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Ændringsforslag 53
Hella Ranner

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.

Or. en
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Ændringsforslag 54
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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.

Or. en



AM\858840DA.doc 5/100 PE460.615v01-00

DA

Ændringsforslag 55
Petra Kammerevert

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.

Or. de
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Ændringsforslag 56
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Betragtning 1 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Frekvenser er et offentligt gode, 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 57
Petra Kammerevert

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 58
Hella Ranner

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 59
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 60
Jens Rohde, Philippe Lamberts

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Den strategiske planlægning og 
harmonisering af frekvensanvendelsen på 
EU-niveau bør føre til yderligere udvikling 
af det indre marked for trådløse 
elektroniske kommunikationstjenester og -
udstyr samt af andre EU-politikker, som 
kræver frekvenser, og dermed skabe nye 
muligheder for innovation og bidrage til 
den økonomiske genopretning og den 
sociale integration overalt i Unionen; 
planlægningen skal samtidig respektere 
frekvensressourcers store 

(3) Den strategiske planlægning og 
harmonisering af frekvensanvendelsen på 
EU-niveau bør føre til yderligere udvikling 
af det indre marked for trådløse 
elektroniske kommunikationstjenester og -
udstyr samt af andre EU-politikker, som 
kræver frekvenser, og dermed skabe nye 
muligheder for innovation og bidrage til 
den økonomiske genopretning og den 
sociale integration overalt i Unionen; 
planlægningen skal samtidig respektere 
frekvensressourcers store 



AM\858840DA.doc 9/100 PE460.615v01-00

DA

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.

samfundsmæssige, kulturelle og 
økonomiske værdi. Det er også vigtigt at 
harmonisere frekvensanvendelsen for at 
sikre de elektroniske 
kommunikationstjenesters kvalitet og 
skabe stordriftsfordele, der kan sænke 
både omkostningerne ved etablering af 
trådløse netværk og den pris, forbrugerne 
må betale for trådløst udstyr. 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.

Or. en

Ændringsforslag 61
Paul Rübig

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 62
Ioan Enciu

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) Den strategiske planlægning og 
harmonisering af frekvensanvendelsen på 
EU-niveau bør føre til yderligere udvikling 
af det indre marked for trådløse 
elektroniske kommunikationstjenester og -
udstyr samt af andre EU-politikker, som 
kræver frekvenser, og dermed skabe nye 
muligheder for innovation og jobskabelse, 
og dette vil samtidig 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.

Or. en

Ændringsforslag 63
Jens Rohde, Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Dette første program bør fremme 
konkurrence, indføre lige vilkår i hele 
Europa og lægge grunden til et ægte indre 
digitalt marked. For at sikre det fulde 
potentiale i og fordelene for forbrugerne 
ved dette radiofrekvensprogram og det 
indre marked bør programmet suppleres 
med kommende og nye forslag, som kan 
fremme onlineøkonomiens udvikling, 
f.eks. vedrørende databeskyttelse og en 
europæisk licensordning for 
onlineindhold.

Or. en

Ændringsforslag 64
Giles Chichester

Forslag til afgørelse
Betragtning 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Dette første program bør navnlig 
understøtte Europa 2020-strategien for 
intelligent og bæredygtig vækst for alle, 
idet trådløse tjenester har et stort potentiale 
for at fremme en it-baseret økonomi og for 
at udvikle og bistå sektorer, som er 
afhængige af informations- og 
kommunikationsteknologi, og for at 
overvinde den digitale kløft. Programmet 
er også en nøgleforanstaltning i den 
digitale dagsorden for Europa, som skal 
tilvejebringe hurtig 
bredbåndsinternetadgang i den fremtidige 
netbaserede videnøkonomi, og som har et 
ambitiøst mål for bredbåndsdækning 
overalt med hastigheder på mindst 30 
Mbps for alle EU-borgere senest i 2020, 
hvorved det bliver muligt at udnytte de 
bæredygtige økonomiske og 
samfundsmæssige fordele ved et digitalt 

(4) Dette første program bør navnlig 
understøtte Europa 2020-strategien for 
intelligent og bæredygtig vækst for alle, 
idet trådløse tjenester har et stort potentiale 
for at fremme en it-baseret økonomi og for 
at udvikle og bistå sektorer, som er 
afhængige af informations- og 
kommunikationsteknologi, og for at 
overvinde den digitale kløft. Programmet 
er også en nøgleforanstaltning i den 
digitale dagsorden for Europa, som skal 
tilvejebringe hurtig 
bredbåndsinternetadgang i den fremtidige 
netbaserede videnøkonomi, og som har et 
ambitiøst mål for bredbåndsdækning 
overalt. Det er vigtigt for fremme af 
økonomisk vækst og global 
konkurrenceevne, at der leveres de højst 
mulige frekvenshastigheder og den højst 
mulige bredbåndskapacitet, der skal være
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indre marked. Programmet bør også støtte 
og fremme andre EU-sektorpolitikker som 
f.eks. et bæredygtigt miljø og økonomisk 
og social samhørighed for alle EU-borgere.
Når man ser på trådløse applikationers 
betydning for innovationsindsatsen, er 
dette program et nøgleinitiativ, som støtter 
EU's innovationspolitik.

på mindst 30 Mbps for alle senest i 2020,
hvor mindst halvdelen af alle Europas 
husstande bør have bredbåndsadgang 
med en hastighed på mindst 100 Mbp,
hvorved det bliver muligt at udnytte de 
bæredygtige økonomiske og 
samfundsmæssige fordele ved et digitalt 
indre marked Programmet bør også støtte 
og fremme andre EU-sektorpolitikker som 
f.eks. et bæredygtigt miljø og økonomisk 
og social samhørighed for alle EU-borgere.
Når man ser på trådløse applikationers 
betydning for innovationsindsatsen, er 
dette program et nøgleinitiativ, som støtter 
EU's innovationspolitik. Samtidig forbliver 
(digital) landbaseret transmission den 
mest udbredte og foretrukne tv-
distributionsplatform både for 
kommercielt og frit tilgængeligt public 
service-tv (ca. 60 % af de europæiske 
husstande modtager deres primære tv-
signal via landbaseret transmission) og er 
i mange lande suppleret af kraftige 
betalings-tv-tilbud. Af disse grunde bør 
Kommissionen og medlemsstaterne tage 
højde for de særlige teknologiske, 
økonomiske og samfundsmæssige fordele 
ved landbaseret transmission i forbindelse 
med udarbejdelsen af 
radiofrekvenspolitikprogrammet.
Landbaseret transmission understøtter 
mediepluralitet og er et vigtigt offentligt 
gode. Landbaseret transmission er den 
vigtigste garant for almen adgang til tv til 
en minimal pris, overalt i Europa. 
Landbaseret transmission er alment 
tilgængeligt overalt i EU og er 
forbrugernes valg. Efterspørgslen efter 
lineært tv er stigende og ikke faldende. 
Mange europæiske borgeres tv-vaner har 
ikke ændret sig, og det overvældende 
flertal ser stadig lineært tv. Desuden har 
forbrugerne i de seneste år investeret 
betydeligt i digitalt landbaseret tv-udstyr.

Or. en
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Ændringsforslag 65
Jan Březina, Alajos Mészáros

Forslag til afgørelse
Betragtning 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(4) Dette første program bør navnlig 
understøtte Europa 2020-strategien for 
intelligent og bæredygtig vækst for alle, 
idet trådløse tjenester har et stort potentiale 
for at fremme en it-baseret økonomi og for 
at udvikle og bistå sektorer, som er 
afhængige af informations- og 
kommunikationsteknologi, og for at 
overvinde den digitale kløft. Eksplosionen 
i navnlig audiovisuelle medietjenester 
øger efterspørgslen efter hastighed og 
dækning. Programmet er også en 
nøgleforanstaltning i den digitale 
dagsorden for Europa, som skal 
tilvejebringe hurtig 
bredbåndsinternetadgang i den fremtidige 
netbaserede videnøkonomi, og som har et 
ambitiøst mål for bredbåndsdækning 
overalt. Det er vigtigt for fremme af 
økonomisk vækst og global 
konkurrenceevne, at der leveres de højst 
mulige frekvenshastigheder og den størst 
mulige bredbåndskapacitet, der skal være
på mindst 30 Mbps for alle senest i 2020,
hvor mindst halvdelen af alle Europas 
husstande bør have bredbåndsadgang 
med en hastighed på mindst 100 Mbp,
hvorved det bliver muligt at udnytte de 
bæredygtige økonomiske og 
samfundsmæssige fordele ved et digitalt 
indre marked Programmet bør også støtte 
og fremme andre EU-sektorpolitikker som 
f.eks. et bæredygtigt miljø og økonomisk 
og social samhørighed for alle EU-borgere.
Når man ser på trådløse applikationers 
betydning for innovationsindsatsen, er 
dette program et nøgleinitiativ, som støtter 
EU's innovationspolitik.

Or. en



PE460.615v01-00 14/100 AM\858840DA.doc

DA

Ændringsforslag 66
Hella Ranner

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 underlagt de enkelte 
medlemsstaters kompetence. Den bør 
foregå i overensstemmelse med gældende 
EU-ret og give mulighed for 
foranstaltninger, som fremmer en EU-
frekvenspolitik. I henhold til 
rammedirektivets artikel 8a, stk. 1, skal 
medlemsstaterne kun samarbejde med 
hinanden og med Kommissionen i 
forbindelse med den strategiske 
planlægning og harmonisering af 
frekvensanvendelsen.

