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Ændringsforslag 207
Jan Březina, Alajos Mészáros

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) sikre, at der tildeles tilstrækkelige og
egnede frekvenser til trådløse tjenester, 
under hensyntagen til alle teknologiske 
løsninger, på mindst 1200 Mhz inden 
udgangen af 2015, medmindre andet 
fremgår af 
radiofrekvenspolitikprogrammet, og for at 
imødekomme den hastigt voksende 
efterspørgsel efter mobil datatrafik, 
hvilket giver mulighed for udvikling af 
kommercielle og offentlige tjenester

Or. en

Ændringsforslag 208
Hella Ranner

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) rettidigt at stille tilstrækkelige egnede 
frekvensressourcer til rådighed til støtte for 
gennemførelsen af Unionens
frekvenspolitiske mål og for at 
imødekomme den hastigt voksende 
efterspørgsel efter mobil datatrafik, idet 
udviklingen af andre frekvensbrugere, 
som f.eks. transmissioner samtidig sikres

Or. en
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Ændringsforslag 209
Patrizia Toia

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) rettidigt at stille tilstrækkelige egnede 
frekvensressourcer til rådighed til støtte for 
gennemførelsen af Unionens politiske mål
under hensyntagen til vigtige mål af 
almen interesse såsom kulturel 
mangfoldighed og mediepluralisme samt 
de forskellige radiofrekvensbrugeres 
interesser

Or. en

Ændringsforslag 210
Giles Chichester

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) rettidigt at stille tilstrækkelige egnede 
frekvensressourcer til rådighed til støtte for 
gennemførelsen af Unionens politiske mål
under hensyntagen til mål af almen 
interesse såsom kulturel mangfoldighed 
og mediepluralisme samt de forskellige 
radiofrekvensbrugeres interesser

Or. en

Ændringsforslag 211
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) rettidigt at stille tilstrækkelige egnede 
frekvensressourcer til rådighed til støtte for 
gennemførelsen af Unionens politiske mål
under hensyntagen til vigtige mål af 
almen interesse såsom kulturel 
mangfoldighed og mediepluralisme og de 
forskellige radiofrekvensbrugeres 
interesser

Or. fr

Ændringsforslag 212
Henri Weber

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) rettidigt at stille tilstrækkelige egnede 
frekvensressourcer til rådighed til støtte for 
gennemførelsen af Unionens politiske mål
og at tage hensyn til de vigtige mål af 
almen interesse, nemlig kulturel 
mangfoldighed og mediepluralisme og de 
forskellige radiofrekvensbrugeres 
interesser

Or. fr

Ændringsforslag 213
Catherine Trautmann

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) rettidigt at stille tilstrækkelige egnede 
frekvensressourcer til rådighed til støtte for 
gennemførelsen af Unionens politiske mål
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under hensyntagen til vigtige mål af 
almen interesse såsom kulturel 
mangfoldighed og mediepluralisme samt 
de forskellige radiofrekvensbrugeres 
interesser

Or. en

Ændringsforslag 214
Paul Rübig

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) rettidigt at stille tilstrækkelige egnede 
frekvensressourcer til rådighed, navnlig til 
støtte for gennemførelsen af politiske mål
såsom prioriteringen af 
bredbåndsdækning og 
konkurrencesikring, navnlig via en 
rettidig gennemførelse af direktiv 
2009/114/EF (det reviderede GSM-
direktiv)*
_____________________
*EUT L 274 af 20.10.2009, s. 25.

Or. en

Ændringsforslag 215
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) rettidigt at stille tilstrækkelige egnede 
frekvensressourcer til rådighed til støtte for 
gennemførelsen af Unionens
frekvenspolitiske mål og for at 
imødekomme den hastigt voksende 
efterspørgsel efter mobil datatrafik, idet 
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udviklingen af andre frekvensbrugere, 
som f.eks. transmissioner samtidig sikres

Or. en

Ændringsforslag 216
Angelika Niebler

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) rettidigt at stille tilstrækkelige egnede 
frekvensressourcer til rådighed til støtte for 
gennemførelsen af Unionens politiske mål, 
idet der som helhed tages hensyn til 
frekvensernes samfundsmæssige, 
kulturelle og økonomiske betydning 

Or. de

Ændringsforslag 217
Petra Kammerevert

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) rettidigt at stille tilstrækkelige egnede 
frekvensressourcer til rådighed til støtte for
målsætningerne for Unionens
frekvenspolitik, idet der tages hensyn til 
friheden til udvikling af 
radiotransmissioner

Or. de



PE460.855v01-00 8/105 AM\860614DA.doc

DA

Ændringsforslag 218
Jan Březina, Alajos Mészáros

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) bygge bro over den digitale afgrund 
og opfylde målsætningerne i den digitale 
dagsorden ved at sikre, at alle EU-
borgere, i betragtning af den forventede 
efterspørgsels audiovisuelle karakter, har 
adgang til bredbåndstjenester på mindst 
30 Mbp inden udgangen af 2020, og ved 
at gøre det muligt for EU at have den 
højest  mulige bredbåndshastighed og 
størst mulige kapacitet

Or. en

Ændringsforslag 219
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) bygge bro over den digitale afgrund 
og opfylde målsætningerne i den digitale 
dagsorden ved at sikre, at alle EU-borgere 
har adgang til bredbåndstjenester på 
mindst 30 Mbp inden udgangen af 2020,  
og ved at bane vejen for 
bredbåndstjenester med den højest mulige 
hastighed og størst mulige kapacitet i hele 
EU

Or. ro
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Ændringsforslag 220
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) sikre, at der tildeles tilstrækkelige og 
egnede frekvenser til trådløse tjenester, 
for at imødekomme den hastigt voksende 
efterspørgsel efter mobil datatrafik, 
hvorved udviklingen af kommercielle og 
offentlige tjenester fremmes

Or. fr

Ændringsforslag 221
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 222
Hella Ranner

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra a a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 223
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) åbne muligheder for både handels- og 
tjenesteydelsessektoren gennem en øget 
bredbåndskapacitet

Or. ro

Ændringsforslag 224
Jan Březina, Alajos Mészáros

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) at øge fleksibiliteten i 
frekvensanvendelsen, at fremme 
innovation og investeringer gennem en 
konsekvent anvendelse af principperne om 
teknologi- og tjenesteneutralitet, der 
anvendes på samme måde i hele Unionen, 
således at der sikres lige vilkår mellem de 
teknologiske løsninger, som måtte blive 
valgt, og gennem en tilstrækkelig 
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forudsigelig regulering at åbne
harmoniserede frekvensbånd for nye
avancerede tjenester og at give mulighed 
for handel med frekvensrettigheder, 
hvorved der skabes mulighed for 
etablering af fælleseuropæiske strukturer

Or. en

Ændringsforslag 225
Petra Kammerevert

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) at sørge for størst mulig fleksibilitet i 
frekvensanvendelsen, at fremme 
innovation og investeringer ved at 
overholde principperne om teknologi- og 
tjenesteneutralitet, at åbne frekvensbånd 
for nye tjenester og at give mulighed for 
handel med frekvensrettigheder.
Medlemsstaterne kan i den forbindelse 
træffe foranstaltninger, der afviger fra 
dette princip, hvis de pågældende 
foranstaltninger opfylder de formål, der 
er omhandlet i rammedirektivets artikel 9, 
stk. 4, litra a)-d)

Or. de

Ændringsforslag 226
Hella Ranner

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at sørge for størst mulig fleksibilitet i 
frekvensanvendelsen, at fremme 
innovation og investeringer ved at 

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

overholde principperne om teknologi- og 
tjenesteneutralitet, at åbne frekvensbånd 
for nye tjenester og at give mulighed for 
handel med frekvensrettigheder.
Medlemsstaterne kan i den forbindelse 
træffe foranstaltninger, der afviger fra 
dette princip, hvis de pågældende 
foranstaltninger opfylder de formål, der 
er omhandlet i rammedirektivets artikel 9, 
stk. 4, litra a)-d)

Or. de

Ændringsforslag 227
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) at gøre frekvensanvendelsen mere 
effektiv ved i givet fald at fremme 
fleksibiliteten i frekvensanvendelsen, at 
fremme innovation og investeringer ved at 
overholde principperne om teknologi- og 
tjenesteneutralitet, og gennem en 
tilstrækkelig forudsigelig regulering at 
åbne frekvensbånd for nye tjenester og at 
give mulighed for handel med 
frekvensrettigheder

Or. en

Ændringsforslag 228
Ioan Enciu

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at sørge for størst mulig fleksibilitet i 
frekvensanvendelsen, at fremme 

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

innovation og investeringer ved at 
overholde principperne om teknologi- og 
tjenesteneutralitet, at åbne frekvensbånd 
for nye tjenester og SMV'er og at give 
mulighed for handel med 
frekvensrettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 229
Gunnar Hökmark

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) at sørge for størst mulig fleksibilitet i 
frekvensanvendelsen, at fremme 
innovation og investeringer ved
konsekvent at overholde principperne om 
teknologi- og tjenesteneutralitet, og 
gennem en tilstrækkelig forudsigelig 
regulering at åbne frekvensbånd for nye
avancerede tjenester og at give mulighed 
for handel med frekvensrettigheder, 
hvorved der skabes mulighed for 
udvikling af fælleseuropæiske tjenester

Or. en

Ændringsforslag 230
Giles Chichester

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at sørge for størst mulig fleksibilitet i 
frekvensanvendelsen, at fremme 
innovation og investeringer ved at 
overholde principperne om teknologi- og 
tjenesteneutralitet, at åbne frekvensbånd 

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

gennem en tilstrækkelig forudsigelig 
regulering at åbne frekvensbånd for nye
avancerede tjenester og at give mulighed 
for handel med frekvensrettigheder, 
hvorved der åbnes for fælleseuropæiske 
strukturer

Or. en

Ændringsforslag 231
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) at sørge for størst mulig fleksibilitet i 
frekvensanvendelsen, at fremme 
innovation og investeringer ved
konsekvent at overholde principperne om 
teknologi- og tjenesteneutralitet, og 
gennem en tilstrækkelig forudsigelig 
regulering at åbne harmoniserede 
frekvensbånd for nye avancerede tjenester 
og at give mulighed for handel med 
frekvensrettigheder i henhold til de 
gældende rammebestemmelser

