategiens målsætninger og centrale 
foranstaltninger, den digitale dagsorden, 
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Innovation i EU-initiativet og 
meddelelsen om en akt for det indre 
marked bør Kommissionen fastsætte en 
måldato for, hvornår den agter at 
forelægge et lovforslag om vedtagelse af 
et europæisk 
radiofrekvenshandlingsprogram.

Or. en

Ændringsforslag 23
Jürgen Creutzmann

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 
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 

(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 
er brug for til det indre markeds oprettelse 
og funktion. Denne afgørelse berører ikke 
eksisterende EU-lovgivning, herunder 
navnlig direktiv 1999/5/EF, 2002/19/EF,
2002/20/EF, 2002/21/EF, 2009/140/EU og 
beslutning nr. 676/2002/EF. Denne 
afgørelses anvendelse berører heller ikke 
foranstaltninger, der i henhold til EU-
lovgivning træffes på nationalt niveau, 
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indhold og audiovisuel politik, eller 
medlemsstaternes ret til at tilrettelægge og 
anvende deres frekvensressourcer ud fra 
hensynet til den offentlige orden, 
civilbeskyttelse eller forsvar.

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.

Or. de

Ændringsforslag 24
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Betragtning 1 a (ny) 

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.

Or. en

Ændringsforslag 25
Lena Kolarska-Bobińska

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 

(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, 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 26
Louis Grech

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. 

Or. en

Ændringsforslag 27
Hans-Peter Mayer

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Den strategiske planlægning og 
harmonisering af frekvensanvendelsen på 

(3) Den strategiske planlægning og 
harmonisering af frekvensanvendelsen på 
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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.

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.
Nuværende frekvensindehaveres 
bekymringer med hensyn til deres 
rettigheder må under ingen 
omstændigheder forsinke de nødvendige 
reformer.

Or. de

Ændringsforslag 28
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Forslag til afgørelse
Betragtning 4 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) For at undgå, at dominerende 
markedsaktører akkumulerer frekvenser 
på en unfair måde, og for at øge 
forbrugernes valgmuligheder bør dette 
program også sikre, at tildelingen af 
frekvenser foregår på en retfærdig og 
afbalanceret måde, således at 
tjenesteudbydere får mulighed for at 
tilbyde forbrugere en bred vifte af 
kulturelt varieret tv-, radio- og digital 
transmission.
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Or. en

Ændringsforslag 29
Christel Schaldemose

Forslag til afgørelse
Betragtning 4 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) For at undgå, at dominerende 
markedsaktører akkumulerer frekvenser 
på en unfair måde, og for at øge 
forbrugernes valgmuligheder bør dette 
program også sikre, at tildelingen af
frekvenser foregår på en retfærdig og 
afbalanceret måde, således at 
tjenesteudbydere får mulighed for at 
tilbyde forbrugerne en bred vifte af 
kulturelt varieret tv-, radio- og digital 
transmission.

Or. en

Ændringsforslag 30
Hans-Peter Mayer

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 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. Nationale
særregler vedrørende frekvensudnyttelse 
med deraf følgende hindringer for 
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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.

Or. de

Ændringsforslag 31
Jürgen Creutzmann

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.

Or. de

Ændringsforslag 32
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Betragtning 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Hvis frekvensressourcerne skal 
udnyttes optimalt, kræver det eventuelt 
innovative løsninger for tilladelser, f.eks. i 
form af kollektiv udnyttelse af frekvenser, 
generelle tilladelser eller 

(7) Hvis frekvensressourcerne som 
offentlig vare skal udnyttes optimalt, 
kræver det eventuelt innovative løsninger 
for tilladelser, f.eks. i form af kollektiv 
udnyttelse af frekvenser, generelle 
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infrastrukturdeling. Anvendelsen af 
sådanne principper i EU kan fremmes ved 
at fastlægge visse fælles eller 
konvergerende vilkår for 
frekvensanvendelse. Generelle tilladelser, 
som er den mindst ressourcekrævende 
tilladelsesordning, er særlig interessante, 
hvor der ikke er risiko for, at interferens 
hindrer udviklingen af andre tjenester.

tilladelser eller infrastrukturdeling.
Anvendelsen af sådanne principper i EU 
kan fremmes ved at fastlægge visse fælles 
eller konvergerende vilkår for 
frekvensanvendelse. Generelle tilladelser, 
som er den mindst ressourcekrævende 
tilladelsesordning, er særlig interessante, 
hvor der ikke er risiko for, at interferens 
hindrer udviklingen af andre tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 33
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Betragtning 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Handel med rettigheder til frekvenser i 
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.