Or. de

Ændringsforslag 67
Petra Kammerevert

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 

(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 underlagt de enkelte 
medlemsstaters kompetence. Den bør 
foregå i overensstemmelse med gældende 
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overensstemmelse med gældende EU-ret 
og give mulighed for foranstaltninger, som 
fremmer Unionens politikker.

EU-ret og give mulighed for 
foranstaltninger, som fremmer en EU-
frekvenspolitik. I henhold til 
rammedirektivets artikel 8a, stk. 1, skal 
medlemsstaterne kun samarbejde med 
hinanden og med Kommissionen i 
forbindelse med den strategiske 
planlægning og harmonisering af 
frekvensanvendelsen.

Or. de

Ændringsforslag 68
Jens Rohde

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
principperne og målene 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.

Or. en

Ændringsforslag 69
Petra Kammerevert

Forslag til afgørelse
Betragtning 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Programmet bør også tage hensyn til 
Europa-Parlamentets og Rådets beslutning 

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

nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et 
frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske 
Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) 
og den tekniske ekspertise fra CEPT (Den 
Europæiske Konference af Post- og 
Teleadministrationer). EU-politikker, som 
kræver frekvensressourcer, og som er aftalt 
mellem Europa-Parlamentet og Rådet, kan 
gennemføres ved hjælp af tekniske 
gennemførelsesbestemmelser. Sådanne 
bestemmelser bør bygge på de 
retningslinjer og målsætninger for EU's 
frekvenspolitik, der er fastlagt i artikel 8a 
i rammedirektivet.

Or. de

Ændringsforslag 70
Hella Ranner

Forslag til afgørelse
Betragtning 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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



AM\858840DA.doc 17/100 PE460.615v01-00

DA

Or. de

Ændringsforslag 71
Hella Ranner

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 
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.

(7) Hvis frekvensressourcerne skal 
udnyttes optimalt, kræver det eventuelt, at
Kommissionen og medlemsstaterne 
indfører mekanismer, der kan fremme 
sameksistensen af nye og eksisterende
tjenester og apparater til gavn for 
slutbrugere og forbrugere. Sådanne 
foranstaltninger kan omfatte, men er ikke 
begrænset til indførelse af dialoger 
mellem de berørte parter med henblik på 
at sikre optimering af slutbrugernes 
erfaring, indførelse af 
kompensationsordninger til dækning af 
omkostninger i forbindelse med migration 
og sameksistens og gennemførelse af 
forbrugeroplysningskampagner.

Or. en

Ændringsforslag 72
Catherine Trautmann

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 
infrastrukturdeling. Anvendelsen af 
sådanne principper i EU kan fremmes ved 
at fastlægge visse fælles eller 

(7) Hvis frekvensressourcerne skal 
udnyttes optimalt og produktivt, kræver det 
eventuelt innovative løsninger for 
tilladelser, f.eks. i form af kollektiv 
udnyttelse af frekvenser, generelle 
tilladelser eller infrastrukturdeling.
Anvendelsen af sådanne principper i EU 
kan fremmes ved at identificere bedste 
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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.

praksis og fremme udveksling af 
oplysninger samt fastlægge visse fælles 
eller konvergerende vilkår for 
frekvensanvendelse. Generelle tilladelser, 
som er den mindst ressourcekrævende 
tilladelsesordning, er særlig interessante og 
mest passende i overensstemmelse med 
artikel 5 i direktiv 2002/20/EF.

Or. en

Ændringsforslag 73
Jean-Pierre Audy

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 
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.

(7) Hvis frekvensressourcerne skal 
udnyttes optimalt og produktivt, kræver det 
eventuelt innovative løsninger for 
tilladelser, f.eks. i form af kollektiv 
udnyttelse af frekvenser, generelle 
tilladelser, auktioner eller 
infrastrukturdeling. Anvendelsen af 
sådanne principper i EU kan fremmes ved 
at identificere bedste praksis og fremme 
udveksling af oplysninger samt 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. fr

Ændringsforslag 74
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Betragtning 7 
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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 
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.

(7) Hvis frekvensressourcerne som 
offentligt gode skal udnyttes optimalt, 
kræver det eventuelt innovative løsninger 
for tilladelser, f.eks. i form af kollektiv 
udnyttelse af frekvenser, generelle 
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 75
Catherine Trautmann

Forslag til afgørelse
Betragtning 7 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Selv om de i teknologisk henseende 
stadig er under udvikling, kan de såkaldte 
kognitive teknologier allerede udforskes 
yderlige og endda implementeres gennem 
geolokaliseret information om 
frekvensanvendelse, hvilket ideelt set bør 
kortlægges i oversigten.

Or. en

Ændringsforslag 76
Patrizia Toia

Forslag til afgørelse
Betragtning 7 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) For at sikre en optimal 
frekvensanvendelse, ikke mindst hvad 
angår produktion, bør der afholdes 
offentlige auktioner, som kan give 
indtægter til statskassen og fremme en 
retfærdig og gennemsigtig 
frekvenstildeling. 

Or. it

Ændringsforslag 77
Hella Ranner

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. 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.

Or. de
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Ændringsforslag 78
Petra Kammerevert

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. 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.

Or. de

Ændringsforslag 79
Hermann Winkler

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 

(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 



PE460.615v01-00 22/100 AM\858840DA.doc

DA

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.

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. Derudover forekommer det med 
henblik på at virkeliggør målene i den 
digitale dagsorden for Europa 
hensigtsmæssigt at anvende en del af 
indtægterne fra auktionerne over 
frekvensrettigheder ("digital dividende") 
til at fremskynde udbygningen af 
bredbåndsdækningen.

Or. de

Ændringsforslag 80
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, 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 
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type rettigheder overalt i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 81
Paul Rübig

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 

(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 derfor sikre en retfærdig konkurrence 
for at sikre regional 
bredbåndskommunikation, og nytilkomne 
bør ikke hindres i at få markedsadgang. 
Desuden bør nye teknologier ikke 
udsættes for forskelsbehandling, blot fordi 
de er tilgængelige på markedet senere. 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 
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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").

eller efterfølgende 
reguleringsforanstaltninger (f.eks. 
iværksætte ændringer af bestående 
rettigheder, forbyde visse opkøb af 
frekvensrettigheder, stille betingelser i 
forbindelse med hamstring af og effektiv 
anvendelse af frekvenser, jf. artikel 9, stk. 
7, i rammedirektivet, begrænse mængden 
af frekvenser for hver operatør eller undgå 
for store akkumuleringer af 
frekvensressourcer) for at undgå 
konkurrenceforvridninger i tråd med de 
principper, der ligger til grund for artikel 5, 
stk. 6, i direktiv 2002/20/EF
("tilladelsesdirektivet) og artikel 1, stk. 2, i 
direktiv 87/372/EØF ("GSM-direktivet").

Or. en

Ændringsforslag 82
Gunnar Hökmark

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 

(9) Som det blev fremhævet i den digitale 
dagsorden for Europa, er trådløst bredbånd 
en vigtig faktor, når det gælder om at 
fremme konkurrence, lige vilkår i hele 
Europa, 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 
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anvendelsesrettigheder, herunder via 
frekvenshandel eller andre transaktioner 
mellem brugere, og indførelsen af nye 
fleksible kriterier for frekvensanvendelsen 
kan påvirke den bestående 
konkurrencesituation. Medlemsstaterne bør 
derfor iværksætte passende forudgående 
eller efterfølgende 
reguleringsforanstaltninger (f.eks. 
iværksætte ændringer af bestående 
rettigheder, forbyde visse opkøb af 
frekvensrettigheder, stille betingelser i 
forbindelse med hamstring af og effektiv 
anvendelse af frekvenser, jf. artikel 9, stk. 
7, i rammedirektivet, begrænse mængden 
af frekvenser for hver operatør eller undgå 
for store akkumuleringer af 
frekvensressourcer) for at undgå 
konkurrenceforvridninger i tråd med de 
principper, der ligger til grund for artikel 5, 
stk. 6, i direktiv 2002/20/EF
("tilladelsesdirektivet) og artikel 1, stk. 2, i 
direktiv 87/372/EØF ("GSM-direktivet").

konkurrence. Køb af nye 
anvendelsesrettigheder, herunder via 
frekvenshandel eller andre transaktioner 
mellem brugere, og indførelsen af nye 
fleksible kriterier for frekvensanvendelsen 
kan påvirke den bestående 
konkurrencesituation. Medlemsstaterne bør 
derfor iværksætte passende forudgående 
eller efterfølgende 
reguleringsforanstaltninger (f.eks. 
iværksætte ændringer af bestående 
rettigheder, forbyde visse opkøb af 
frekvensrettigheder, stille betingelser i 
forbindelse med hamstring af og effektiv 
anvendelse af frekvenser, jf. artikel 9, stk. 
7, i rammedirektivet, begrænse mængden 
af frekvenser for hver operatør eller undgå 
for store akkumuleringer af 
frekvensressourcer) for at undgå 
konkurrenceforvridninger i tråd med de 
principper, der ligger til grund for artikel 5, 
stk. 6, i direktiv 2002/20/EF
("tilladelsesdirektivet) og artikel 1, stk. 2, i 
direktiv 87/372/EØF ("GSM-direktivet").
Medlemsstaterne kan også tage skridt til 
at opnå en mere ligelig tildeling af 
frekvensressourcer blandt de økonomiske 
operatører ved at reservere frekvenser for 
nytilkomne til et frekvensbånd eller en 
gruppe af bånd med lignende egenskaber.