Or. en

Ændringsforslag 232
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at gøre frekvensanvendelsen mere 
effektiv ved at favorisere teknologier, der 
anvender få frekvensressourcer, og ved at 
kombinere dette med anvendelsen af 
teknologier, som f.eks. hotspots og Wifi, 
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der slet ikke har behov for nogen 
frekvenser

Or. de

Ændringsforslag 233
Catherine Trautmann

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) at gøre frekvensanvendelsen mere 
effektiv ved at høste fordelene ved 
generelle tilladelser og at øge brugen af 
denne type tilladelser, samt udviklingen af 
licensfritagede frekvenser til innovation.  
Sådanne brugere kunne man især 
forestille sig i hvide områder gennem 
kognitiv teknologi, forudsat at der 
foretages en ordentlig konsekvensanalyse

Or. en

Ændringsforslag 234
Catherine Trautmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) at tilskynde til passiv 
infrastrukturdeling, hvor denne er 
forholdsmæssigt afpasset og ikke-
diskriminerende, jf. artikel 12 i direktiv 
2002/21/EF

Or. en
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Ændringsforslag 235
Silvana Koch-Mehrin

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra d 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) at bibeholde og udvikle reel 
konkurrence, herunder navnlig inden for 
elektroniske kommunikationstjenester, ved 
på forhånd at forhindre eller efterfølgende 
at rette op på visse økonomiske operatørers 
akkumulering af for mange 
radiofrekvenser, hvilket sandsynligvis er 
konkurrenceforvridende (f.eks. ved 
gennemførelsen af direktiv 2009/114/EF 
(revideret GSM-direktiv))

Or. en

Ændringsforslag 236
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra d 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 237
Ioan Enciu

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra d 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 238
Matthias Groote

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra d 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) at bibeholde og udvikle reel 
konkurrence, herunder navnlig inden for 
elektroniske kommunikationstjenester, ved 
på forhånd at forhindre eller efterfølgende 
at rette op på visse økonomiske operatørers 
akkumulering af for mange 
radiofrekvenser, hvilket med stor 
sandsynlighed er konkurrenceforvridende

Or. de

Ændringsforslag 239
Catherine Trautmann

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra e 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at mindske opsplitningen af det indre 
marked ved hjælp af en forbedret 
samordning og harmonisering af de 
tekniske vilkår for anvendelse af og adgang 
til frekvensressourcer alt efter, hvad der er 
relevant, herunder ved at udvikle 
transnationale tjenester og ved at udnytte 
synergieffekter og stordriftsfordele på EU-
niveau

e) at mindske opsplitningen af det indre 
marked med henblik på etablering af lige 
vilkår i hele Europa ved hjælp af en 
forbedret samordning og harmonisering af 
de tekniske vilkår for anvendelse af og 
adgang til frekvensressourcer alt efter, 
hvad der er relevant, herunder ved at 
udvikle transnationale tjenester og ved at 
udnytte synergieffekter og stordriftsfordele 
på EU-niveau

Or. en

Ændringsforslag 240
Hella Ranner

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra f 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 241
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra g 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) fuldt ud at tage hensyn til 
forskningsresultater certificeret af relevante 
internationale organisationer vedrørende de 
potentielle sundhedsskadelige virkninger af 
befolkningens eksponering for emissioner 
fra elektromagnetiske felter, når der 
fastlægges tekniske vilkår for allokeringen 
af frekvenser.

g) fuldt ud at tage hensyn til 
forskningsresultater certificeret af relevante 
internationale organisationer vedrørende de 
potentielle sundhedsskadelige virkninger af 
befolkningens eksponering for emissioner 
fra elektromagnetiske felter og anvende 
dem på en teknologi- og tjenesteneutral 
måde, når der fastlægges tekniske vilkår 
for allokeringen af frekvenser.

Or. en

Ændringsforslag 242
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra g 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) fuldt ud at tage hensyn til 
forskningsresultater certificeret af relevante 
internationale organisationer vedrørende de 
potentielle sundhedsskadelige virkninger af 
befolkningens eksponering for emissioner 
fra elektromagnetiske felter, når der 
fastlægges tekniske vilkår for allokeringen 
af frekvenser.

g) fuldt ud at tage hensyn til 
forskningsresultater certificeret af relevante 
internationale organisationer vedrørende de 
potentielle sundhedsskadelige virkninger af 
befolkningens eksponering for emissioner 
fra elektromagnetiske felter og anvende 
dem på en teknologi- og tjenesteneutral 
måde, når der fastlægges tekniske vilkår 
for allokeringen af frekvenser.

Or. en
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Ændringsforslag 243
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) sikre sig, at nye forbrugsvarer og 
teknologier er tilgængelige, for at sikre 
forbrugernes støtte til overgangen til 
digital teknologi og en effektiv anvendelse 
af den digitale dividende

Or. ro

Ændringsforslag 244
Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) at fastlægge de frekvensområder, der
skal åbnes for anvendelse uden 
afgiftsrettigheder og/eller skal forbeholdes 
videnskabelig forskning

Or. en

Ændringsforslag 245

Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) at fremme genanvendelsen af 
eksisterende internetprotokoller og 
teknologier til digitale frekvenstjenester
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Or. en

Ændringsforslag 246

Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) at reducere Unionens CO2-fodaftryk  
ved at forøge den tekniske effektivitet af 
trådløse kommunikationsnet og 
applikationer

Or. en

Ændringsforslag 247
Paul Rübig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) at reducere Unionens CO2-fodaftryk  
ved at forøge den tekniske effektivitet af 
trådløse kommunikationsnet og 
applikationer

Or. en

Ændringsforslag 248
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

januar 2013 passende tilladelses- og 
allokeringsforanstaltninger med henblik på 
udviklingen af bredbåndstjenester, jf. 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser 
til elektroniske kommunikationsnet og -
tjenester (tilladelsesdirektivet).

Or. en

Ændringsforslag 249
Jan Březina, Alajos Mészáros

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 250
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Ændringsforslag 251
Catherine Trautmann

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fremmer i samarbejde 
med Kommissionen både kollektiv og delt
anvendelse af frekvenser.

2. Medlemsstaterne fremmer i samarbejde 
med Kommissionen både kollektiv samt
delt og afgiftsfritaget anvendelse af 
frekvenser, for eksempel i hvide områder, 
efter at der er foretaget en ordentlig 
konsekvensanalyse.

Or. en
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Ændringsforslag 252
Leonidas Donskis

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fremmer i samarbejde 
med Kommissionen både kollektiv og delt 
anvendelse af frekvenser.

2. Medlemsstaterne fremmer i givet fald i
samarbejde med Kommissionen både 
kollektiv og delt anvendelse af frekvenser
ved at åbne mulighed for udvikling af nye 
teknologier, som f.eks. kognitiv radio. 

Or. en

Ændringsforslag 253
Jens Rohde, Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fremmer i samarbejde 
med Kommissionen både kollektiv og delt 
anvendelse af frekvenser.

2. Medlemsstaterne fremmer i givet fald i
samarbejde med Kommissionen både 
kollektiv og delt anvendelse af frekvenser
gennem anvendelsen af nye teknologier, 
som f.eks. kognitiv radio. 

Or. en

Ændringsforslag 254

Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fremmer i samarbejde 
med Kommissionen både kollektiv og delt 

2. Medlemsstaterne fremmer i samarbejde 
med Kommissionen både kollektiv samt
delt og afgiftsfritget anvendelse af 



AM\860614DA.doc 25/105 PE460.855v01-00

DA

anvendelse af frekvenser. frekvenser.

Or. en

Ændringsforslag 255

Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen
Henri Weber

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Medlemsstaterne og Kommissionen 
samarbejder om at udvikle og harmonisere 
standarderne for radioudstyr og 
telekommunikationsterminaler og for 
elektrisk og elektronisk udstyr og net; om 
nødvendigt sker det på grundlag af 
standardiseringsmandater, som 
Kommissionen udsteder til de relevante 
standardiseringsorganer. Der bør 
desudenvære særlig opmærksomhed 
omkring standarder for udstyr, der 
anvendes af handicappede, uden at de 
imidlertid må berøves retten til at anvende 
ikke-standardiseret udstyr, hvis de 
foretrækker dette.

Or. en

Ændringsforslag 256
Catherine Trautmann

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 3 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne skal intensivere 
F&U i nye teknologier såsom kognitive 
teknologier, idet udvikling heraf kunne 
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give en merværdi i fremtiden i form af 
effektiv brug af radiofrekvenser.

Or. en

Ændringsforslag 257
Hella Ranner

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
udvælgelsesvilkår og -procedurer fremmer 
investeringer og en effektiv udnyttelse af 
frekvensressourcer og sameksistensen af 
nye og eksisterende tjenester og apparater 
til gavn for slutbrugere og forbrugere, ved 
at iværksætte såsom dialog med berørte 
parter og kompensationsordninger.

Or. en

Ændringsforslag 258
Giles Chichester

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
udvælgelsesvilkår og -procedurer fremmer 
investeringer og en effektiv udnyttelse af 
frekvensressourcer. Medlemsstaterne 
fremmer endvidere en fortsat effektiv 
anvendelse af radiofrekvenser for såvel 
netværk som brugerapplikationer.

Or. en



AM\860614DA.doc 27/105 PE460.855v01-00

DA

Ændringsforslag 259
Paul Rübig

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
udvælgelsesvilkår og -procedurer fremmer 
investeringer og en effektiv udnyttelse af 
frekvensressourcer. Medlemsstaterne 
indfører incitamenter til effektiv 
anvendelse af radiofrekvenser for såvel 
netværk som brugerapplikationer.

Or. en

Ændringsforslag 260
Henri Weber, Philippe Lamberts

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
udvælgelsesvilkår og -procedurer fremmer 
investeringer og en effektiv udnyttelse af 
frekvensressourcer, og derudover indføres 
der incitamenter til at gøre trådløs 
hardware og software mere 
frekvenseffektiv.