(8) Handel med rettigheder til frekvenser i 
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.

Or. en
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Ændringsforslag 34
Hans-Peter Mayer

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 
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

(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 
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 



PE458.837v01-00 12/54 AM\858228DA.doc

DA

("tilladelsesdirektivet) og artikel 1, stk. 2, i 
direktiv 87/372/EØF ("GSM-direktivet").

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").

Or. de

Ændringsforslag 35
Catherine Stihler

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 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 for 
at undgå skadelig interferens eller 
forstyrrelser for eksisterende eller 
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fremtidige frekvensbrugere.

Or. en

Ændringsforslag 36
Christel Schaldemose

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 
store områder, bør der knyttes 
dækningsforpligtelser til rettighederne.

(13) 800 MHz-båndet kan anvendes 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 2015. På længere sigt 
kunne der 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. Med 
tanke på, at 800 MHz-båndet kan bruges til 
transmission over store områder, bør der 
knyttes dækningsforpligtelser til 
rettighederne.

Or. en

Ændringsforslag 37
Catherine Stihler

Forslag til afgørelse
Betragtning 13 
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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 
store områder, bør der knyttes 
dækningsforpligtelser til rettighederne.

(13) 800 MHz-båndet kan anvendes 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 2015. På længere sigt 
kunne der 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. Med 
tanke på, at 800 MHz-båndet kan bruges til 
transmission over store områder, bør der 
knyttes dækningsforpligtelser til 
rettighederne.

Or. en

Ændringsforslag 38
Bernadette Vergnaud

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, 

(13) 800 MHz-båndet kan anvendes 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, 
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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 
store områder, bør der knyttes 
dækningsforpligtelser til rettighederne.

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 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, også gøres overvejelser om
eventuelt at stille yderligere frekvenser til 
rådighed i UHF-båndet. Med tanke på, at 
800 MHz-båndet kan bruges til 
transmission over store områder, bør der 
knyttes dækningsforpligtelser til 
rettighederne.

Or. fr

Ændringsforslag 39
Robert Rochefort

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 

(13) 800 MHz-båndet kan anvendes 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 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 
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790 MHz. Med tanke på, at 800 MHz-
båndet kan bruges til transmission over 
store områder, bør der knyttes 
dækningsforpligtelser til rettighederne.

dækning, eventuelt også stilles yderligere 
frekvenser til rådighed i UHF-båndet. Med 
tanke på, at 800 MHz-båndet kan bruges til 
transmission over store områder, bør der 
knyttes dækningsforpligtelser til 
rettighederne.

Or. fr

Ændringsforslag 40
Jürgen Creutzmann

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 store områder, bør der 
knyttes dækningsforpligtelser til 
rettighederne.

(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 bør 
det undersøges, om der skal stilles 
yderligere frekvenser til rådighed på 
grundlag af oversigten i artikel 8 over 
nuværende frekvensanvendelse og 
eventuelle kommende frekvensbehov i 
Unionen. Med tanke på, at 800 MHz-
båndet kan bruges til transmission over 
store områder, bør der knyttes 
dækningsforpligtelser til rettighederne.

Or. de
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Ændringsforslag 41
Constance Le Grip

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 store 
områder, bør der knyttes 
dækningsforpligtelser til rettighederne.

(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 på grundlag af de resultater, 
som oversigten over nuværende 
frekvensanvendelse giver, og 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.

Or. fr

Ændringsforslag 42
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til afgørelse
Betragtning 13 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) 800 MHz-båndet er optimalt til 
dækning af store områder med trådløse 

(13) 800 MHz-båndet er optimalt til 
dækning af store områder med trådløse 
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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 store områder, bør der 
knyttes dækningsforpligtelser til 
rettighederne.

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 bør 
der stilles yderligere frekvenser til 
rådighed for alle typer tjenester. Med 
tanke på, at 800 MHz-båndet kan bruges til 
transmission over store områder, bør der 
knyttes dækningsforpligtelser til 
rettighederne.

Or. en

Begrundelse

De principper vedrørende tjeneste- og teknologineutralitet, der er opstillet i den ændrede 
ramme for elektroniske kommunikationer, bør fastholdes i denne afgørelse for at sikre lige 
vilkår for alle typer tjenester og teknologier, hvilket i sidste ende vil komme forbrugerne til 
gode, idet de vil få flere valgmuligheder.