Or. en

Ændringsforslag 83
Giles Chichester

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 

(9) Som det blev fremhævet i den digitale 
dagsorden for Europa, er trådløst bredbånd 
en vigtig faktor, når det gælder om at 
fremme konkurrence, lige vilkår i hele 
Europa, forbrugernes valgmuligheder og 
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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
("tilladelsesdirektivet) og artikel 1, stk. 2, i 
direktiv 87/372/EØF ("GSM-direktivet").

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
("tilladelsesdirektivet) og artikel 1, stk. 2, i 
direktiv 87/372/EØF ("GSM-direktivet").
Medlemsstaterne kan også tage skridt til 
at opnå en mere ligelig tildeling af 
frekvensressourcer blandt de økonomiske 
operatører ved at reservere frekvenser for 
nytilkomne til et frekvensbånd eller en 
gruppe af bånd med lignende egenskaber.

Or. en
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Ændringsforslag 84
Jens Rohde, Fiona Hall

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, lige vilkår i hele 
Europa, 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 gennemføre en grundig 
undersøgelse af konkurrencevirkningerne 
inden nye frekvenstildelinger samt
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 



PE460.615v01-00 28/100 AM\858840DA.doc

DA

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

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. en

Ændringsforslag 85

Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen

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. 

(9) Som det blev fremhævet i den digitale 
dagsorden for Europa, er trådløst bredbånd 
en vigtig faktor, når det gælder om at 
fremme konkurrence, lige vilkår i hele 
Europa, 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 
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iværksætte ændringer af bestående 
rettigheder, forbyde visse opkøb af 
frekvensrettigheder, stille betingelser i 
forbindelse med hamstring af og effektiv 
anvendelse af frekvenser, jf. artikel 9, stk. 
7, i rammedirektivet, begrænse mængden 
af frekvenser for hver operatør eller undgå 
for store akkumuleringer af 
frekvensressourcer) for at undgå 
konkurrenceforvridninger i tråd med de 
principper, der ligger til grund for artikel 5, 
stk. 6, i direktiv 2002/20/EF
("tilladelsesdirektivet) og artikel 1, stk. 2, i 
direktiv 87/372/EØF ("GSM-direktivet").

reguleringsforanstaltninger (f.eks. 
iværksætte ændringer af bestående 
rettigheder, forbyde visse opkøb af 
frekvensrettigheder, stille betingelser i 
forbindelse med hamstring af og effektiv 
anvendelse af frekvenser, jf. artikel 9, stk. 
7, i rammedirektivet, begrænse mængden 
af frekvenser for hver operatør eller undgå 
for store akkumuleringer af 
frekvensressourcer) for at undgå 
konkurrenceforvridninger i tråd med de 
principper, der ligger til grund for artikel 5, 
stk. 6, i direktiv 2002/20/EF
("tilladelsesdirektivet) og artikel 1, stk. 2, i 
direktiv 87/372/EØF ("GSM-direktivet").

Or. en

Ændringsforslag 86
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Forslag til afgørelse
Betragtning 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

handelssektoren og i den offentlige sektor, 
og tildelinger, som ikke udnyttes, og 
delemuligheder og til at evaluere de 
fremtidige frekvensbehov hos forbrugerne 
og erhvervslivet.

Or. en

Ændringsforslag 87
Pilar del Castillo Vera

Forslag til afgørelse
Betragtning 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 88

Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Betragtning 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(10) En optimal og effektiv 
frekvensudnyttelse forudsætter en 
vedvarende overvågning af udviklingen og 
ajourførte gennemsigtige oplysninger om 
frekvensanvendelsen i hele EU. Selv om 
Kommissionens beslutning 2007/344/EC 
om ensartet fremlæggelse af oplysninger 
om brugen af frekvenser i Fællesskabet 
pålægger medlemsstaterne at offentliggøre 
oplysninger om anvendelsesrettigheder, er 
der behov for en detaljeret oversigt over 
den nuværende frekvensanvendelse i EU 
og effektive revisions- og 
vurderingsmetoder for at gøre anvendelsen 
af frekvenser og radioudstyr mere effektiv, 
navnlig i frekvensområdet mellem 300 
MHz og 6 GHz. Det ville bidrage til at 
kortlægge ineffektive teknologier og 
anvendelser, både i handelssektoren og i 
den offentlige sektor, og tildelinger, som 
ikke udnyttes, og delemuligheder og til at 
evaluere de fremtidige frekvensbehov hos 
forbrugerne og erhvervslivet.

Or. en

Ændringsforslag 89
Henri Weber

Forslag til afgørelse
Betragtning 10 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(10) En optimal og effektiv 
frekvensudnyttelse forudsætter en 
vedvarende overvågning af udviklingen og 
ajourførte gennemsigtige oplysninger om 
frekvensanvendelsen i hele EU. Selv om 
Kommissionens beslutning 2007/344/EC 
om ensartet fremlæggelse af oplysninger 
om brugen af frekvenser i Fællesskabet 
pålægger medlemsstaterne at offentliggøre 
oplysninger om anvendelsesrettigheder, er 
der behov for en detaljeret oversigt over 
den nuværende frekvensanvendelse i EU 
og effektive revisions- og 
vurderingsmetoder for at gøre anvendelsen 
af frekvenser og radioudstyr mere effektiv, 
navnlig i frekvensområdet mellem 300 
MHz og 6 GHz. Det ville bidrage til at 
kortlægge ineffektive teknologier og 
anvendelser, både i handelssektoren og i 
den offentlige sektor, og tildelinger, som 
ikke udnyttes, og delemuligheder og til at 
evaluere de fremtidige frekvensbehov hos 
forbrugerne og erhvervslivet.

Or. fr

Ændringsforslag 90

Jens Rohde
Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Betragtning 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) En optimal og effektiv 
frekvensudnyttelse forudsætter en 
vedvarende overvågning af udviklingen og 
ajourførte gennemsigtige oplysninger om 
frekvensanvendelsen i hele EU. Selv om 
Kommissionens beslutning 2007/344/EC 

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

om ensartet fremlæggelse af oplysninger 
om brugen af frekvenser i Fællesskabet 
pålægger medlemsstaterne at offentliggøre 
oplysninger om anvendelsesrettigheder, er 
der behov for en detaljeret oversigt over 
den nuværende frekvensanvendelse i EU 
og effektive revisions- og 
vurderingsmetoder for at gøre anvendelsen 
af frekvenser og radioudstyr mere effektiv, 
navnlig i frekvensområdet mellem 300 
MHz og 6 GHz. Det ville bidrage til at 
kortlægge ineffektive teknologier og 
anvendelser, både i handelssektoren og i 
den offentlige sektor, og tildelinger, som 
ikke udnyttes, og delemuligheder og til at 
evaluere de fremtidige frekvensbehov hos 
forbrugerne og erhvervslivet.

Or. en

Ændringsforslag 91
Patrizia Toia

Forslag til afgørelse
Betragtning 10 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) En effektiv og koordineret 
frekvensudnyttelse og en retfærdig og 
gennemsigtig forvaltning af 
frekvenstildelingerne bør gøre det muligt 
for alle medier og 
telekommunikationsoperatører at sikre 
kommunikationspluralisme, øge 
produktionen af indhold og forbedre 
kvaliteten af tjenester, der ydes brugerne, 
og bør tilskynde alle aktører til at forbedre 
teknologien og tilbyde bedre produkter til 
overkommelige priser.

Or. it
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Ændringsforslag 92
Catherine Trautmann

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 
fremtidig frekvensanvendelse. De direkte 
omkostninger i forbindelse med løsning af 
interferensproblemer og 
migrationsomkostninger, der skal 
muliggøre den digitale dividende, bør ikke 
bæres af transmissionssektoren eller af 
EU-borgerne eller bør kompenseres 
behørigt.

Or. en
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Ændringsforslag 93
Hella Ranner

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 og fremtidig EU-
standardisering af elektroniske net og 
udstyr, som ikke er baseret på 
radiobølger, er en væsentlig forudsætning 
for en effektiv anvendelse af 
frekvensressourcer og bør fremme 
sameksistensen af nye og eksisterende 
apparater. Fremtidige 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, 
såsom at øge modtageres 
modstandsdygtighed over for interferens 
og fastsættelse af hensigtsmæssige 
effektniveauer for nyt radioudstyr, der 
udsender stråling.

Or. en
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Ændringsforslag 94
Giles Chichester

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 
fremtidige frekvensbrugere.

Or. en

Ændringsforslag 95
Patrizia Toia

Forslag til afgørelse
Betragtning 11 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Harmoniserede standarder, jf. Europa- (11) Harmoniserede standarder, jf. Europa-
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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.

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 
fremtidige frekvensbrugere.

Or. en

Ændringsforslag 96
Henri Weber

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 

(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 



PE460.615v01-00 38/100 AM\858840DA.doc

DA

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.

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 enhver form 
for interferens eller gene, der kan forstyrre 
nuværende og fremtidige 
frekvensbrugere.

Or. fr

Ændringsforslag 97
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Forslag til afgørelse
Betragtning 11 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de
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Ændringsforslag 98
Catherine Trautmann

Forslag til afgørelse
Betragtning 12 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Ifølge adskillige konvergerende 
undersøgelser stiger den mobile datatrafik 
hastigt og fordobles i øjeblikket hvert 
andet år. Med denne hastighed, som 
formentlig vil fortsætte i de kommende år, 
vil mobil datatrafik være steget næsten 40 
gange fra 2009 til 2014. For at håndtere 
denne eksponentielle vækst skal lovgivere 
og markedsaktører træffe en række 
foranstaltninger, herunder større 
frekvenseffektivitet over hele linjen, en 
eventuel yderligere harmonisering af 
frekvensressourcer til trådløst bredbånd 
og lagring af trafik over på andre net via 
multimode-anordninger.