Or. en

Ændringsforslag 261
Catherine Trautmann

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udvælgelsesvilkår og -procedurer fremmer 
investeringer og en effektiv udnyttelse af 
frekvensressourcer og sameksistensen
mellem nye og eksisterende tjenester og 
apparater.

Or. en

Ændringsforslag 262
Jens Rohde, Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
udvælgelsesvilkår og -procedurer fremmer 
konkurrencen, sikrer ensartede 
konkurrencevilkår i hele Europa og 
fremmer investeringer og en effektiv 
udnyttelse af frekvensressourcer.

Or. en

Ændringsforslag 263
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 264
Catherine Trautmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne fremmer en fortsat 
effektiv brug af radiofrekvenser for såvel 
netværk som brugerapplikationer og 
apparater.

Or. en

Ændringsforslag 265
Jens Rohde

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For at undgå en eventuel opsplitning af 
det indre marked på grund af forskellige 
udvælgelsesprocedurer og –vilkår for 
harmoniserede frekvensbånd, der er 
allokeret til elektroniske 
kommunikationstjenester og kan omsættes 
i alle medlemsstater, jf. artikel 9b i direktiv 
2002/21/EF, udarbejder Kommissionen i 
samarbejde med medlemsstaterne 
retningslinjer for tilladelsesvilkår og –
procedurer for sådanne bånd, herunder 
navnlig vedrørende infrastrukturdeling og 
dækningskrav.

5. For at undgå en eventuel opsplitning af 
det indre marked på grund af forskellige 
udvælgelsesprocedurer og –vilkår for 
harmoniserede frekvensbånd, der er 
allokeret til elektroniske 
kommunikationstjenester og kan omsættes 
i alle medlemsstater, jf. artikel 9b i direktiv 
2002/21/EF, udarbejder Kommissionen i 
samarbejde med medlemsstaterne 
retningslinjer for tilladelsesvilkår og –
procedurer for sådanne bånd med henblik 
på at sikre ensartede konkurrencevilkår i 
hele Europa.

Or. en

Ændringsforslag 266
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 5 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For at undgå en eventuel opsplitning af 
det indre marked på grund af forskellige 
udvælgelsesprocedurer og –vilkår for 
harmoniserede frekvensbånd, der er 
allokeret til elektroniske 
kommunikationstjenester og kan omsættes 
i alle medlemsstater, jf. artikel 9b i direktiv 
2002/21/EF, udarbejder Kommissionen i 
samarbejde med medlemsstaterne 
retningslinjer for tilladelsesvilkår og –
procedurer for sådanne bånd, herunder 
navnlig vedrørende infrastrukturdeling og 
dækningskrav.

5. For at undgå en eventuel opsplitning af 
det indre marked på grund af forskellige 
udvælgelsesprocedurer og –vilkår for 
harmoniserede frekvensbånd, der er 
allokeret til elektroniske 
kommunikationstjenester og kan omsættes 
i alle medlemsstater, jf. artikel 9b i direktiv 
2002/21/EF, udarbejder Kommissionen i 
samarbejde med medlemsstaterne og i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet 
retningslinjer for tilladelsesvilkår og –
procedurer for sådanne bånd, herunder 
navnlig vedrørende infrastrukturdeling og 
dækningskrav.

Or. ro

Ændringsforslag 267
Matthias Groote

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Foranstaltningerne i stk. 1 skal være 
supplerende i forhold til den hurtige 
frigørelse af 900 MHz-båndet i 
overensstemmelse med det ændrede GSM-
direktiv. Sådanne foranstaltninger må 
ikke medføre nogen form for 
forskelsbehandling eller 
konkurrenceforvridninger til fordel for 
operatører med en dominerende stilling 
på markedet.

Or. de
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Ændringsforslag 268
Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 269
Silvana Koch-Mehrin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Foranstaltningerne i stk. 1 skal 
træffes som supplement til en rettidig og 
konkurrencefremmende frigørelse af 900 
MHz-båndet i overensstemmelse med 
direktiv 2009/114/EF (det reviderede 
GSM-direktiv) og må ikke medføre 
forskelsbehandling eller 
konkurrenceforvridning til fordel for 
etablerede operatører. 

Or. en

Ændringsforslag 270
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

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

6a. Foranstaltningerne i stk. 1 skal 
træffes som supplement til en rettidig og 
konkurrencefremmende frigørelse af 900 
MHz-båndet i overensstemmelse med 
direktiv 2009/114/EF (det reviderede 
GSM-direktiv) og må ikke medføre 
forskelsbehandling eller 
konkurrenceforvridning. 

Or. en

Ændringsforslag 271

Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Medlemsstaterne og Kommissionen 
foreslår foranstaltninger til at mindske de 
retlige konflikter og forpligtelser i 
forbindelse med brugen af trådløse 
netværk og radiofrekvenser til levering at 
internettjenester.

Or. en

Ændringsforslag 272
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for at bibeholde 
og fremme reel konkurrence og undgå 
konkurrencefordrejninger i det indre 

1. Medlemsstaterne sørger for at bibeholde 
og fremme reel konkurrence og undgå 
konkurrencefordrejninger i det indre 
marked for elektroniske 
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marked eller væsentlige dele af det. kommunikationstjenester, jf. artikel 9, stk. 
7, i direktiv 2002/21/EF og artikel 5, stk. 
6, i direktiv 2002/20/EF.

Or. en

Ændringsforslag 273
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne sørger for at fremme 
reel konkurrence og undgå 
konkurrencefordrejninger såvel på det 
indre marked som på specifikke nationale 
markeder.

Or. ro

Ændringsforslag 274
Giles Chichester

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 2 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. For at kunne opfylde forpligtelserne i 
stk. 1 fuldt ud og navnlig for at sikre, at 
konkurrencen ikke fordrejes af nogen 
akkumulering, overdragelse eller ændring 
af anvendelsesrettigheder til frekvenser, 
undersøger medlemsstaterne omhyggeligt i 
forbindelse med overvejelser om tildeling 
af frekvenser, om den planlagte 
frekvenstildeling under hensyntagen til 
den eksisterende tildeling af frekvenser til 
de konkurrerende mobiloperatører på 
deres område kan forventes at reducere 
eller forvride konkurrencen på de 
pågældende mobilmarkeder. I tilfælde, 
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hvor den planlagte frekvenstildeling 
under hensyntagen til den eksisterende 
tildeling af frekvenser kan forventes at 
reducere eller forvride konkurrencen, 
imødegår medlemsstaterne en sådan 
reduktion eller forvridning gennem 
vedtagelse af mindst en af følgende 
foranstaltninger, uden at dette berører 
anvendelsen af de gældende 
konkurrenceregler:

Or. en

Ændringsforslag 275
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 2 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. For at kunne opfylde forpligtelserne i 
stk. 1 fuldt ud og navnlig for at sikre, at 
konkurrencen ikke fordrejes af nogen 
tildeling, akkumulering, overdragelse eller 
ændring af anvendelsesrettigheder til 
frekvenser, foretager medlemsstaterne 
forud for en planlagt frekvenstildeling en 
grundig markedsundersøgelse med 
henblik på at vurdere, om tildelingen kan 
forventes at reducere eller forvride 
konkurrencen på de pågældende 
mobilmarkeder set i lyset af de 
eksisterende frekvensrettigheder, der 
indehaves af relevante 
markedsoperatører. Hvis 
frekvenstildelingen kan forventes at 
forvride eller reducere konkurrencen, 
vedtager medlemsstaterne passende 
foranstaltninger til at fremme en effektiv 
konkurrence samt mindst en af følgende
foranstaltninger, uden at dette berører 
anvendelsen af de gældende 
konkurrenceregler:

Or. en
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Ændringsforslag 276
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 277
Jens Rohde, Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Philippe Lamberts

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 278
Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 279
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) medlemsstaterne kan reservere en 
bestemt del af et frekvensbånd eller en 
gruppe af frekvensbånd til nye operatører, 
der ikke tidligere er blevet tildelt 
frekvenser, eller som er blevet tildelt 
betydeligt færre frekvenser, for at sikre 
lige konkurrencevilkår mellem etablerede 
og nye operatører på mobilmarkedet ved 
at sikre adgang til lavere frekvensbånd på 
lige vilkår
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Or. en

Ændringsforslag 280
Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Medlemsstaterne kan træffe 
foranstaltninger til opnåelse af mere 
ligelig fordeling af frekvensressourcer 
mellem de økonomiske operatører ved at 
reservere frekvenser i et frekvensbånd 
eller en gruppe af bånd med lignende 
egenskaber til nye operatører eller ved at 
reservere frekvenser i disse bånd til 
ulicenseret anvendelse;

Or. en

Ændringsforslag 281
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) medlemsstaterne kan afvise at tildele 
nye anvendelsesrettigheder, afvise at tillade 
nye frekvensanvendelser i bestemte 
frekvensbånd eller knytte betingelser til en 
ny tildeling af anvendelsesrettigheder eller 
til tilladelser til nye anvendelser af 
frekvenser, hvis der er fare for en 
akkumulering af frekvensressourcer hos 
visse økonomiske operatører, som
sandsynligvis vil skade konkurrencen 
væsentligt

b) medlemsstaterne kan afvise at tildele 
nye anvendelsesrettigheder, afvise at tillade 
nye frekvensanvendelser i bestemte 
frekvensbånd eller knytte betingelser til en 
ny tildeling af anvendelsesrettigheder eller 
til tilladelser til nye anvendelser af 
frekvenser, hvis der er fare for en 
akkumulering af frekvensressourcer hos 
visse økonomiske operatører, såfremt en 
sådan akkumulering sandsynligvis vil 
skade konkurrencen væsentligt

Or. ro
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Ændringsforslag 282
Silvana Koch-Mehrin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) medlemsstaterne kan om nødvendigt 
efterfølgende ændre de bestående 
rettigheder i overensstemmelse med artikel 
14 i direktiv 2002/20/EF for at rette op på 
en akkumulering af for store 
frekvensressourcer hos visse økonomiske 
operatører, som kan forventes at forvride
konkurrencen (f.eks. i forbindelse med 
gennemførelsen af direktiv 2009/114/EF 
(det reviderede GSM-direktiv).