Ændringsforslag 43
Hans-Peter Mayer

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, 

(13) Som supplement til den nært 
forestående og konkurrencefremmende 
åbning af 900 MHz-båndet i 
overensstemmelse med GSM-direktivet er
800 MHz-båndet optimalt til dækning af 
store områder med trådløse 
bredbåndstjenester. Med udgangspunkt i 
harmoniseringen af de tekniske vilkår i 
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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 store 
områder, bør der knyttes 
dækningsforpligtelser til rettighederne.

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 store 
områder, bør der knyttes 
dækningsforpligtelser til rettighederne.
Desuden er en hurtig gennemførelse af 
GSM-direktivet i overensstemmelse med 
konkurrenceprincipperne af central 
betydning.

Or. de

Ændringsforslag 44
Hans-Peter Mayer

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 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 
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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.

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.
Desuden er en hurtig gennemførelse af 
GSM-direktivet i overensstemmelse med 
konkurrenceprincipperne af central 
betydning.

Or. de

Ændringsforslag 45
Lena Kolarska-Bobińska

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 

(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),
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 
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anvendelsesrettigheder kan overdrages 
eller leases.

frekvensbånd, som er allokeret til trådløs 
kommunikation, og for hvilke 
anvendelsesrettigheder kan overdrages 
eller leases.

Or. en

Ændringsforslag 46
Jürgen Creutzmann

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 
dækningsforpligtelser, tidsrammen for 
tildeling af rettigheder 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.

Or. de
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Ændringsforslag 47
Christel Schaldemose

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) 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. 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.

Or. en

Ændringsforslag 48
Jürgen Creutzmann

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.
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Or. de

Ændringsforslag 49
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

Forslag til afgørelse
Betragtning 25 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Ingen af bestemmelserne i denne 
afgørelse berører 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.

Or. it

Ændringsforslag 50
Eija-Riitta Korhola

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 
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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.

Or. en

Ændringsforslag 51
Christel Schaldemose

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formål Formål og anvendelsesområde

Or. en

Ændringsforslag 52
Christel Schaldemose

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.

Or. en
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Ændringsforslag 53
Jürgen Creutzmann

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.
__________________________

1EUT L 337 af 18.12.2009, s. 37.

Or. de

Ændringsforslag 54
Christel Schaldemose

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. 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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Or. en

Ændringsforslag 55
Catherine Stihler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. 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.

Or. en

Ændringsforslag 56
Jürgen Creutzmann

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – 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 og 
overalt

Or. de
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Ændringsforslag 57
Catherine Stihler

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 og 
samtidig respekt for frekvensressourcers 
store samfundsmæssige, kulturelle og 
økonomiske værdi

Or. en

Ændringsforslag 58
Hans-Peter Mayer

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; dette 
skal være baseret på overholdelse af 
principperne om fleksibilitet, effektiv 
udnyttelse af frekvenserne i 
overensstemmelse med behovene samt 
sikring af lige vilkår og ikke-
diskriminerende konkurrence og 
hensyntagen til særlige nationale forhold 
i forbindelse med forretningsmodeller

Or. de
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Ændringsforslag 59
Hans-Peter Mayer

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 mindst ressourcekrævende
ikke-diskriminerende tilladelsesordning på 
en sådan måde, at der opnås størst mulig 
fleksibilitet og effektivitet i 
frekvensanvendelsen

Or. de

Ændringsforslag 60
Jürgen Creutzmann

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.

Or. de

Ændringsforslag 61
Hans-Peter Mayer

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, navnlig til 
støtte for gennemførelsen af de 
prioriterede mål inden for 
bredbåndsdækning og 
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konkurrencesikring, navnlig via 
gennemførelsen af GSM-direktivet i nær 
fremtid

Or. de

Ændringsforslag 62
Catherine Stihler

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
under hensyntagen til vigtige mål af 
almen interesse såsom kulturel 
mangfoldighed og mediepluralisme samt 
de forskellige radiofrekvensbrugeres 
interesser

Or. en

Ændringsforslag 63
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra d 

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 og indskrænker 
den kulturelle mangfoldighed betydeligt

Or. en
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Ændringsforslag 64
Christel Schaldemose

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra d 

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 og indskrænker 
den kulturelle mangfoldighed betydeligt

Or. en

Ændringsforslag 65
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra d 

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

Or. en
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Ændringsforslag 66
Lena Kolarska-Bobińska

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.