Or. en

Ændringsforslag 99
Patrizia Toia

Forslag til afgørelse
Betragtning 12 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Der bør indføres mere fleksible 
ordninger for styring af 
frekvensanvendelse med henblik på at 
fremme innovation og 
højhastighedsbredbåndsforbindelser, der 
gør det muligt for virksomhederne at 
reducere deres omkostninger og øge deres 
konkurrenceevne, og som gør det muligt 
at udvikle nye interaktive onlinetjenester, 
f.eks. inden for områderne uddannelse, 
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sundhed og forsyningspligtydelser.

Or. it

Ændringsforslag 100
Arturs Krišjānis Kariņš

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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 101
Jan Březina, Alajos Mészáros

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 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. Med tanke på, at 
800 MHz-båndet kan bruges til 
transmission over store områder, bør der 
knyttes dækningsforpligtelser opnået via 
principperne om teknologi- og 
tjenesteneutralitet til rettighederne. En 
yderligere frekvensharmonisering i 1,5 
GHz-båndet (1452-1492 MHz), et bånd 
der allerede deles til både satellit- og 
jordbaseret brug, og frigørelsen af 2,3 
GHz-båndet (2300-2400 MHz) til støtte 
for den stigende efterspørgsel efter mobile 
bredbåndstjenester burde sikre lige vilkår 
for forskellige teknologiske løsninger og 
støtte tilblivelsen af fælleseuropæiske 
operatører i Unionen. Yderligere 
tildelinger af radiofrekvenser til 
mobiltjenester, såsom 700 MHz-båndet 
(694-790 MHz), bør vurderes på grundlag 
af fremtidige kapacitetsbehov for trådløse 
bredbåndstjenester og jordbaseret tv.

Or. en

Ændringsforslag 102
Jens Rohde, Philippe Lamberts

Forslag til afgørelse
Betragtning 13 



PE460.615v01-00 42/100 AM\858840DA.doc

DA

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 stilles til rådighed for 
elektronisk kommunikation i Unionen 
senest i 2013. Med tanke på, at 800 MHz-
båndet kan bruges til transmission over 
store områder, kan der knyttes 
dækningsforpligtelser til rettighederne, 
hvis det er nødvendigt og i 
overensstemmelse med principperne om 
teknologi- og tjenesteneutralitet. Der bør 
frigøres yderligere frekvensressourcer til 
trådløst bredbånd og andre nye tjenester i 
1,5 GHz-båndet (1452-1492MHz), 2,3 
GHz-båndet (2300-2400MHz) samt 3,4-
3,8 GHz for at imødekomme den stigende 
efterspørgsel efter nye mobiltjenester. Der 
bør endvidere forudses tildelinger under 
790 MHz til mobiltjenester senest i 2015 
efter en nøjere vurdering af stigningen i 
efterspørgslen og kapacitetsbehovene.

Or. en

Ændringsforslag 103
Gunnar Hökmark

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 

(13) 800 MHz-båndet er optimalt til 
dækning af store områder med trådløse 
bredbåndstjenester. Med udgangspunkt i 
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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.

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. Med tanke på, at 
800 MHz-båndet kan bruges til 
transmission over store områder, bør der 
knyttes dækningsforpligtelser opnået via 
principperne om teknologi- og 
tjenesteneutralitet til rettighederne. Der 
bør frigøres yderligere frekvensressourcer 
til trådløse bredbåndstjenester i 1,5 GHz-
båndet (1452-1492MHz), og 2,3 GHz-
båndet (2300-2400MHz) bør frigøres til at 
imødekomme den stigende efterspørgsel 
efter mobiltrafik. Yderligere tildelinger af 
radiofrekvenser til mobiltjenester, såsom 
700 MHz-båndet (694-790 MHz), bør 
vurderes på grundlag af fremtidige 
kapacitetsbehov for trådløse 
bredbåndstjenester og jordbaseret tv.

Or. en

Ændringsforslag 104
Hella Ranner

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 

(13) 800 MHz-båndet kan anvendes
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 
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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.

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. Med tanke på, at 
800 MHz-båndet kan bruges til 
transmission over store områder, bør der 
knyttes dækningsforpligtelser til 
rettighederne. Den effektive anvendelse af 
900 MHz-båndet og frigørelsen af 2,3 
GHz-båndet (2300-2400MHz) til 
mobiltjenester skal bidrage til at 
imødekomme den stigende efterspørgsel 
efter mobiltrafik.

Or. en

Ændringsforslag 105
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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 

(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. Med tanke på, at 
800 MHz-båndet kan bruges til 
transmission over store områder, bør der 
knyttes dækningsforpligtelser til 
rettighederne. Den effektive anvendelse af 
900 MHz-båndet og frigørelsen af 2,3 
GHz-båndet (2300-2400MHz) til 
mobiltjenester skal bidrage til at 
imødekomme den stigende efterspørgsel 
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knyttes dækningsforpligtelser til 
rettighederne.

efter mobiltrafik.

Or. en

Ændringsforslag 106
Angelika Niebler

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

Or. de

Ændringsforslag 107
Hermann Winkler

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 er optimalt til 
dækning af store områder med trådløse 
bredbåndstjenester. Med udgangspunkt i 
harmoniseringen af de tekniske vilkår i 
medfør af afgørelse 2010/267/EU og 
Kommissionens henstilling af 28. oktober 
2009, som opfordrer til at standse analog 
radio/tv-transmission den 1. januar 2012, 
og på baggrund af den hurtige udvikling af 
de nationale lovgivninger kunne dette 
frekvensbånd i princippet stilles til 
rådighed for elektronisk kommunikation i 
Unionen senest i 2013. I denne forbindelse 
ville en hurtig gennemførelse afværge 
tekniske problemer, navnlig i regioner der 
grænser op til to eller flere medlemsstater.
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.

Or. de

Ændringsforslag 108
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

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 

(13) Som supplement til en rettidig og 
konkurrencefremmende åbning af 900 
MHz-båndet i overensstemmelse med det 
ændrede GSM-direktiv (2009/114/EF) er
800 MHz-båndet optimalt til dækning af 
store områder med trådløse 
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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 
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.

Or. en

Ændringsforslag 109
Silvana Koch-Mehrin

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 

(13) Som supplement til en rettidig og 
konkurrencefremmende åbning af 900 
MHz-båndet i overensstemmelse med det 
ændrede GSM-direktiv er 800 MHz-
båndet 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 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 110
Matthias Groote

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) I henhold til det ændrede 
mobiltelefonidirektiv skal 900 MHz-
båndet frigøres i nær fremtid. Derudover 
er 800 MHz-båndet 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 
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dækningsforpligtelser til rettighederne.

Or. de

Ændringsforslag 111
Petra Kammerevert

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 f.eks. 
trådløse bredbåndstjenester. Med 
udgangspunkt i harmoniseringen af de 
tekniske vilkår i medfør af afgørelse 
2010/267/EU og Kommissionens
henstilling af 28. oktober 2009, som 
opfordrer til at standse analog radio/tv-
transmission den 1. januar 2012, og på 
baggrund af den hurtige udvikling af de 
nationale lovgivninger kunne dette 
frekvensbånd i princippet stilles til 
rådighed for elektronisk kommunikation i 
Unionen senest i 2013. Med tanke på, at 
800 MHz-båndet kan bruges til 
transmission over store områder, bør der 
knyttes dækningsforpligtelser til 
rettighederne.

Or. de

Ændringsforslag 112
Teresa Riera Madurell

Forslag til afgørelse
Betragtning 13 



PE460.615v01-00 50/100 AM\858840DA.doc

DA

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

Or. en

Ændringsforslag 113
Peter Skinner

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 

(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 
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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.

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 114
Henri Weber

Forslag til afgørelse
Betragtning 13 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) 800 MHz-båndet er optimalt til 
dækning af store områder med trådløse 
bredbåndstjenester. Med udgangspunkt i 
harmoniseringen af de tekniske vilkår i 
medfør af afgørelse 2010/267/EU og 
Kommissionens henstilling af 28. oktober 
2009, som opfordrer til at standse analog 
radio/tv-transmission den 1. januar 2012, 
og på baggrund af den hurtige udvikling af 
de nationale lovgivninger kunne dette 
frekvensbånd i princippet stilles til 
rådighed for elektronisk kommunikation i 
Unionen senest i 2013. På længere sigt 
kunne der afhængigt af de vundne 
erfaringer og manglende frekvenser i andre 
bånd, som er tilstrækkelige til at opnå 
dækning, eventuelt også stilles yderligere 
frekvenser til rådighed i området under 
790 MHz. Med tanke på, at 800 MHz-
båndet kan bruges til transmission over 

(13) 800 MHz-båndet kan anvendes til 
dækning af store områder med trådløse 
bredbåndstjenester. Med udgangspunkt i 
harmoniseringen af de tekniske vilkår i 
medfør af Kommissionens afgørelse 
2010/267/EU af 5. februar 2010 om 
oprettelse af et GMES-partnerudvalg1 og 
Kommissionens henstilling af 28. oktober 
2009 om, hvordan det bør gøres lettere at 
høste digitaliseringsdividenden i EU2, 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 
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store områder, bør der knyttes 
dækningsforpligtelser til rettighederne.

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.