Or. en

Ændringsforslag 283
Catherine Trautmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaternes anvendelse af 
foranstaltninger som de i stk. 2 nævnte 
skal være i overensstemmelse med 
procedurerne for indførelse eller variation 
af sådanne vilkår 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.
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Or. en

Ændringsforslag 284
Catherine Trautmann

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Medlemsstaterne sikrer, at tilladelses- og 
udvælgelsesprocedurerne ikke trækker i 
langdrag, og at de fremmer reel 
konkurrence. Med dette for øje og for at 
undgå, at iværksættelsen bremses af 
langvarige drøftelser til skade for 
forbrugerne, bør medlemsstaterne 
overveje muligheden af at fastlægge 
frister for forhandlingerne med udlejere 
om opsætning af passiv infrastruktur. 
Hvis der ved fristens udløb ikke er opnået 
nogen aftale, skal der åbnes mulighed for 
at indlede nye forhandlinger.

Or. en

Ændringsforslag 285
Hella Ranner

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Medlemsstaterne sikrer, at tilladelses- og 
udvælgelsesprocedurerne ikke trækker i 
langdrag, og at de fremmer reel 
konkurrence og sameksistensen af nye og 
eksisterende tjenester og apparater til 
gavn for slutbrugerne ved at fastsætte 
foranstaltninger såsom 
interessentdialoger og 
kompensationsordninger.
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Or. en

Ændringsforslag 286

Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Medlemsstaterne sikrer, at tilladelses- og 
udvælgelsesprocedurerne ikke trækker i 
langdrag, er ikkediskriminerende og 
fremmer reel konkurrence ved at forhindre 
ethvert potentielt 
konkurrencebegrænsende resultat til gavn 
for EU-borgere og -forbrugere.

Or. en

Ændringsforslag 287
Gunnar Hökmark

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Medlemsstaterne sikrer, at tilladelses- og 
udvælgelsesprocedurerne ikke trækker i 
langdrag, og at de fremmer reel 
konkurrence ved at forhindre ethvert 
potentielt konkurrencebegrænsende 
resultat til gavn for EU-borgere og -
forbrugere.

Or. en
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Ændringsforslag 288
Giles Chichester

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Medlemsstaterne sikrer, at tilladelses- og 
udvælgelsesprocedurerne ikke trækker i 
langdrag, og at de fremmer reel 
konkurrence ved at forhindre ethvert 
potentielt konkurrencebegrænsende 
resultat til gavn for EU-borgere og -
forbrugere.

Or. en

Ændringsforslag 289
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Medlemsstaterne sikrer, at tilladelses- og 
udvælgelsesprocedurerne for elektroniske 
kommunikationstjenester ikke trækker 
unødigt i langdrag, og at de fremmer reel 
konkurrence til gavn for EU-borgere og -
forbrugere.

Or. en

Ændringsforslag 290
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at tilladelses- og 
udvælgelsesprocedurerne ikke trækker i 

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

langdrag, sikrer forudsigelige resultater og 
fremmer investeringer og reel 
konkurrence.

Or. ro

Ændringsforslag 291
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 292
Silvana Koch-Mehrin

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 293
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

3a. Hvis medlemsstaterne ønsker at træffe 
en af foranstaltningerne i stk. 2, skal dette 
ske i overensstemmelse med betingelserne 
i artikel 6 i tilladelsesdirektivet og 
procedurerne for indførelse eller variation 
af sådanne betingelser 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.
______________________
EUT L 337 af 18.12.2009, s. 37.

Or. en

Ændringsforslag 294
Maria Da Graça Carvalho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis medlemsstaterne ønsker at træffe 
en af foranstaltningerne i stk. 2, skal dette 
ske i overensstemmelse med betingelserne 
i artikel 6 i tilladelsesdirektivet og 
procedurerne for indførelse eller variation 
af sådanne betingelser 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 
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kommunikationsnet og -tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 295
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis medlemsstaterne ønsker at træffe 
en af foranstaltningerne i stk. 2, skal dette 
ske i overensstemmelse med betingelserne 
i artikel 6 i tilladelsesdirektivet og 
procedurerne for indførelse eller variation 
af sådanne betingelser 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 296
Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis medlemsstaterne ønsker at træffe 
en af foranstaltningerne i stk. 2, skal dette 
ske i overensstemmelse med betingelserne 
i artikel 6 i tilladelsesdirektivet og 
procedurerne for indførelse eller variation 
af sådanne betingelser i direktiv 
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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 297
András Gyürk

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at dette berører principperne om 
tjeneste- og teknologineutralitet, træffer 
medlemsstaterne i samarbejde med 
Kommissionen alle nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der er 
allokeret tilstrækkelige frekvensressourcer 
til dæknings- og kapacitetsformål i EU, 
således at trådløse applikationer kan yde et 
bidrag til at realisere målet om, at alle 
borgere skal have bredbåndsadgang med en 
hastighed på mindst 30 Mbps i 2020.

1. Uden at dette berører principperne om 
tjeneste- og teknologineutralitet, træffer 
medlemsstaterne i samarbejde med 
Kommissionen alle nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der er 
allokeret tilstrækkelige frekvensressourcer 
til dæknings- og kapacitetsformål 
(inklusive backhaul-nettet) i EU, således 
at trådløse applikationer kan yde et bidrag 
til at realisere målet om, at alle borgere 
skal have bredbåndsadgang med en 
hastighed på mindst 30 Mbps i 2020.

Or. en

Ændringsforslag 298
Leonidas Donskis

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at dette berører principperne om 1. Uden at dette berører principperne om 
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tjeneste- og teknologineutralitet, træffer 
medlemsstaterne i samarbejde med 
Kommissionen alle nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der er 
allokeret tilstrækkelige frekvensressourcer 
til dæknings- og kapacitetsformål i EU, 
således at trådløse applikationer kan yde et 
bidrag til at realisere målet om, at alle 
borgere skal have bredbåndsadgang med 
en hastighed på mindst 30 Mbps i 2020.

tjeneste- og teknologineutralitet, træffer 
medlemsstaterne i samarbejde med 
Kommissionen alle nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der er 
adgang til tilstrækkelige harmoniserede 
frekvensressourcer til dæknings- og 
kapacitetsformål i EU, således at EU kan 
opnå den højeste bredbåndshastighed i 
verden, og således at trådløse applikationer 
sammen med en europæisk førerstilling 
inden for nye tjenester kan yde et bidrag 
til den økonomiske vækst og gøre det 
muligt at realisere målet om, at alle 
borgere skal have bredbåndsadgang med 
hastigheder på ikke under 30 Mbps i 
2020.

Or. en

Ændringsforslag 299
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at dette berører principperne om 
tjeneste- og teknologineutralitet, træffer 
medlemsstaterne i samarbejde med 
Kommissionen alle nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der er 
allokeret tilstrækkelige frekvensressourcer 
til dæknings- og kapacitetsformål i EU, 
således at trådløse applikationer kan yde et 
bidrag til at realisere målet om, at alle 
borgere skal have bredbåndsadgang med 
en hastighed på mindst 30 Mbps i 2020.

1. Uden at dette berører principperne om 
tjeneste- og teknologineutralitet, træffer 
medlemsstaterne i samarbejde med 
Kommissionen alle nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der er 
allokeret tilstrækkelige frekvensressourcer 
til dæknings- og kapacitetsformål i EU, 
således at trådløse applikationer kan yde et 
bidrag til at realisere målet om, at alle 
borgere skal have adgang til bredbåndsnet 
med en maksimal hastighed på mindst 30 
Mbps i 2020.

Or. en
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Ændringsforslag 300
Leonidas Donskis

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne godkender senest den 
1. januar 2012 anvendelsen af alle 
frekvensressourcer, der er udpeget ved 
Kommissionens beslutning 2008/477/EF 
(2,5–2,69 GHz), 2008/411/EF (3,4–3,8 
GHz) og 2009/766/EF (900/1800 MHz), på 
betingelser, der giver forbrugerne let
adgang til trådløse bredbåndstjenester.

2. Medlemsstaterne stiller senest den 1. 
januar 2012 de frekvensbånd, der er 
udpeget ved Kommissionens beslutning 
2008/477/EF (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/EF (3,4–3,8 GHz) og 
2009/766/EF (900/1800 MHz) til rådighed 
med henblik på at fremme en bredere
adgang til trådløse bredbåndstjenester til 
gavn for EU-borgere og -forbrugere, uden 
at dette berører eksisterende og fremtidige 
anvendelser af andre tjenester, der har 
samme adgang til disse 
frekvensressourcer på de vilkår, som er 
angivet i de nævnte 
kommissionsbeslutninger.

Or. en

Ændringsforslag 301
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne godkender senest den 
1. januar 2012 anvendelsen af alle 
frekvensressourcer, der er udpeget ved 
Kommissionens beslutning 2008/477/EF 
(2,5–2,69 GHz), 2008/411/EF (3,4–3,8 
GHz) og 2009/766/EF (900/1800 MHz), på 
betingelser, der giver forbrugerne let 
adgang til trådløse bredbåndstjenester.

2. Medlemsstaterne godkender senest den 
1. januar 2012 anvendelsen af alle 
frekvensressourcer, der er udpeget ved 
Kommissionens beslutning 2008/477/EF 
(2,5–2,69 GHz), 2008/411/EF (3,4–3,8 
GHz) og 2009/766/EF (900/1800 MHz), på 
betingelser, der giver forbrugerne let 
adgang til trådløse bredbåndstjenester, 
uden at dette berører eksisterende og 
fremtidige anvendelser af andre tjenester, 
der har samme adgang til disse 
frekvensressourcer på de vilkår, som er 
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angivet i Kommissionens beslutning 
2008/411/EF.

Or. en

Ændringsforslag 302
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne godkender senest den 
1. januar 2012 anvendelsen af alle 
frekvensressourcer, der er udpeget ved 
Kommissionens beslutning 2008/477/EF 
(2,5–2,69 GHz), 2008/411/EF (3,4–3,8 
GHz) og 2009/766/EF (900/1800 MHz), på 
betingelser, der giver forbrugerne let 
adgang til trådløse bredbåndstjenester.