Or. en

Ændringsforslag 67
Jürgen Creutzmann

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).

Or. de
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Ændringsforslag 68
Jürgen Creutzmann

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. Effektiv 
koordinering af frekvensharmonisering 
og -standardisering vil være særligt vigtigt 
i denne forbindelse, således at 
forbrugerne kan anvende 
frekvensafhængige apparater uden 
begrænsninger i hele det indre marked.

Or. de

Ændringsforslag 69
Christel Schaldemose

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 af de imidlertid må 
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berøves retten til at anvende ikke-
standardiseret udstyr, hvis de foretrækker 
dette.

Or. en

Ændringsforslag 70
Lena Kolarska-Bobińska

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.

Or. en

Ændringsforslag 71
Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. For at begrænse kraftige emissioner 
fra elektromagnetiske felter og gøre 
transmissionsnettene mere effektive 
fremmer medlemsstaterne samarbejdet 
mellem indehavere af frekvensrettigheder 
om deling af transmissionsinfrastrukturer 
med særlig fokus på tæt befolkede 
områder. 

Or. en

Begrundelse

På enhver bygning med mobilmaster i dag er der opstillet tre eller fire master fra forskellige 
operatører, der udsender radiobølger. Dette er der ingen grund til, hvis der kan opstilles en 
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enkelt offentlig eller delt infrastruktur-mast, som kan udsende klare signaler og giver adgang 
for alle operatører, der leverer tjenester. Dette vil kunne begrænse spild, øge effektiviteten og 
mindske de emissionsniveauer, som personer, der bor eller arbejder i den pågældende 
bygning, udsættes for. Dette bør fremmes af medlemsstaterne.

Ændringsforslag 72
Hans-Peter Mayer

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.

Or. de

Ændringsforslag 73
Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) medlemsstaterne kan fastsætte en øvre 
grænse for mængden af frekvenser, for 
hvilke der kan tildeles 
anvendelsesrettigheder til en enkelt
økonomisk operatør, eller de kan knytte 
betingelser til anvendelsesrettighederne, 
f.eks. at der skal gives adgang på 
engrosniveau i visse frekvensbånd eller 
grupper af frekvensbånd med lignende 
egenskaber, f.eks. frekvensbåndene under 1 
GHz, som er allokeret til elektroniske 

a) medlemsstaterne kan fastsætte en øvre 
grænse for mængden af frekvenser, for 
hvilke der kan tildeles 
anvendelsesrettigheder til en enkelt 
operatør, eller de kan knytte betingelser til 
anvendelsesrettighederne, f.eks. at der skal 
gives adgang på engrosniveau i visse 
frekvensbånd eller grupper af frekvensbånd 
med lignende egenskaber, f.eks. 
frekvensbåndene under 1 GHz, som er 
allokeret til elektroniske 
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kommunikationstjenester kommunikationstjenester

Or. en

Begrundelse

Ikke alle operatører er økonomiske, det gælder f.eks. militære og videnskabelige operatører.

Ændringsforslag 74
Lena Kolarska-Bobińska

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;

Or. en

Ændringsforslag 75
Hans-Peter Mayer

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.

Or. de
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Ændringsforslag 76
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

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, og at de fremmer reel 
konkurrence. For at undgå, at 
dominerende markedsaktører 
akkumulerer frekvenser på en unfair 
måde, og for at øge forbrugernes 
valgmuligheder skal medlemsstaterne 
også sikre, at tildelingen af frekvenser 
foregår på en retfærdig og afbalanceret 
måde, således at tjenesteudbydere får 
mulighed for at tilbyde forbrugerne en 
bred vifte af kulturelt varieret tv-, radio-
og digital transmission.

Or. en

Ændringsforslag 77
Christel Schaldemose

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, og at de fremmer reel 
konkurrence. For at undgå, at 
dominerende markedsaktører 
akkumulerer frekvenser på en unfair 
måde, og for at øge forbrugernes 
valgmuligheder skal medlemsstaterne 
også sikre, at tildelingen af frekvenser 
foregår på en retfærdig og afbalanceret 
måde, således at tjenesteudbydere får 
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mulighed for at tilbyde forbrugerne en 
bred vifte af kulturelt varieret tv-, radio-
og digital transmission.

Or. en

Ændringsforslag 78
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

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 direktiv 2002/20/EF 
(tilladelsesdirektivet) og procedurerne 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.