_________
1 EUT L 35 af 6.2.2010, s. 23.
2 EUT L 308 af 24.11.2009, s. 24.

Or. fr

Ændringsforslag 115
Jean-Pierre Audy

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 

(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. Med tanke på, at 
800 MHz-båndet kan bruges til 
transmission over store områder, bør der 
knyttes dækningsforpligtelser opnået via 
principperne om teknologi- og 
tjenesteneutralitet til rettighederne.
Muligheden for at frigøre yderligere 
frekvensressourcer til trådløse 
bredbåndstjenester vurderes med henblik 
på at imødekomme den stigende 
efterspørgsel efter mobiltrafik. Yderligere 
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rettighederne. tildelinger af radiofrekvenser til 
mobiltjenester bør vurderes i forbindelse 
med oversigten i artikel 8 og på grundlag 
af fremtidige kapacitetsbehov for trådløse 
bredbåndstjenester og anvendelse af 
frekvensressourcer til andre formål.

Or. en

Ændringsforslag 116
Lara Comi, Amalia Sartori

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, f.eks. 
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 så snart, det kan lade sig gøre. På 
længere sigt kunne anvendelsen af 
samtlige radiofrekvenser vurderes
afhængigt af den faktiske efterspørgsel på 
markedet og de sociale og kulturelle 
målsætninger. Desuden har forbrugerne 
og radio- og tv-branchen igangsat 
betydelige bestræbelser og investeringer 
for at frigøre 800 MHz-båndet. Som følge 
heraf bør der ikke overvejes nogen 
yderligere ændring af anvendelsen for de 
øvrige sendefrekvenser.

Or. en
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Ændringsforslag 117
Arturs Krišjānis Kariņš

Forslag til afgørelse
Betragtning 13 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Kommissionens afgørelse 
2010/267/EU øremærker 800 MHz-båndet 
til jordbaserede systemer, der kan levere 
elektroniske kommunikationstjenester, og 
overlader det til medlemsstaterne selv at 
afgøre, om og hvornår de vil øremærke 
800 MHz-båndet til sådanne systemer og 
stille det til rådighed for dem. Det kan 
imidlertid for at opfylde Europa 2020-
strategiens mål for bredbåndsdækning 
blive nødvendigt at indføre en frist for, 
hvornår 800 MHz-båndet skal stilles til 
rådighed for systemer, der kan levere 
elektroniske kommunikationstjenester.

Or. en

Ændringsforslag 118
Hella Ranner

Forslag til afgørelse
Betragtning 13 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Større muligheder for mobilt 
bredbånd kan give kultursektoren nye 
distributionsplatforme og dermed bane 
vejen for en fremtidig udvikling i 
sektoren. Det er uhyre vigtigt, at 
jordbaserede radio- og tv-tjenester og 
andre aktører er i stand til at udvikle 
deres tjenester, når der frigøres yderligere 
frekvensressourcer til trådløse tjenester. 
Medlemsstaterne bør give passende 
kompensation til eksisterende brugere for 
migrationsomkostninger, der er et resultat 
af åbningen af yderligere 
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frekvensressourcer.

Or. en

Ændringsforslag 119
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Forslag til afgørelse
Betragtning 13 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Større muligheder for mobilt 
bredbånd kan give kultursektoren nye
distributionsplatforme og dermed bane 
vejen for en fremtidig udvikling i 
sektoren. Det er uhyre vigtigt, at 
jordbaserede radio- og tv-tjenester og 
andre aktører er i stand til at udvikle 
deres tjenester, når der frigøres yderligere 
frekvensressourcer til trådløse tjenester. 
Medlemsstaterne bør give passende 
kompensation til eksisterende brugere for 
migrationsomkostninger, der er et resultat 
af åbningen af yderligere 
frekvensressourcer.

Or. en

Ændringsforslag 120
Adina-Ioana Vălean

Forslag til afgørelse
Betragtning 13 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Større muligheder for mobilt 
bredbånd er af afgørende betydning for at 
forsyne den kulturelle sektor med nye 
distribueringsplatforme og dermed bane 
vejen for en fremtidig blomstrende 
udvikling af sektoren. Det er uhyre vigtigt, 
at jordbaserede tv-tjenester og andre 
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aktører kan opretholde eller udvikle nye 
tjenester, når der er frigjort yderligere 
frekvensressourcer til trådløse tjenester. 
Migrationsomkostninger, der er et resultat 
af åbningen af yderligere 
frekvensressourcer, kan dækkes gennem 
licensgebyrer.

Or. en

Ændringsforslag 121
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Betragtning 13 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Systemer med trådløs adgang, 
herunder radiobaserede lokalnet, er ved at
vokse ud af deres nuværende tildelinger 
på et afgiftsfrit grundlag ved 2,4 GHz og 5 
GHz. Muligheden for at udvide 
allokeringerne af sendefrekvenser på et 
afgiftsfrit grundlag til systemer med 
trådløs adgang, herunder radiobaserede 
lokalnet, der er oprettet ved afgørelse 
2005/513/EF, bør vurderes i forbindelse 
med, at der laves en oversigt over 
nuværende anvendelser og kommende 
frekvensbehov, og afhængigt af 
frekvensanvendelsen til andre formål.

Or. en

Ændringsforslag 122
Catherine Trautmann

Forslag til afgørelse
Betragtning 13 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Systemer med trådløs adgang, 
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herunder radiobaserede lokalnet, er ved at 
vokse ud af deres nuværende tildelinger 
på et afgiftsfritaget grundlag ved 2,4 GHz 
og 5 GHz. F.eks. for at gøre plads til 
næste generation af trådløse teknologier 
er der behov for mere vidtrækkende 
kanaler med hastigheder over 1 Gbp, som 
har brug for yderligere frekvensbånd, der 
skal identificeres ved hjælp af oversigten 
over nuværende anvendelser og 
kommende frekvensbehov.

Or. en

Ændringsforslag 123
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Forslag til afgørelse
Betragtning 13 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Selv om radio- og tv-udsendelser 
fortsat vil være en vigtig 
distributionsplatform for indhold, da det
stadig er den mest økonomiske platform 
for massedistribution, giver bredbånd, 
fastnet såvel som mobilt, nye muligheder 
for kultursektoren for at diversificere sin 
vifte af distributionsplatforme, levere on-
demand-tjenester og kunne udnytte det 
økonomiske potentiale, der ligger i den 
store stigning i datatrafikken.

Or. en

Ændringsforslag 124
Arturs Krišjānis Kariņš

Forslag til afgørelse
Betragtning 13 b (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13b) Det er nødvendigt at erkende, at 
fastsættelsen af en obligatorisk frist for, 
hvornår 800 MHz-båndet skal stilles til 
rådighed for jordbaserede systemer, der 
kan levere elektroniske 
kommunikationstjenester, kan have 
direkte følger for organiseringen af 
frekvensbåndets anvendelse til 
almennyttige målsætninger eller til 
civilbeskyttelse og forsvar i nogle 
medlemsstater. Derudover kan den 
optimale anvendelse af 800 MHz-båndet 
blive forhindret, i tilfælde hvor 
tredjelande har besluttet sig for anden 
anvendelse, der kan medføre skadelig 
interferens i nogle medlemsstater og 
forhindre dem i at udnytte 800 MHz-
båndet effektivt til systemer, der kan 
levere elektroniske 
kommunikationstjenester, på hele deres 
territorium eller dele af det. I sådanne 
tilfælde kan det i nogle medlemsstater 
være nødvendigt at udskyde den frist, der 
skal fastsættes i den aktuelle afgørelse om 
gennemførelse af Kommissionens 
afgørelse 2010/267/EU.

Or. en

Ændringsforslag 125
Jens Rohde, Fiona Hall

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 

(14) Da en fælles tilgang og 
stordriftsfordele er nøglefaktorer for 
udviklingen af bredbåndskommunikation i 
hele Unionen, og for at undgå 
konkurrenceforvridning og 
markedsopsplitning blandt 
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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.

medlemsstaterne, bør visse tilladelses- og 
procedurevilkår fastlægges af 
medlemsstaterne og Kommissionen i 
fællesskab. Disse vilkår skal primært sikre 
nye operatørers adgang til lavere 
frekvensbånd gennem auktioner eller 
andre konkurrenceprocedurer; vilkårene
kunne desuden 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, bane vejen for nye 
fælleseuropæiske tjenester og 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. en

Ændringsforslag 126
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 

(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 
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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.

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

Or. en

Ændringsforslag 127
Giles Chichester

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 

(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, bane vejen for nye 
fælleseuropæiske tjenester og udvikle det 
indre marked for trådløse udstyr og 
tjenester bør disse vilkår gælde for 
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kommunikation, og for hvilke 
anvendelsesrettigheder kan overdrages
eller leases.

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

Or. en

Ændringsforslag 128
Gunnar Hökmark

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, 
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, bane vejen for nye 
fælleseuropæiske tjenester og 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. en
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Ændringsforslag 129
Jens Rohde, Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Betragtning 15 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 130
Ioan Enciu

Forslag til afgørelse
Betragtning 15 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 131
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til afgørelse
Betragtning 17 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Beskyttelse af folkesundheden mod 
elektromagnetiske felter er afgørende for 
borgernes velbefindende og for en 
sammenhængende tilgang til 
frekvenstilladelser i Unionen. Selv om det 
er omfattet af Rådets henstilling 
1999/519/EF om begrænsning af 
befolkningens eksponering for 
elektromagnetiske felter, er det væsentligt 
at sikre en vedvarende overvågning af 
frekvensanvendelsers ioniserende og 
ikkeioniserende virkninger på sundheden, 
herunder de faktiske kumulative 
påvirkninger fra et stigende antal 
udstyrstypers frekvensanvendelser inden 
for en række frekvensbånd.