2. Medlemsstaterne godkender senest den 
1. januar 2012 anvendelsen af alle 
frekvensressourcer, der er udpeget ved 
Kommissionens beslutning 2008/477/EF 
(2,5–2,69 GHz), 2008/411/EF (3,4–3,8 
GHz) og 2009/766/EF (900/1800 MHz), på 
betingelser, der giver forbrugerne let 
adgang til trådløse bredbåndstjenester. Af 
hensyn til harmoniseringen bør 
anvendelsen af 3,4–3,8 GHz-båndet være 
baseret på resultatet af det igangværende 
arbejde i standardiseringsorganerne.

Or. en

Ændringsforslag 303

Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne godkender senest den 
1. januar 2012 anvendelsen af alle 
frekvensressourcer, der er udpeget ved 
Kommissionens beslutning 2008/477/EF 
(2,5–2,69 GHz), 2008/411/EF (3,4–3,8 
GHz) og 2009/766/EF (900/1800 MHz), på 

2. Medlemsstaterne godkender senest den 
1. januar 2012 anvendelsen af alle 
frekvensressourcer, der er udpeget ved 
Kommissionens beslutning 2008/477/EF 
(2,5–2,69 GHz), 2008/411/EF (3,4–3,8 
GHz) og 2009/766/EF (900/1800 MHz), på 
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betingelser, der giver forbrugerne let
adgang til trådløse bredbåndstjenester.

betingelser, der giver forbrugerne 
ulicenseret og ikkediskriminerende
adgang til trådløse bredbåndstjenester.

Or. en

Ændringsforslag 304
Catherine Trautmann

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne tilskynder udbyderne 
af elektroniske kommunikationstjenester 
til løbende at opdatere deres net med den 
nyeste, mest effektive teknologi med 
henblik på at skabe deres egne dividender.

Or. en

Ændringsforslag 305
Leonidas Donskis

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Medlemsstaterne stiller senest den 1. 
januar 2013 800 MHz-båndet til rådighed 
for elektroniske kommunikationstjenester i 
tråd med de harmoniserede tekniske vilkår, 
der er fastsat i medfør af beslutning nr. 
676/2002/EF. I medlemsstater, hvor 
særlige nationale eller lokale forhold, 
herunder problemer med 
grænseoverskridende 
frekvenssamordning, forhindrer, at 
frekvensbåndet kan stilles til rådighed, bør
Kommissionen godkende specifikke 
fritagelser frem til udgangen af 2015 efter 
ansøgning fra den berørte medlemsstat.
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vurderer, om det er muligt at frigøre 
yderligere frekvenser og stille dem til 
rådighed for nye applikationer.

Såfremt adgangen til båndet yderligere 
hindres af problemer med 
grænseoverskridende frekvenssamordning 
med et eller flere tredjelande, godkender 
Kommissionen sådanne fritagelser fra år 
til år, indtil de nævnte hindringer er 
fjernet. I overensstemmelse med artikel 9 i 
direktiv 2002/21/EF følger Kommissionen 
i samarbejde med medlemsstaterne nøje 
anvendelsen af frekvenser under 1 GHz og 
vurderer, om det er muligt at frigøre 
yderligere frekvenser og stille dem til 
rådighed med henblik på at imødekomme 
en voksende efterspørgsel efter trådløst 
bredbånd.

Or. en

Ændringsforslag 306
Vladimir Urutchev

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Medlemsstaterne stiller senest den 1. 
januar 2013 800 MHz-båndet til rådighed 
for elektroniske kommunikationstjenester i 
tråd med de harmoniserede tekniske vilkår, 
der er fastsat i medfør af beslutning nr. 
2010/267/EF. I medlemsstater, hvor 
særlige nationale eller lokale forhold eller 
problemer med grænseoverskridende 
frekvenssamordning med et eller flere 
tredjelande forhindrer, at frekvensbåndet 
kan stilles til rådighed, kan 
gennemførelsen af Kommissionens 
beslutning 2010/267/EU udsættes, indtil 
de nævnte hindringer er fjernet. De 
relevante medlemsstater underretter 
Kommissionen om, at de agter at anvende 
den gennemførelsesfrist, der er fastsat i 
dette stykke, senest seks måneder efter 
denne afgørelses ikrafttrædelse. I 
overensstemmelse med artikel 9 i direktiv 
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2002/21/EF følger Kommissionen i 
samarbejde med medlemsstaterne nøje 
anvendelsen af frekvenser under 1 GHz og 
vurderer, om det er muligt at frigøre 
yderligere frekvenser og stille dem til 
rådighed for nye applikationer.

Or. en

Ændringsforslag 307
Lara Comi, Amalia Sartori

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Medlemsstaterne stiller senest den 1. 
januar 2013 800 MHz-båndet til rådighed 
for elektroniske kommunikationstjenester i 
tråd med de harmoniserede tekniske vilkår, 
der er fastsat i medfør af beslutning nr. 
676/2002/EF. I medlemsstater, hvor 
særlige nationale eller lokale forhold 
forhindrer, at frekvensbåndet kan stilles til 
rådighed, godkender Kommissionen 
specifikke fritagelser frem til udgangen af 
2015 på grundlag af en behørigt 
begrundet ansøgning fra den berørte 
medlemsstat. Såfremt adgangen til båndet 
yderligere hindres af problemer med 
grænseoverskridende frekvenssamordning 
med et eller flere tredjelande, kan 
Kommissionen godkende specifikke 
fritagelser fra år til år, indtil sådanne 
hindringer er fjernet. I overensstemmelse 
med artikel 9 i direktiv 2002/21/EF følger 
Kommissionen i samarbejde med 
medlemsstaterne nøje anvendelsen af hele 
radiofrekvensområdet og vurderer, om det 
er muligt at frigøre yderligere frekvenser 
og stille dem til rådighed for nye 
applikationer. Dette skal eksempelvis 
omfatte anvendelse af WiFi- og DVB-
baserede teknologier som en supplerende 
platform for mobiltjenester.
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Or. en

Ændringsforslag 308
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Medlemsstaterne stiller senest den 1. 
januar 2013 800 MHz-båndet til rådighed 
for elektroniske kommunikationstjenester i 
tråd med de harmoniserede tekniske vilkår, 
der er fastsat i medfør af beslutning nr. 
676/2002/EF. I medlemsstater, hvor 
særlige nationale eller lokale forhold 
forhindrer, at frekvensbåndet kan stilles til 
rådighed, bør Kommissionen godkende 
specifikke fritagelser frem til udgangen af 
2015 på grundlag af en behørigt 
begrundet ansøgning fra den berørte 
medlemsstat. Såfremt adgangen til båndet 
yderligere hindres af problemer med 
grænseoverskridende frekvenssamordning 
med et eller flere tredjelande, kan 
Kommissionen godkende specifikke 
fritagelser fra år til år, indtil sådanne 
hindringer er fjernet.
I overensstemmelse med artikel 9 i direktiv 
2002/21/EF vurderer Kommissionen i 
samarbejde med medlemsstaterne, om det 
er muligt at frigøre yderligere frekvenser 
og stille dem til rådighed for nye 
applikationer i forbindelse med oversigten 
i artikel 8.

Or. en

Ændringsforslag 309
Arturs Krišjānis Kariņš

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Medlemsstaterne stiller senest den 1. 
januar 2013 800 MHz-båndet til rådighed 
for elektroniske kommunikationstjenester i 
tråd med de harmoniserede tekniske vilkår, 
der er fastsat i medfør af beslutning nr. 
676/2002/EF. I medlemsstater, hvor 
særlige nationale eller lokale forhold 
forhindrer, at frekvensbåndet kan stilles til 
rådighed, bør Kommissionen godkende 
specifikke fritagelser frem til udgangen af 
2015 på grundlag af en behørigt 
begrundet ansøgning fra den berørte 
medlemsstat. Såfremt adgangen til båndet 
yderligere hindres af problemer med 
grænseoverskridende frekvenssamordning 
med et eller flere tredjelande, kan 
Kommissionen godkende specifikke 
fritagelser fra år til år, indtil sådanne 
hindringer er fjernet. I overensstemmelse 
med artikel 9 i direktiv 2002/21/EF følger 
Kommissionen i samarbejde med 
medlemsstaterne nøje anvendelsen af 
frekvenser under 1 GHz og vurderer, om 
det er muligt at frigøre yderligere 
frekvenser og stille dem til rådighed for 
nye applikationer.

Or. en

Ændringsforslag 310
Peter Skinner

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne stiller senest den 1. 
januar 2013 800 MHz-båndet til rådighed 
for elektroniske kommunikationstjenester i 
tråd med de harmoniserede tekniske vilkår, 
der er fastsat i medfør af beslutning nr. 
676/2002/EF. I medlemsstater, hvor 

3. Medlemsstaterne stiller senest den 17. 
juni 2015 800 MHz-båndet til rådighed for 
elektroniske kommunikationstjenester i 
tråd med de harmoniserede tekniske vilkår, 
der er fastsat i medfør af beslutning nr. 
676/2002/EF. I medlemsstater, hvor den 
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særlige nationale eller lokale forhold 
forhindrer, at frekvensbåndet kan stilles 
til rådighed, kan Kommissionen godkende 
specifikke fritagelser frem til 2015. I 
overensstemmelse med artikel 9 i direktiv 
2002/21/EF følger Kommissionen i 
samarbejde med medlemsstaterne nøje 
anvendelsen af frekvenser under 1 GHz og 
vurderer, om det er muligt at frigøre 
yderligere frekvenser og stille dem til 
rådighed for nye applikationer.

digitale omstillingsproces allerede er vidt 
fremskreden eller afsluttet, og hvor 
flytningen af de eksisterende tjenester vil 
kunne klares til tiden, henstiller
Kommissionen, at båndet stilles til 
rådighed senest den 1. januar 2013. I 
overensstemmelse med artikel 9 i direktiv 
2002/21/EF følger Kommissionen i 
samarbejde med medlemsstaterne nøje 
anvendelsen af UHF-båndet (dvs.
frekvenser mellem 300 MHz og 3 GHz) og 
vurderer, om det er muligt at frigøre 
yderligere frekvenser og stille dem til 
rådighed for nye applikationer.