Or. it

Ændringsforslag 79
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis medlemsstaterne ønsker at træffe 
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en af foranstaltningerne i stk. 2, skal dette 
ske i overensstemmelse med betingelserne 
i artikel 6 i tilladelsesdirektivet og 
procedurerne 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;
__________________________

1EUT L 337 af 18.12.2009, s. 37.

Or. de

Ændringsforslag 80
Eija-Riitta Korhola

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 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.
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Or. en

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 81
Jürgen Creutzmann

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 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 i hele 
frekvensområdet og vurderer, om det er 
muligt at frigøre yderligere frekvenser og 
stille dem til rådighed for nye 
applikationer.

Or. de
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Ændringsforslag 82
Cristian Silviu Buşoi

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 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 frekvenser og vurderer, om 
det er muligt at frigøre yderligere 
frekvenser og stille dem til rådighed for 
nye applikationer.

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til 1 GHz-båndet er ikke hensigtsmæssig, da den er for specifik for denne type 
retsakt og ikke er fremtidssikret, navnlig når der som her er tale om ny teknologi. Der er 
fremkommet nye resultater i henseende til tekniske løsninger for levering af andre nye 
applikationer højere oppe i UHF-båndet. Ved at begrænse anvendelsesområdet til et specifikt 
bånd, begrænses muligheden for, at der kan blive udviklet nye teknologier og applikationer til 
gavn for borgerne.

Ændringsforslag 83
Christel Schaldemose

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 3 
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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. I 
overensstemmelse med artikel 9 i direktiv 
2002/21/EF følger Kommissionen i 
samarbejde med medlemsstaterne nøje 
anvendelsen af UHF-båndet (dvs.
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.

Or. en

Ændringsforslag 84
Catherine Stihler

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 

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. I 
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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.

overensstemmelse med artikel 9 i direktiv 
2002/21/EF følger Kommissionen i 
samarbejde med medlemsstaterne nøje 
anvendelsen af UHF-båndet (dvs.
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.

Or. en

Ændringsforslag 85
Constance Le Grip

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 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, navnlig 
frekvenser mellem 300 MHz og 3 GHz, 
som foreskrevet i artikel 8 i denne 
afgørelse, og vurderer, om det er muligt at 
frigøre yderligere frekvenser og stille dem 
til rådighed for nye applikationer.

Or. fr
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Ændringsforslag 86
Robert Rochefort

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 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 UHF-båndet (dvs.
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.

Or. fr

Ændringsforslag 87
Bernadette Vergnaud

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 

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 
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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.

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 i hele 
frekvensområdet og vurderer, om det er 
muligt at frigøre yderligere frekvenser og 
stille dem til rådighed for nye 
applikationer.

Or. fr

Ændringsforslag 88
Jürgen Creutzmann

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,
om fornødent 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) og landbaserede 
transmissionstjenester.

Medlemsstaternes udforsker i samarbejde 
med Kommissionen mulige tekniske 
løsninger til en parallel udnyttelse af 
frekvensbånd for brugere af jordbaserede 
transmissions- og mobiltelefonitjenester 
for at tage højde for de forskellige behov i 
tæt befolkede byområder og tyndt 
befolkede områder.

Or. de
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Ændringsforslag 89
Christel Schaldemose

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 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)
eller fører til afbrydelse af eksisterende 
transmissionstjenester.

Or. en

Ændringsforslag 90
Catherine Stihler

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

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
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(programme making and special events). (programme making and special events)
eller fører til afbrydelse af eksisterende 
transmissionstjenester.

Or. en

Ændringsforslag 91
Jürgen Creutzmann

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 
mod interferens. 

Or. de

Ændringsforslag 92
Catherine Stihler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne gennemfører i 
samarbejde med Kommissionen de 
tekniske og reguleringsmæssige 
foranstaltninger, der er påkrævet for at 
undgå skadelig interferens fra 
elektroniske kommunikationstjenester i 
800 MHz-båndet for transmissions- og 
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PMSE-tjenester i frekvensbåndet under 
790 MHz.

Or. en

Ændringsforslag 93
Catherine Stihler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Kommissionen tilskynder 
medlemsstaterne til at sikre rettidig 
adgang til tilstrækkelige midler til 
dækning af omstillingsomkostningerne og 
omkostningerne i forbindelse med 
foranstaltninger til begrænsning af 
interferens for transmissionstjenester. 