(17) Beskyttelse af folkesundheden mod 
elektromagnetiske felter er afgørende for 
borgernes velbefindende og for en 
sammenhængende tilgang til 
frekvenstilladelser i Unionen. Selv om det 
er omfattet af Rådets henstilling 
1999/519/EF om begrænsning af 
befolkningens eksponering for 
elektromagnetiske felter, er det væsentligt 
at sikre en vedvarende overvågning af 
frekvensanvendelsers ioniserende og 
ikkeioniserende virkninger på sundheden, 
herunder de faktiske kumulative 
påvirkninger fra et stigende antal 
udstyrstypers frekvensanvendelser inden 
for en række frekvensbånd. Samtidigt med, 
at de sørger for passende beskyttelse af 
befolkningen, bør medlemsstaterne sikre, 
at beskyttelsesforanstaltningerne er 
teknologi- og tjenesteneutrale.

Or. en

Ændringsforslag 132
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Betragtning 17 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Beskyttelse af folkesundheden mod 
elektromagnetiske felter er afgørende for 
borgernes velbefindende og for en 
sammenhængende tilgang til 
frekvenstilladelser i Unionen. Selv om det 
er omfattet af Rådets henstilling 
1999/519/EF om begrænsning af 
befolkningens eksponering for 
elektromagnetiske felter, er det væsentligt 
at sikre en vedvarende overvågning af 
frekvensanvendelsers ioniserende og 
ikkeioniserende virkninger på sundheden, 

(17) Beskyttelse af folkesundheden mod 
elektromagnetiske felter er afgørende for 
borgernes velbefindende og for en 
sammenhængende tilgang til 
frekvenstilladelser i Unionen. Selv om det 
er omfattet af Rådets henstilling 
1999/519/EF om begrænsning af 
befolkningens eksponering for 
elektromagnetiske felter, er det væsentligt 
at sikre en vedvarende overvågning af 
frekvensanvendelsers ioniserende og 
ikkeioniserende virkninger på sundheden, 
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herunder de faktiske kumulative 
påvirkninger fra et stigende antal 
udstyrstypers frekvensanvendelser inden 
for en række frekvensbånd.

herunder de faktiske kumulative 
påvirkninger fra et stigende antal 
udstyrstypers frekvensanvendelser inden 
for en række frekvensbånd; samtidigt med, 
at de sørger for passende beskyttelse af 
befolkningen, bør medlemsstaterne sikre, 
at beskyttelsesforanstaltningerne er 
teknologi- og tjenesteneutrale.

Or. en

Ændringsforslag 133

Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Betragtning 17 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Beskyttelse af folkesundheden mod 
elektromagnetiske felter er afgørende for 
borgernes velbefindende og for en 
sammenhængende tilgang til 
frekvenstilladelser i Unionen. Selv om det 
er omfattet af Rådets henstilling 
1999/519/EF om begrænsning af 
befolkningens eksponering for 
elektromagnetiske felter, er det væsentligt 
at sikre en vedvarende overvågning af 
frekvensanvendelsers ioniserende og 
ikkeioniserende virkninger på sundheden, 
herunder de faktiske kumulative 
påvirkninger fra et stigende antal 
udstyrstypers frekvensanvendelser inden 
for en række frekvensbånd.

(17) Beskyttelse af folkesundheden mod 
elektromagnetiske felter er afgørende for 
borgernes velbefindende og for en 
sammenhængende tilgang til 
frekvenstilladelser i Unionen. Selv om det 
er omfattet af Rådets henstilling 
1999/519/EF om begrænsning af 
befolkningens eksponering for 
elektromagnetiske felter, er det væsentligt 
at nå frem til en bedre forståelse af 
levende organismers reaktioner på 
elektromagnetiske felter og sikre en 
vedvarende overvågning af 
frekvensanvendelsers ioniserende og 
ikkeioniserende virkninger på sundheden, 
herunder de faktiske kumulative 
påvirkninger fra et stigende antal 
udstyrstypers frekvensanvendelser inden 
for en række frekvensbånd.

Or. en
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Ændringsforslag 134
Jan Březina, Alajos Mészáros

Forslag til afgørelse
Betragtning 18 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Væsentlige mål i almenvellets 
interesse som f.eks. beskyttelse af liv 
forudsætter samordnede tekniske løsninger 
for samspillet mellem sikkerheds- og 
beredskabstjenester på tværs af 
medlemsstaterne. Der bør stilles 
tilstrækkelige frekvensressourcer til 
rådighed på en sammenhængende måde til 
udviklingen og den frie bevægelighed af 
sikkerhedstjenester og -udstyr og 
innovative EU-dækkende eller indbyrdes 
kompatible sikkerheds- og 
beredskabsløsninger. Undersøgelser har 
vist, at der i Unionen som helhed over de 
næste 5 til 10 år er behov for yderligere 
harmoniserede frekvenser under 1 GHz til 
levering af mobile bredbåndstjenester med 
henblik på civilbeskyttelse og 
katastrofehjælp.

(18) Væsentlige mål i almenvellets 
interesse som f.eks. beskyttelse af liv 
forudsætter samordnede tekniske løsninger 
for samspillet mellem sikkerheds- og 
beredskabstjenester på tværs af 
medlemsstaterne. Der bør stilles 
tilstrækkelige frekvensressourcer til 
rådighed på en sammenhængende måde til 
udviklingen og den frie bevægelighed af 
sikkerhedstjenester og -udstyr og 
innovative EU-dækkende eller indbyrdes 
kompatible sikkerheds- og 
beredskabsløsninger. Undersøgelser har 
vist, at der i Unionen som helhed over de 
næste 5 til 10 år er behov for yderligere 
harmoniserede frekvenser under 1 GHz til 
levering af mobile bredbåndstjenester med 
henblik på civilbeskyttelse og 
katastrofehjælp. Satellitter vil også spille 
en afgørende rolle for leveringen af en 
intern og ekstern 
katastrofeberedskabskapacitet i 
verdensklasse, et politisk mål der er 
fastsat i den nylige meddelelse fra GD 
ECHO, som vil indebære brugen af 
satellitfrekvensområder for at bidrage til 
europæiske kapaciteter såvel inden for 
som uden for Europas grænser.

Or. en

Ændringsforslag 135
Jens Rohde, Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Betragtning 18 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Væsentlige mål i almenvellets 
interesse som f.eks. beskyttelse af liv 
forudsætter samordnede tekniske løsninger 
for samspillet mellem sikkerheds- og 
beredskabstjenester på tværs af 
medlemsstaterne. Der bør stilles 
tilstrækkelige frekvensressourcer til 
rådighed på en sammenhængende måde
til udviklingen og den frie bevægelighed af 
sikkerhedstjenester og -udstyr og 
innovative EU-dækkende eller indbyrdes 
kompatible sikkerheds- og 
beredskabsløsninger. Undersøgelser har 
vist, at der i Unionen som helhed over de 
næste 5 til 10 år er behov for yderligere 
harmoniserede frekvenser under 1 GHz til 
levering af mobile bredbåndstjenester med 
henblik på civilbeskyttelse og 
katastrofehjælp.

(18) Væsentlige mål i almenvellets 
interesse som f.eks. beskyttelse af liv 
forudsætter samordnede tekniske løsninger 
for samspillet mellem sikkerheds- og 
beredskabstjenester på tværs af 
medlemsstaterne. Der bør stilles 
tilstrækkelige frekvensressourcer til 
rådighed i en samordnet fælleseuropæisk 
radiofrekvensblok til udviklingen og den 
frie bevægelighed af sikkerhedstjenester og 
-udstyr og innovative EU-dækkende eller 
indbyrdes kompatible sikkerheds- og 
beredskabsløsninger. Undersøgelser har 
vist, at der i Unionen som helhed over de 
næste 5 til 10 år er behov for yderligere 
harmoniserede frekvenser under 1 GHz til 
levering af mobile bredbåndstjenester med 
henblik på civilbeskyttelse og 
katastrofehjælp. En eventuel yderligere 
harmoniseret tildeling af 
frekvensressourcer til civilbeskyttelse og 
katastrofehjælp under 1 GHz bør også 
indbefatte en vurdering af muligheden for 
at frigøre eller dele andre 
frekvensressourcer, der allerede er afsat 
til dette formål.

Or. en

Ændringsforslag 136
Jens Rohde, Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Betragtning 19 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Frekvensregulering har en betydelig 
grænseoverskridende og international 
dimension på grund af radiobølgers 
spredningsmønster, på grund af 
frekvensafhængige tjenestemarkeders 
internationale karakteristika og på grund af 

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

behovet for at undgå skadelig interferens 
landene imellem. Desuden indebærer 
henvisningerne til internationale aftaler i 
direktiv 2002/21/EF og 2002/20/EF, som 
ændret, at medlemsstaterne ikke må påtage 
sig internationale forpligtelser, der 
forhindrer eller begrænser deres opfyldelse 
af EU-forpligtelser. Medlemsstaterne bør –
i overensstemmelse med retspraksis –
træffe alle nødvendige foranstaltninger for 
at muliggøre en passende repræsentation af 
Unionen i internationale organer, der er 
ansvarlige for frekvenssamordning, når der 
er tale om spørgsmål, der hører under 
Unionens kompetence. I de tilfælde, hvor 
EU-politikker eller –kompetencer berøres, 
bør Unionen være den politiske drivkraft 
bag forberedelsen af forhandlinger og 
sikre, at Unionen taler med én stemme i 
de multilaterale forhandlinger med henblik 
på at skabe globale synergier og 
stordriftsfordele i frekvensanvendelsen, 
herunder også i Den Internationale 
Telekommunikationsunion, der afspejler 
dens ansvar for frekvensspørgsmål under 
EU-lovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 137
Gaston Franco

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 

(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 
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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.