Or. en

Ændringsforslag 311
Jens Rohde

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Medlemsstaterne stiller senest den 1. 
januar 2013 800 MHz-båndet til rådighed 
for frekvenstildelinger til elektroniske 
kommunikationstjenester i tråd med de 
harmoniserede tekniske vilkår, der er 
fastsat i medfør af beslutning nr. 
676/2002/EF. Rent undtagelsesvist kan 
Kommissionen i tilfælde, hvor historisk 
velbegrundede forhold forhindrer, at 
frekvensbåndet kan stilles til rådighed, 
godkende specifikke fritagelser frem til 
2015.

Or. en
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Ændringsforslag 312
Henri Weber

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Medlemsstaterne stiller senest den 17. 
juni 2015 800 MHz-båndet til rådighed for 
elektroniske kommunikationstjenester i 
tråd med de harmoniserede tekniske vilkår, 
der er fastsat i medfør af beslutning nr. 
676/2002/EF. I medlemsstater, hvor den 
digitale omstillingsproces allerede er vidt 
fremskreden eller afsluttet, og hvor 
flytningen af de eksisterende tjenester vil 
kunne klares til tiden, henstiller
Kommissionen, at båndet stilles til 
rådighed senest den 1. januar 2013. I 
overensstemmelse med artikel 9 i direktiv 
2002/21/EF følger Kommissionen i 
samarbejde med medlemsstaterne nøje 
anvendelsen af frekvenser mellem 300 
MHz og 6 GHz og vurderer, om det er 
muligt at frigøre yderligere frekvenser og 
stille dem til rådighed for nye 
applikationer.

Or. fr

Ændringsforslag 313
Paul Rübig

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne stiller senest den 1. 
januar 2013 800 MHz-båndet til rådighed 
for elektroniske kommunikationstjenester i 
tråd med de harmoniserede tekniske vilkår, 
der er fastsat i medfør af beslutning nr. 
676/2002/EF. I medlemsstater, hvor 
særlige nationale eller lokale forhold 

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

forhindrer, at frekvensbåndet kan stilles til 
rådighed, kan Kommissionen godkende 
specifikke fritagelser frem til 2015. I 
overensstemmelse med artikel 9 i direktiv 
2002/21/EF følger Kommissionen i 
samarbejde med medlemsstaterne nøje 
anvendelsen af UHF-båndet (dvs.
frekvenser mellem 300 MHz og 3 GHz) og 
vurderer, om det er muligt at frigøre 
yderligere frekvenser og stille dem til 
rådighed for nye applikationer.

Or. en

Ændringsforslag 314
Giles Chichester

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Medlemsstaterne stiller senest den 1. 
januar 2013 800 MHz-båndet til rådighed 
for elektroniske kommunikationstjenester i 
tråd med de harmoniserede tekniske vilkår, 
der er fastsat i medfør af beslutning nr. 
676/2002/EF. Alene i tilfælde, der er 
behørigt begrundet i tekniske forhold, kan 
Kommissionen godkende specifikke 
fritagelser frem til 2015. I 
overensstemmelse med artikel 9 i direktiv 
2002/21/EF følger Kommissionen i 
samarbejde med medlemsstaterne nøje 
anvendelsen af frekvenser under 1 GHz og 
vurderer, om det er muligt at frigøre 
yderligere frekvenser og stille dem til 
rådighed med henblik på at imødekomme 
en voksende efterspørgsel efter trådløst 
bredbånd og nye applikationer.

Or. en
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Ændringsforslag 315
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 316
Hella Ranner

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne stiller senest den 1. 
januar 2013 800 MHz-båndet til rådighed 
for elektroniske kommunikationstjenester i 
tråd med de harmoniserede tekniske vilkår, 
der er fastsat i medfør af beslutning nr. 
676/2002/EF. I medlemsstater, hvor 
særlige nationale eller lokale forhold 
forhindrer, at frekvensbåndet kan stilles til 

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

rådighed, kan Kommissionen godkende 
specifikke fritagelser frem til 2015. I 
overensstemmelse med artikel 9 i direktiv 
2002/21/EF følger Kommissionen i 
samarbejde med medlemsstaterne nøje 
anvendelsen af frekvenser under 1 GHz og 
vurderer på grundlag af 
markedserfaringerne med nye tjenester i 
800 MHz-båndet, om det er muligt at 
frigøre yderligere frekvenser og stille dem 
til rådighed for nye applikationer.

Or. en

Ændringsforslag 317

Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Medlemsstaterne stiller senest den 1. 
januar 2013 800 MHz-båndet til rådighed 
for elektroniske kommunikationstjenester i 
tråd med de harmoniserede tekniske vilkår, 
der er fastsat i medfør af beslutning nr. 
676/2002/EF. I medlemsstater, hvor 
særlige nationale eller lokale forhold 
forhindrer, at frekvensbåndet kan stilles til 
rådighed, kan Kommissionen godkende 
specifikke fritagelser frem til 2015. I 
overensstemmelse med artikel 9 i direktiv 
2002/21/EF følger Kommissionen i 
samarbejde med medlemsstaterne nøje 
anvendelsen af frekvenser under 1 GHz, 
mellem 300 MHz og 1 GHz, og vurderer, 
om det er muligt at frigøre yderligere 
frekvenser og stille dem til rådighed for 
nye applikationer.

Or. en
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Ændringsforslag 318
Angelika Niebler

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 319
Jan Březina, Alajos Mészáros

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen opfordres til i 
samarbejde med medlemsstaterne at 
iværksætte, foranstaltninger på et 
hensigtsmæssigt niveau for at opnå en 
yderligere harmonisering og en mere 
effektiv udnyttelse overalt i Unionen af 
1,5 GHz-båndet (1452-1492 MHz), et 
bånd der allerede deles til både satellit- og 
jordbaseret brug, og af 2,3 GHz-båndet 
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(2300-2400 MHz) til trådløse 
bredbåndstjenester.  Kommissionen følger 
løbende kapacitetsbehovet for trådløse 
bredbåndstjenester, og når det er 
berettiget, vurderer Kommissionen i 
samarbejde med medlemsstaterne behovet 
for at harmonisere yderligere 
frekvensbånd, så som 700MHz-båndet 
(694-790 MHz), til støtte for den stigende 
efterspørgsel på mobile 
bredbåndstjenester som følge af især det 
audiovisuelle indhold. En sådan 
yderligere harmonisering berører ikke de 
forskellige teknologiske løsninger, der 
måtte blive vedtaget i Unionen, og skal 
sikre lige vilkår mellem de forskellige 
teknologiske løsninger, og støtte 
fremkomsten af fælleseuropæiske 
operatører inden for Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 320
Gunnar Hökmark

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen opfordres til i 
samarbejde med medlemsstaterne at 
iværksætte foranstaltninger på et 
hensigtsmæssigt niveau for at opnå 
harmonisering og udnyttelse af 1,5 GHz-
båndet (1452-1492 MHz) og af 2,3 GHz-
båndet (2300-2400 MHz) til trådløse 
bredbåndstjenester.  Kommissionen følger 
løbende kapacitetsbehovet for trådløse 
bredbåndstjenester, og når det er
berettiget, vurderer Kommissionen i 
samarbejde med medlemsstaterne behovet 
for at harmonisere yderligere 
frekvensbånd, så som 700MHz-båndet 
(694-790 MHz). Medlemsstaterne skal, 
hvis det er relevant, sikre, at der for 
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omkostningerne i forbindelse med 
omstilling eller omfordeling af 
frekvensanvendelsen ydes en tilstrækkelig 
kompensation i henhold til national ret.

Or. en

Ændringsforslag 321
Leonidas Donskis

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen opfordres til i 
samarbejde med medlemsstaterne at 
iværksætte foranstaltninger på et 
hensigtsmæssigt niveau for at opnå 
harmonisering og udnyttelse af 1,5 MHz-
båndet (1452-1492 MHz) og af 2,3 GHz-
båndet (2300-2400 MHz) til trådløse 
bredbåndstjenester.  Kommissionen følger 
løbende kapacitetsbehovet for trådløse 
bredbåndstjenester, og når det er 
berettiget, vurderer Kommissionen i 
samarbejde med medlemsstaterne behovet 
for at harmonisere yderligere 
frekvensbånd, så som 700MHz-båndet 
(694-790 MHz).
Medlemsstaterne skal, hvis det er relevant, 
sikre, at der for omkostningerne i 
forbindelse med omstilling eller 
omfordeling af frekvensanvendelsen ydes 
en tilstrækkelig kompensation i henhold 
til national ret.

Or. en

Ændringsforslag 322
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen opfordres til i 
samarbejde med medlemsstaterne at 
vurdere behovet og muligheden for at 
harmonisere og udnytte yderligere 
frekvensbånd til trådløse 
bredbåndstjenester i forbindelse med 
oversigten i artikel 8 og i henhold til det 
gældende retsgrundlag. Kommissionen 
følger løbende kapacitetsbehovet for 
trådløse bredbåndstjenester, og når det er 
berettiget, vurderer Kommissionen i 
samarbejde med medlemsstaterne behovet 
for at harmonisere yderligere 
frekvensbånd.
Medlemsstaterne skal, hvis det er relevant, 
sikre, at der for omkostningerne i 
forbindelse med omstilling eller 
omfordeling af frekvensanvendelsen ydes 
en tilstrækkelig kompensation i henhold 
til national ret.

Or. en

Ændringsforslag 323
Hella Ranner

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen opfordres til i 
samarbejde med medlemsstaterne at 
iværksætte foranstaltninger på et 
hensigtsmæssigt niveau for at opnå 
harmonisering og en effektiv udnyttelse af 
900 MHz-båndet (1452-1492 MHz) og af 
2,3 GHz-båndet (2300-2400 MHz) til 
trådløse bredbåndstjenester.  
Kommissionen følger løbende 
kapacitetsbehovet for trådløse 
bredbåndstjenester. Medlemsstaterne skal 
sikre, at der for omkostningerne i 
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forbindelse med omstilling ved 
omfordeling af frekvensanvendelsen ydes 
en tilstrækkelig kompensation i henhold 
til national ret.