Or. en

Ændringsforslag 94
Lena Kolarska-Bobińska

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. For at sikre, at alle borgere får adgang 
til avancerede digitale tjenester, herunder 
bredbåndstjenester, navnlig i yderområder 
og tyndt befolkede områder, sikrer
medlemsstaterne og Kommissionen, at der 
er tilstrækkelige frekvenser til rådighed til 
at udbyde satellitbaserede 
bredbåndstjenester med internetadgang til 
en pris, der svarer til prisen for landbaseret 
adgang.

Or. en
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Ændringsforslag 95
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

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.

Or. en

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 96
Frank Engel

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 
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satellitbaseret og landbaseret levering af 
disse tjenester.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke blot landbaseret tv- og radioudsendelse, der har behov for et tilstrækkeligt 
spektrum for at kunne opfylde målsætningerne om tjenester af almen interesse. Satellitter har 
også behov for et tilstrækkeligt spektrum for at der kan udvikles og anvendes innovativ 
teknologi som fremmer innovative digitale tjenester, herunder nye audiovisuelle tjenester af 
høj kvalitet som f.eks. HDTV og 3DTV. Det er vigtigt at anvende en samlet tilgang til 
anvendelsen af spektret og fremme alle former for teknologi for at skabe økonomiske og 
samfundsmæssige fordele både for private og for erhvervslivet og derved bidrage til et fuldt 
fungerende digitalt indre marked.

Ændringsforslag 97
Christel Schaldemose

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer i samarbejde 
med Kommissionen, at der er 
tilstrækkelige leveringskapacitet for 
landbaserede transmissionstjenester, 
under hensyntagen til princippet om 
tjenesteneutralitet.

Or. en

Begrundelse

I mange dele af Europa er der flere, der ser tv via kabel, optiske fiberkabler, satellit eller 
bredbånd end via UHF-transmissioner. Omstillingen væk fra UHF begyndte i 1980'erne og 
forventes at fortsætte i mange år. "Tilstrækkelig leveringskapacitet" betyder, at 
programudbydere kan forvente at have tilstrækkelig båndvidde til at nå deres publikum, 
omend båndvidden måske ikke er trådløs. Myndighederne vil i så fald måske kunne finde en 
mere nyttig anvendelse for de UHF-kanaler, der traditionelt har været forbeholdt tv-
udbydere.
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Ændringsforslag 98
Eija-Riitta Korhola

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.

Or. en

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 en dækningsområder, og frekvenser over 
1GHz vil derfor være ideelt.

Ændringsforslag 99
Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. 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. 
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Or. en

Ændringsforslag 100
Jürgen Creutzmann

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
for hele frekvensområdet over den 
nuværende frekvensanvendelse og 
eventuelle kommende frekvensbehov i 
Unionen.

Or. de

Ændringsforslag 101
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

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 frekvensbehov i 
Unionen, navnlig i frekvensintervallet 300 
MHz til 5 GHz.

Or. en

Begrundelse

Vi er af den opfattelse, at der er behov for en revision af spektrum-allokeringen mellem 
400MHz og 5GHz for at sikre, at der er afsat tilstrækkeligt spektrum til mobilt bredbånd i det 
mindste indtil 2020. Vi har bemærket, at hovedvægten i Kommissionen forslag ligger mellem 
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300MHz og 3GHz, og vi er bekymret over, at dette ikke vil være tilstrækkeligt til at dække 
fremtidige behov. Navnlig konstaterer vi, at Kommissionen selv erkender vigtigheden af 
3,5GHz-båndene for tilvejebringelse af bredbånd til alle.

Ændringsforslag 102
Jürgen Creutzmann

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 og operatører 
og til mulighederne for at imødekomme 
behovene.

Or. de

Ændringsforslag 103
Catherine Stihler

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 

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 på grundlag 



AM\858228DA.doc 53/54 PE458.837v01-00

DA

tages der hensyn til kommende 
frekvensbehov på grundlag af 
efterspørgslen fra forbrugere og operatører 
og til mulighederne for at imødekomme 
behovene.

af klart definerede og gennemsigtige 
vurderingskriterier og -metoder. I 
oversigten tages der hensyn til kommende 
frekvensbehov på grundlag af 
efterspørgslen fra forbrugere og operatører 
og til mulighederne for at imødekomme 
behovene.

Or. en

Ændringsforslag 104
Lena Kolarska-Bobińska

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.

Or. en

Ændringsforslag 105
Christel Schaldemose

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
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Or. en