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. fr

Ændringsforslag 138
Giles Chichester

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.
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Or. en

Ændringsforslag 139
Silvia-Adriana Ţicău

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 ud over målet 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.

Or. ro

Ændringsforslag 140
Edit Herczog

Forslag til afgørelse
Betragtning 21 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) WRC 2012 omfatter specifikke 
temaer, som er af interesse for Unionen, 

(21) For at undgå det stigende pres på det 
frekvensbånd, der skal stilles til rådighed 
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herunder bl.a. frekvenser, som frigøres 
(digital dividende), videnskabelige og 
meteorologiske tjenester, bæredygtig 
udvikling og klimaforandringer, 
satellitbaseret kommunikation og 
anvendelsen af frekvenser til Galileo 
(oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 
876/2002 om oprettelse af 
fællesforetagendet Galileo og Rådets 
forordning (EF) nr. 1321/2004 om 
forvaltningsstrukturerne for de europæiske 
programmer for satellitbaseret 
radionavigation) og det europæiske 
program for global miljø- og 
sikkerhedsovervågning med henblik på en 
bedre udnyttelse af jordobservationsdata.

for satellitnavigation og -kommunikation, 
bør deres båndbredde sikres i den nye 
planlægning af frekvensanvendelsen. 
WRC 2012 omfatter specifikke temaer, 
som er af interesse for Unionen, herunder 
bl.a. frekvenser, som frigøres (digital 
dividende), videnskabelige og 
meteorologiske tjenester, bæredygtig 
udvikling og klimaforandringer, 
satellitbaseret kommunikation og 
anvendelsen af frekvenser til Galileo 
(oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 
876/2002 om oprettelse af 
fællesforetagendet Galileo og Rådets 
forordning (EF) nr. 1321/2004 om 
forvaltningsstrukturerne for de europæiske 
programmer for satellitbaseret 
radionavigation) og det europæiske 
program for global miljø- og 
sikkerhedsovervågning med henblik på en 
bedre udnyttelse af jordobservationsdata.

Or. en

Ændringsforslag 141
Gaston Franco

Forslag til afgørelse
Betragtning 25 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Bestemmelserne i denne afgørelse 
bør gennemføres i overensstemmelse med 
de garantier, der er fastlagt ved 
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.
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_________
1 EUT L 337 af 18.12.2009, s. 37.

Or. fr

Ændringsforslag 142
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Forslag til afgørelse
Betragtning 25 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Intet i denne afgørelse har til formål 
at forringe beskyttelsen af 
markedsaktørerne i direktiv 2009/140/EF 
om ændring af direktiv 2002/21/EF om 
fælles rammebestemmelser for 
elektroniske kommunikationsnet og -
tjenester, direktiv 2002/19/EF om adgang 
til og samtrafik mellem elektroniske 
kommunikationsnet og tilhørende 
faciliteter og direktiv 2002/20/EF om 
tilladelser til elektroniske 
kommunikationsnet og –tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 143
Patrizia Toia, Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Forslag til afgørelse
Betragtning 25 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Intet i denne afgørelse har til formål 
at forringe beskyttelsen af 
markedsaktørerne i direktiv 2009/140/EF 
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 
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kommunikationsnet og tilhørende 
faciliteter og direktiv 2002/20/EF om 
tilladelser til elektroniske 
kommunikationsnet og –tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 144
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til afgørelse
Betragtning 25 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Intet i denne afgørelse har til formål 
at forringe beskyttelsen af 
markedsaktørerne i direktiv 2009/140/EF 
om ændring af direktiv 2002/21/EF om 
fælles rammebestemmelser for 
elektroniske kommunikationsnet og -
tjenester, direktiv 2002/19/EF om adgang 
til og samtrafik mellem elektroniske 
kommunikationsnet og tilhørende 
faciliteter og direktiv 2002/20/EF om 
tilladelser til elektroniske 
kommunikationsnet og –tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 145
Angelika Niebler

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formål Formål og anvendelsesområde

Or. de
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Ændringsforslag 146
Petra Kammerevert

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formål Formål og anvendelsesområde

Or. de

Ændringsforslag 147
Hella Ranner

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formål Formål og anvendelsesområde

Or. de

Ændringsforslag 148
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formål Anvendelsesområde

Or. en

Ændringsforslag 149
Henri Weber

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – overskrift 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formål Formål og anvendelsesområde

Or. fr

Ændringsforslag 150
Angelika Niebler

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.

Ved denne afgørelse indføres i 
overensstemmelse med direktiv 
2002/19/EF, 2002/20/EF, 2002/21/EF og 
2002/22/EF og afgørelse nr. 67/2002/EF
et frekvenspolitikprogram, som tager sigte 
på strategisk planlægning og 
harmonisering af frekvensanvendelsen for 
at sikre det indre markeds funktion.

Or. de

Ændringsforslag 151
Petra Kammerevert

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.

Ved denne afgørelse indføres i 
overensstemmelse med direktiv 
2002/19/EF, 2002/20/EF, 2002/21/EF og 
2002/22/EF og afgørelse nr. 67/2002/EF
et radiofrekvenspolitikprogram, som tager 
sigte på strategisk planlægning og 
harmonisering af frekvensanvendelsen for 
at sikre det indre markeds funktion.

Or. de
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Ændringsforslag 152
Hella Ranner

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.

Ved denne afgørelse indføres i 
overensstemmelse med direktiv 
2002/21/EF, 2002/20/EF og 2002/19/EF, 
direktiv 2002/22/EF og afgørelse nr. 
67/2002/EF et 
radiofrekvenspolitikprogram, som tager 
sigte på strategisk planlægning og 
harmonisering af frekvensanvendelsen for 
at sikre det indre markeds funktion.

Or. en

Ændringsforslag 153
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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.

Ved denne afgørelse indføres i 
overensstemmelse med direktiv 
2002/21/EF, 2002/20/EF og 2002/19/EF, 
direktiv 2002/22/EF og afgørelse nr. 
67/2002/EF 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 154
Jean-Pierre Audy

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.

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

Or. en

Ændringsforslag 155
Catherine Trautmann

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.

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

Or. en

Ændringsforslag 156
Silvia-Adriana Ţicău

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 

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

Or. ro

Ændringsforslag 157
Henri Weber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne afgørelses anvendelse berører ikke 
gældende EU-lovgivning eller 
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.

Or. fr

Ændringsforslag 158
Petra Kammerevert

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne afgørelses anvendelse berører ikke 
gældende EU-lovgivning eller 
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 ud fra hensynet til den 
offentlige orden, civilbeskyttelse eller 
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forsvar.

Or. de

Ændringsforslag 159
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne afgørelses anvendelse berører ikke 
gældende EU-lovgivning eller 
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 ud fra hensynet til den 
offentlige orden, civilbeskyttelse eller 
forsvar.

Or. en

Ændringsforslag 160
Hella Ranner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne afgørelses anvendelse berører ikke 
gældende EU-lovgivning eller 
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 
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frekvensressourcer ud fra hensynet til den 
offentlige orden, civilbeskyttelse eller 
forsvar.

Or. en

Ændringsforslag 161
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne afgørelses anvendelse berører ikke 
gældende EU-lovgivning eller 
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 ud fra hensynet til den 
offentlige orden, civilbeskyttelse eller 
forsvar.

Or. en

Ændringsforslag 162
Catherine Trautmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne afgørelse dækker det indre marked 
inden for alle Unionens politikområder, 
hvor der anvendes frekvensressourcer, 
f.eks. inden for, men ikke begrænset til, 
elektronisk kommunikation, forskning og 
udvikling, transport, energi og den 
audiovisuelle sektor.



AM\858840DA.doc 81/100 PE460.615v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 163
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne afgørelse dækker det indre marked 
inden for alle Unionens politikområder, 
hvor der anvendes frekvensressourcer, 
f.eks. inden for elektronisk 
kommunikation, forskning og udvikling, 
transport, energi og den audiovisuelle 
sektor.

Or. en

Ændringsforslag 164
Catherine Trautmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne afgørelse er i overensstemmelse 
med gældende EU-lovgivning, navnlig 
direktiv 2002/20/EF og 2002/21/EF samt 
afgørelse nr. 676/2002/EF og direktiv 
1999/5/EF, og ligeledes med 
foranstaltninger, der i overensstemmelse 
med EU-lovgivningen træffes på nationalt 
plan, og som overholder de relevante 
internationale aftaler, herunder ITU's 
radioreglement.

Or. en
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Ændringsforslag 165
Catherine Trautmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne afgørelse berører ikke 
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.