Or. en

Ændringsforslag 324
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen iværksætter i 
samarbejde med medlemsstaterne 
relevante foranstaltninger til 
harmonisering af de yderligere 
frekvenser, der er nødvendige for at 
imødekomme forbrugernes stigende 
efterspørgsel efter mobile bredbånd og 
andre nye trådløse 
kommunikationstjenester, herunder 
harmoniseringen af 1,5 GHz-båndet og 
2,3 GHz-båndet og en revurderíng af 
behovet for udnyttelse af frekvenser under 
1 GHz, herunder en eventuel 
harmonisering af 700 MHz-båndet, idet 
Kommissionen senest den 1. januar 2014 
skal forelægge forslag til eventuelle 
yderligere foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 325
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen opfordres til i 
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samarbejde med medlemsstaterne at 
iværksætte foranstaltninger på et 
hensigtsmæssigt niveau for at opnå 
harmonisering og en effektiv udnyttelse af 
900 MHz-båndet og af 2,3 GHz-båndet 
(2300-2400 MHz) til trådløse 
bredbåndstjenester.  Kommissionen følger 
løbende kapacitetsbehovet for trådløse 
bredbåndstjenester. Medlemsstaterne skal 
sikre, at der for omkostningerne i 
forbindelse med omstilling eller 
omfordeling af frekvensanvendelsen ydes 
en tilstrækkelig kompensation i henhold 
til national ret.

Or. en

Ændringsforslag 326
Paul Rübig

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen opfordres til i 
samarbejde med medlemsstaterne at 
iværksætte foranstaltninger på et 
hensigtsmæssigt niveau for at opnå 
harmonisering og udnyttelse af 1,5 MHz-
båndet (1452-1492 MHz) og af 2,3 GHz-
båndet (2300-2400 MHz) til trådløse 
bredbåndstjenester.  Kommissionen følger 
løbende kapacitetsbehovet for trådløse 
bredbånd og iværksætter foranstaltninger 
til fremme af en 2. digital dividende (698-
790MHz) og overvejer konvergens på 
længere sigt mellem tjenester, der 
anvender 470-698 MHz.

Or. en



AM\860614DA.doc 65/105 PE460.855v01-00

DA

Ændringsforslag 327
Pilar del Castillo Vera

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen vurderer i samarbejde 
med medlemsstaterne, om yderligere 
frekvenser, såsom 700 MHz-båndet, også 
kunne frigøres og stilles til rådighed. Ved 
denne vurdering tages hensyn til: 
udviklingen af frekvens teknologi, 
eventuelle kommende behov i forbindelse 
med radio- og tv-transmissioner og 
manglen på frekvenser i andre bånd, som 
er tilstrækkelige til at opnå trådløs 
bredbåndsdækning. 

Or. en

Ændringsforslag 328
Hella Ranner

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 329
Catherine Trautmann

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medlemsstaterne sørger i samarbejde 
med Kommissionen for, at der opmuntres 
til at udbyde adgang til bredbåndstjenester
i 790-862 MHz-båndet (800 MHz-båndet) i 
tyndt befolkede områder, navnlig ved at 
pålægge en forpligtelse til dækning;

Medlemsstaterne undersøger i samarbejde 
med Kommissionen, hvordan det sikres, 
og træffer i givet fald tekniske og 
lovgivningsmæssige foranstaltninger til at 
sikre, at PMSE-brugere (programme 
making and special events) har adgang til 
tilstrækkelige frekvenser. Kommissionen 
bør tilskynde medlemsstaterne til at sikre 
rettidig adgang til tilstrækkelige midler til 
dækning af de direkte 
omstillingsomkostninger og de direkte 
omkostninger i forbindelse med 
foranstaltninger til beskyttelse af PMSE-
brugere og transmissionstjenester.

Or. en
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Ændringsforslag 330
Teresa Riera Madurell

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medlemsstaterne sørger i samarbejde 
med Kommissionen for, at der opmuntres 
til at udbyde adgang til bredbåndsindhold 
og –tjenester i 790-862 MHz-båndet (800 
MHz-båndet) i tyndt befolkede områder, 
navnlig ved at pålægge en forpligtelse til 
dækning; de undersøger i denne 
forbindelse, hvordan det sikres, og træffer i 
givet fald foranstaltninger til at sikre, at 
frigørelse af frekvenser i 800 MHz-båndet 
ikke er til ulempe for PMSE-brugere
(programme making and special events) og 
at der til digitale TV-kanaler, der for 
øjeblikket anvender dette bånd, som skal 
omfordeles under 790 MHz, ydes en 
tilstrækkelig kompensation for de 
omkostninger, som programudbydere og 
brugere måtte få som følge af en 
samsendingsperiode ("simulcast") eller 
en tilpasning af sende- eller 
modtageudstyr til de nye kanaler.

Or. en

Ændringsforslag 331
Angelika Niebler

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sørger i samarbejde 
med Kommissionen for, at der opmuntres 
til at udbyde adgang til bredbåndsindhold 
og –tjenester i 790-862 MHz-båndet (800 

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

MHz-båndet) i tyndt befolkede områder, 
navnlig ved at pålægge en forpligtelse til 
dækning; de undersøger i denne 
forbindelse, hvordan det sikres, at 
frigørelse af frekvenser i 800 MHz-båndet 
ikke er til ulempe for PMSE-brugere
(programme making and special events) og 
for nuværende og kommende 
radiospredningsvirksomhed, og de træffer 
de fornødne dispositioner, så eksisterende 
brugere kan få kompensation for deres 
omkostninger til migration.

Or. de

Ændringsforslag 332
Petra Kammerevert

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medlemsstaterne sørger i samarbejde 
med Kommissionen for, at der opmuntres 
til at udbyde adgang til bredbåndsindhold 
og –tjenester i 790-862 MHz-båndet (800 
MHz-båndet) i tyndt befolkede områder, 
navnlig ved at pålægge en forpligtelse til 
dækning; de undersøger i denne 
forbindelse, hvordan det sikres, at 
frigørelse af frekvenser i 800 MHz-båndet 
ikke er til ulempe for PMSE-brugere
(programme making and special events) og 
for nuværende og kommende 
radiospredningsvirksomhed, og de træffer 
de fornødne dispositioner, så eksisterende 
brugere kan få kompensation for deres 
omkostninger til migration.

Or. de
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Ændringsforslag 333
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medlemsstaterne sørger i samarbejde 
med Kommissionen for, at der opmuntres 
til at udbyde adgang til bredbåndsindhold 
og –tjenester i 790-862 MHz-båndet (800 
MHz-båndet) i tyndt befolkede områder, 
navnlig ved at pålægge en forpligtelse til 
dækning;

Medlemsstaterne og Kommissionen 
undersøger, hvordan det sikres, og træffer 
i givet fald foranstaltninger til at sikre, at 
PMSE-brugere (programme making and 
special events) har adgang til 
tilstrækkelige frekvenser.

Or. en

Ændringsforslag 334
Sabine Verheyen

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sørger i samarbejde 
med Kommissionen for, at der opmuntres 
til at udbyde adgang til bredbåndsindhold 
og –tjenester i 790-862 MHz-båndet (800 
MHz-båndet) i tyndt befolkede områder, 
navnlig ved at pålægge en forpligtelse til 
dækning; de undersøger i denne 
forbindelse, hvordan det sikres, og træffer i 
givet fald foranstaltninger til at sikre, at 

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

frigørelse af frekvenser i 800 MHz-båndet 
ikke er til ulempe for PMSE-brugere
(programme making and special events) og 
eksisterende og kommende 
transmissionstjenester. Dette omfatter 
foranstaltninger til at undgå interferens.

Or. en

Ændringsforslag 335
Henri Weber

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 336
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sørger i samarbejde 
med Kommissionen for, at der opmuntres 

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

udbud af adgang til bredbåndsindhold og –
tjenester f.eks. i 790-862 MHz-båndene 
(800 MHz-båndet) garanteres i tyndt 
befolkede områder, navnlig ved at pålægge 
en forpligtelse til dækning; de undersøger i 
denne forbindelse, hvordan det sikres, og 
træffer i givet fald foranstaltninger til at 
sikre, at frigørelse af frekvenser i 800 
MHz-båndet ikke er til ulempe for PMSE-
brugere (programme making and special 
events).

Or. ro

Ændringsforslag 337
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 338
Patrizia Toia

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 4 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 339
Giles Chichester

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 340
Henri Weber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne træffer i samarbejde 
med Kommissionen de tekniske og 
regulerende foranstaltninger, der er 
påkrævede for at undgå interferens 
mellem elektroniske 
kommunikationstjenester i 800 MHz-
båndet for transmissionstjenester og 
PMSE-brugere i frekvensbåndet under 
790 MHz.
Kommissionen tilskynder 
medlemsstaterne til at sikre at der i god tid 
er tilstrækkelige midler til rådighed til 
dækning af omstillingsomkostningerne og 
omkostningerne i forbindelse med 
foranstaltninger til begrænsning af 
interferens for transmissionstjenester.

Or. fr

Ændringsforslag 341
Catherine Trautmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen vurderer i samarbejde 
med medlemsstaterne, om det er muligt 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, til en betydelig større del af 
5 GHz-båndet, der skal identificeres ved 
hjælp af oversigten i artikel 8, således at 
kravene til indgående standarder på dette 
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område kan imødekommes.

Or. en

Ændringsforslag 342
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen vurderer i samarbejde 
med medlemsstaterne, om det er muligt 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 i forbindelse med oversigten 
i artikel 8 og afhængig af 
frekvensanvendelsen til andre formål.

Or. en

Ændringsforslag 343
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 344
Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne træffer i samarbejde 
med Kommissionen de nødvendige 
tekniske og reguleringsmæssige 
foranstaltninger for at sikre, at 
interferens ikke har en negativ 
indvirkning på udbydere af 
radiotransmissioner og PMSE-brugere.