Or. en

Ændringsforslag 166
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne samarbejder med 
hinanden og med Kommissionen på en 
gennemsigtig måde for at sikre en 
konsekvent anvendelse af følgende 
generelle reguleringsprincipper i hele 
Unionen:

1. Medlemsstaterne samarbejder med 
hinanden og med Kommissionen på en 
gennemsigtig måde for at sikre en 
konsekvent anvendelse af følgende 
generelle reguleringsprincipper i hele 
Unionen:

Or. en

Ændringsforslag 167
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremme af en effektiv udnyttelse af 
frekvensressourcer med sigte på at 

udgår
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imødekomme den stigende efterspørgsel 
efter frekvenser på en optimal måde

Or. en

Ændringsforslag 168
Paul Rübig

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. 
Principperne om fleksibilitet og 
markedsorienteret og effektiv 
frekvensanvendelse som følge af, at der 
sikres loyal konkurrence ved at inddrage 
eksisterende forretningsmodeller på 
nationalt plan, er derfor af yderste 
vigtighed

Or. en

Ændringsforslag 169
Petra Kammerevert

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 en effektiv udnyttelse af 
frekvensressourcerne med sigte på at 
imødekomme den voksende efterspørgsel 
efter frekvenser på en optimal måde, 
samtidig med at der tages hensyn til 
frekvensernes samfundsmæssige, 
kulturelle og økonomiske værdi som 
helhed
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Or. de

Ændringsforslag 170
András Gyürk

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, 
således at der sikres inteferensfri drift af 
eksisterende elektroniske 
kommunikationsnet

Or. en

Ændringsforslag 171
Patrizia Toia

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, 
samtidig med at der tages hensyn til 
frekvensressourcers store 
samfundsmæssige, kulturelle og 
økonomiske værdi

Or. en
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Ændringsforslag 172
Giles Chichester

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, 
samtidig med at der tages hensyn til 
frekvensressourcers store 
samfundsmæssige, kulturelle og 
økonomiske værdi

Or. en

Ændringsforslag 173
Jean-Pierre Audy

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 en effektiv udnyttelse af 
frekvensressourcer med sigte på at 
imødekomme den voksende efterspørgsel 
efter frekvenser på en optimal måde,
samtidig med at der tages hensyn til 
frekvensernes store samfundsmæssige, 
kulturelle og økonomiske værdi

Or. fr

Ændringsforslag 174
Henri Weber

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – litra a 
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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 en effektiv udnyttelse af 
frekvensressourcerne med sigte på at 
imødekomme den voksende efterspørgsel 
efter frekvenser på en optimal måde, 
samtidig med at der tages hensyn til deres 
samfundsmæssige, kulturelle og 
økonomiske konsekvenser

Or. fr

Ændringsforslag 175
Hella Ranner

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 en effektiv udnyttelse af 
frekvensressourcerne med sigte på at 
imødekomme den voksende efterspørgsel 
efter frekvenser på en optimal måde, 
samtidig med at der tages hensyn til 
frekvensernes samfundsmæssige, 
kulturelle og økonomiske værdi som 
helhed

Or. en

Ændringsforslag 176
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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, 
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samtidig med at der tages hensyn til 
frekvensernes samfundsmæssige, 
uddannelsesmæssige, kulturelle og 
økonomiske værdi som helhed

Or. en

Ændringsforslag 177
Catherine Trautmann

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, der også afspejler 
deres store samfundsmæssige, kulturelle 
og økonomiske værdi

Or. en

Ændringsforslag 178
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – litra a a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) fremme af en effektiv udnyttelse af 
frekvensressourcer med sigte på at 
imødekomme forbrugernes efterspørgsel 
efter frekvenser på en optimal måde, 
samtidig med at der tages hensyn til 
frekvensressourcers store 
samfundsmæssige, kulturelle og 
økonomiske værdi

Or. en
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Ændringsforslag 179
Catherine Trautmann

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 180
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 181
Jan Březina, Alajos Mészáros

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) teknologi- og tjenesteneutralitet med 
henblik på harmoniseret anvendelse af 
frekvenser til elektroniske 
kommunikationsnet og –tjenester, jf. 
artikel 9 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet), og i videst muligt 
omfang for andre sektorer og applikationer, 
således at der navnlig via øget fleksibilitet 
opnås en mere effektiv frekvensudnyttelse 
og dermed øget mobil datatrafik og mobile 
bredbåndstjenester og innovationen 
fremmes, samtidig med at der tages 
hensyn til behovet for at undgå skadelig 
interferens og sikre tjenestens tekniske 
kvalitet

Or. en

Ændringsforslag 182
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) teknologi- og tjenesteneutralitet med 
henblik på harmoniseret anvendelse af 
frekvenser til elektroniske 
kommunikationsnet og –tjenester, jf. 
artikel 9 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet), og i videst muligt 
omfang for andre sektorer og applikationer, 
således at der navnlig via øget fleksibilitet 
opnås en mere effektiv frekvensudnyttelse 
og dermed øget mobil datatrafik og mobile 
bredbåndstjenester og innovationen 
fremmes, samtidig med at der tages 
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hensyn til behovet for at undgå skadelig 
interferens og sikre tjenestens tekniske 
kvalitet

Or. en

Ændringsforslag 183
Matthias Groote

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

Or. de

Ændringsforslag 184
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro
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Ændringsforslag 185
Jens Rohde, Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 186

Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 187
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 188
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 189
Silvana Koch-Mehrin

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. en
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Ændringsforslag 190
Petra Kammerevert

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – litra d 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) sikring af det indre markeds funktion, 
navnlig ved at sikre reel konkurrence, med 
henblik på at skabe kulturel 
mangfoldighed og mediepluralisme i 
overensstemmelse med direktiv 
2002/21/EF som ændret ved direktiv 
2009/140/EF samt social og territorial 
samhørighed.

Or. en

Ændringsforslag 191

Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen

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 udviklingen af det indre 
marked og digitale tjenester ved at sikre 
reel konkurrence og lige vilkår og ved at 
bane vejen for nye fælleseuropæiske 
operatører.

Or. en

Ændringsforslag 192
Giles Chichester

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – litra d 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) sikring af udviklingen af det indre 
marked og digitale tjenester ved at sikre 
reel konkurrence og lige vilkår og ved at 
bane vejen for nye fælleseuropæiske 
operatører.

Or. en

Ændringsforslag 193
Gunnar Hökmark

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 udviklingen af det indre 
marked og digitale tjenester ved at sikre 
reel konkurrence og lige vilkår og ved at 
bane vejen for fælleseuropæiske tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 194
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

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 udviklingen af det indre 
marked og digitale tjenester ved at sikre 
reel konkurrence og lige vilkår.

Or. en
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Ændringsforslag 195
Jens Rohde, Fiona Hall

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 digitale markeds 
udvikling og funktion, navnlig ved at sikre 
reel konkurrence og lige vilkår i hele 
Europa.

Or. en

Ændringsforslag 196
Jean-Pierre Audy

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 udviklingen af det indre 
marked og digitale tjenester, navnlig ved 
at sikre reel konkurrence.

Or. fr

Ændringsforslag 197
Catherine Trautmann

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 198
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – litra d 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 199
Jens Rohde, Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – litra d a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) sikring af effektiv frekvensanvendelse 
ved, at adgangsrettighederne omfatter en 
forpligtelse til at vælge den mest effektive 
og mest hensigtsmæssige kompressions-, 
overførsels- og udrulningsteknologi, 
samtidig med at princippet om tjeneste- og 
teknologineutralitet overholdes.

Or. en

Ændringsforslag 200
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – litra d a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) forebyggelse af skadelige former for 
interferens eller afbrydelser.

Or. ro
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Ændringsforslag 201
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – litra d a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) fremme af innovation.

Or. en

Ændringsforslag 202
Catherine Trautmann

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – litra d a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) fremme af innovation.

Or. en

Ændringsforslag 203
Catherine Trautmann

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – litra d b (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) sikring af, at der i fuld udstrækning 
tages hensyn til den relevante EU-
lovgivning om befolkningens eksponering 
for emissioner fra elektromagnetiske 
felter, når der fastlægges tekniske vilkår 
for udnyttelse af frekvensressourcerne.

Or. en
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Ændringsforslag 204
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – litra d b (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) sikring af, at der i fuld udstrækning 
tages hensyn til den relevante EU-
lovgivning om befolkningens eksponering 
for emissioner fra elektromagnetiske 
felter, når der fastlægges tekniske vilkår 
for udnyttelse af frekvensressourcerne.

Or. en

Ændringsforslag 205
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende specifikke principper finder 
anvendelse på elektronisk 
kommunikation:
a) teknologi- og tjenesteneutralitet ved 
anvendelsen af frekvenser til elektroniske 
kommunikationsnet og –tjenester, jf. 
artikel 9 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet), og i videst muligt 
omfang overdragelse eller udlejning af 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser, således at der navnlig via 
øget fleksibilitet opnås en mere effektiv 
frekvensudnyttelse og innovationen 
fremmes
b) fremme af harmoniseringen af brugen 
af radiofrekvenser i Fællesskabet, der 
tilgodeser behovet for en virkningsfuld og 
effektiv udnyttelse, jf. artikel 9 og 8a i 
direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet) og 
afgørelse 676/2002/EF 
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(frekvenspolitikbeslutningen) 
c) bibeholdelse og udvikling af reel 
konkurrence ved på forhånd at forhindre 
eller efterfølgende at rette op på visse 
økonomiske operatørers akkumulering af 
for store frekvensressourcer, som skader 
konkurrencen væsentligt.

Or. en

Ændringsforslag 206
Catherine Trautmann

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende specifikke principper finder 
anvendelse på elektronisk 
kommunikation:
a) teknologi- og tjenesteneutralitet ved 
anvendelsen af frekvenser til elektroniske 
kommunikationsnet og –tjenester, jf. 
artikel 9 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet), og i videst muligt 
omfang overdragelse eller udlejning af 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser, således at der navnlig via 
øget fleksibilitet opnås en mere effektiv 
frekvensudnyttelse og innovationen 
fremmes
b) fremme af harmoniseringen af brugen 
af radiofrekvenser i Fællesskabet, der 
tilgodeser behovet for en virkningsfuld og 
effektiv udnyttelse, jf. artikel 9 og 8a i 
direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet) og 
afgørelse 676/2002/EF 
(frekvenspolitikbeslutningen) 
c) bibeholdelse og udvikling af reel 
konkurrence ved på forhånd at forhindre 
eller efterfølgende at rette op på visse 
økonomiske operatørers akkumulering af 
for store frekvensressourcer, som skader 
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konkurrencen væsentligt.

Or. en