Or. de

Ændringsforslag 345
Patrizia Toia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 346
Jan Březina, Alajos Mészáros

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 5 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Kommissionen opfordres til hurtigst 
muligt at vedtage passende foranstaltninger 
i medfør af artikel 9b, stk. 3, i direktiv 
2002/21/EF for at sikre, at 
medlemsstaterne inden for Unionen tillader 
handel med anvendelsesrettigheder for de 
harmoniserede frekvensbånd 790–862 
MHz ("800 MHz-båndet"), 880–915 MHz, 
925–960 MHz, 1710–1785 MHz, 1805–
1880 MHz, 1900–1980 MHz, 2010–2025 
MHz, 2110–2170 MHz, 2,5–2,69 GHz og 
3,4–3,8 GHz samt yderligere andre 
frekvenser, der frigøres til mobile 
tjenester, uden at dette berører den 
eksisterende og fremtidige udbredelse af 
andre tjenester, der har lige adgang til 
disse frekvenser på de betingelser, der er 
angivet i Kommissionens beslutninger.

Or. en

Ændringsforslag 347
Jens Rohde, Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 348
Leonidas Donskis

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 349
Robert Goebbels

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. For at sikre, at alle borgere får adgang 
til avancerede digitale tjenester, herunder 
bredbåndstjenester, navnlig i 
landdistrikter, yderområder og tyndt 
befolkede områder, sikrer
medlemsstaterne og Kommissionen, at der 
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bredbåndsinternetadgang til en pris, der 
svarer til prisen for landbaseret adgang.

er tilstrækkelige frekvenser til rådighed til 
at udbyde satellittjenester med 
internetadgang og audiovisuelt indhold. 
Idet der tages hensyn til de relevante 
kompatibilitetsundersøgelser, kan teknisk 
harmonisering af yderligere frekvensbånd 
overvejes i overensstemmelse med 
beslutning nr. 676/2002/EF.

Or. en

Ændringsforslag 350
Jan Březina, Alajos Mészáros

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. For at sikre, at alle borgere får adgang 
til avancerede digitale tjenester, herunder 
bredbåndstjenester, navnlig i 
landdistrikter, yderområder og tyndt 
befolkede områder, sikrer
medlemsstaterne og Kommissionen, at der 
er tilstrækkelige frekvenser til rådighed til 
at udbyde satellittjenester med 
internetadgang og audiovisuelt indhold.
Idet der tages hensyn til de relevante 
kompatibilitetsundersøgelser, kan teknisk 
harmonisering af yderligere frekvensbånd 
overvejes i overensstemmelse med 
beslutning nr. 676/2002/EF.

Or. en

Ændringsforslag 351
Leonidas Donskis

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 6 



AM\860614DA.doc 79/105 PE460.855v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. For at sikre, at alle borgere får adgang 
til avancerede digitale tjenester, herunder 
bredbåndstjenester, navnlig i yderområder 
og tyndt befolkede områder, kan 
medlemsstaterne og Kommissionen 
undersøge, om der er tilstrækkelige 
frekvenser til rådighed til at udbyde
satellitbaserede bredbåndstjenester med 
internetadgang.

Or. en

Ændringsforslag 352
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 353
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 6 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 354
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 355
Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

der er yderligere frekvensbånd til rådighed 
til at udbyde harmoniserede satellittjenester 
til bredbåndsadgang, som dækker hele 
Unionens territorium, herunder også 
yderområder, med 
bredbåndsinternetadgang.

Or. en

Ændringsforslag 356
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 357
Catherine Trautmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Medlemslandene undersøger i 
samarbejde med Kommissionen 
muligheden for at sprede adgangen til og 
brugen af picoceller og femtoceller.

Or. en
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Ændringsforslag 358
Ioan Enciu

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I samarbejde med medlemsstaterne 
gennemfører Kommissionen undersøgelser 
og ser på mulighederne for at udforme 
tilladelsesordninger, som kan bidrage til 
gennemførelsen af en strategi for lave 
kulstofemissioner via energibesparende 
anvendelse af frekvenser og ved at stille 
frekvenser til rådighed for trådløse 
teknologier med et 
energibesparelsespotentiale, herunder 
"intelligente" energinet og målere.

2. I samarbejde med medlemsstaterne 
gennemfører Kommissionen undersøgelser 
og ser på mulighederne for at udforme 
tilladelsesordninger, som kan bidrage til 
gennemførelsen af en strategi for lave 
kulstofemissioner via energibesparende 
anvendelse af frekvenser og ved at stille 
frekvenser til rådighed for trådløse
teknologier med et energibesparelses- og 
energieffektivtetspotentiale, herunder 
"intelligente" energinet og målere.

Or. en

Ændringsforslag 359
Catherine Trautmann

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I samarbejde med medlemsstaterne 
udvider Kommissionen de i stk. 2 
omhandlede undersøgelser for at øge 
effektiviteten af andre forsyningsnet som 
f.eks. vandforsyningsnet.

Or. en
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Ændringsforslag 360
Gunnar Hökmark

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Kommissionen undersøger behovet for 
frekvenser til civilbeskyttelse og 
katastrofehjælp samt mulighederne for at 
dele frekvenser med militær brug og for at 
anvende kommercielle net til 
civilbeskyttelse og katastrofehjælp for at 
sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet til 
rådighed på harmoniserede vilkår til at 
understøtte udviklingen af 
sikkerhedstjenester og den frie 
bevægelighed af dermed beslægtede 
tjenester og til udviklingen af innovative 
indbyrdes kompatible løsninger i 
forbindelse med offentlig sikkerhed og 
beskyttelse, civilbeskyttelse og 
katastrofehjælp.

Or. en

Ændringsforslag 361
Petra Kammerevert

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 362
Hella Ranner

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 363
Catherine Trautmann

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Om nødvendigt sikrer Kommissionen, at 
der er tilstrækkelige frekvensressourcer til 
rådighed på harmoniserede vilkår til at 
understøtte udviklingen af 
sikkerhedstjenester og den frie 
bevægelighed af dermed beslægtede 
tjenester og til udviklingen af innovative 

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

indbyrdes kompatible løsninger i
forbindelse med offentlig sikkerhed og 
beskyttelse, civilbeskyttelse og 
katastrofehjælp.

Or. en

Ændringsforslag 364
Jens Rohde, Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 365

Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Om nødvendigt sikrer Kommissionen, at 
der er tilstrækkelige frekvensressourcer til 
rådighed på harmoniserede vilkår til at 
understøtte udviklingen af 
sikkerhedstjenester og den frie 

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

bevægelighed af dermed beslægtede 
tjenester og til udviklingen af innovative 
indbyrdes kompatible løsninger i 
forbindelse med offentlig sikkerhed og 
beskyttelse, civilbeskyttelse og 
katastrofehjælp.

Or. en

Ændringsforslag 366
Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Hella Ranner

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 367
Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 368
Vladimir Urutchev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Foranstaltninger, der berører 
frekvensbånd, som anvendes af en 
medlemsstat eksklusivt og direkte med 
henblik på anvendelse til civilbeskyttelse 
og forsvar.
Hvis en specifik foranstaltning vil berøre 
frekvensbånd, som anvendes af en 
medlemsstat eksklusivt og direkte med 
henblik på anvendelse til civilbeskyttelse 
og forsvar, og hvis frigivelsen af sådanne 
frekvensbånd vil udgøre en for stor byrde, 
kan medlemsstaterne fortsætte med at 
anvende disse bånd til civilbeskyttelse og 
forsvar, indtil de systemer, der findes i det 
pågældende bånd på datoen for 
meddelelsen om 
harmoniseringsforanstaltningen, er 
udfaset. Den pågældende medlemsstat 
underretter behørigt Kommissionen om 
sin afgørelse.

Or. en

Ændringsforslag 369
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Kommissionen, som bistås af 
medlemsstaterne, der tilvejebringer alle 
nødvendige oplysninger om 
frekvensanvendelse, opretter en oversigt 
over den nuværende frekvensanvendelse. 
De tilvejebragte oplysninger er 
tilstrækkeligt detaljerede til at gøre det 
muligt i henhold til oversigten at vurdere 
effektiviteten af frekvensanvendelsen og
identificere eventuelle kommende 
frekvensbehov i Unionen, navnlig i 
frekvensintervallet 300 MHz til 3 GHz.
Medlemsstaterne giver om nødvendigt 
oplysninger på et afgiftsspecifikt 
grundlag, der omfatter brugere i både 
handelssektoren og den offentlige sektor, 
med forbehold af tilbageholdelsen af 
forretningsmæssigt følsomme og 
fortrolige oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 370
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne giver Kommissionen 
alle relevante oplysninger om
frekvensbånd, der eventuelt senere vil 
blive omfordelt, f.eks. som følge af 
ineffektiv eller manglende anvendelse 
eller teknologisk udvikling. Den heraf 
følgende oversigt skal hjælpe 
Kommissionen til at identificere 
frekvensbånd, der ville egne sig til 
harmonisering, med henblik på at støtte 
de EU-politikker, der er fastsat i denne 
beslutning. Den bør også fremme 
innovationen og øge konkurrencen i det 
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indre marked til gavn for både private og 
offentlige brugere, samtidig med at der 
tages hensyn til eventuelle positive og 
negative virkninger for de nuværende 
brugere af de pågældende frekvensbånd.

Or. en

Ændringsforslag 371
Jan Březina, Alajos Mészáros

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Kommissionen, som bistås af 
medlemsstaterne, der tilvejebringer alle 
relevante oplysninger om 
frekvensanvendelse, opretter en oversigt 
over den nuværende frekvensanvendelse
og identificerer den kommende 
frekvensefterspørgsel i Unionen. I første 
omgang skal en sådan oversigt omfatte 
frekvenser i frekvensintervallet 300 MHz 
til 3 GHz.

Or. en

Ændringsforslag 372
Giles Chichester

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Kommissionen, som bistås af 
medlemsstaterne, der tilvejebringer alle 
relevante oplysninger om 
frekvensanvendelse, opretter en oversigt 
over den samlede nuværende 
radiofrekvensanvendelse og eventuelle 
kommende behov for harmoniserede 



PE460.855v01-00 90/105 AM\860614DA.doc

DA

MHz til 3 GHz. frekvenser i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 373
Catherine Trautmann

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 374

Jens Rohde
Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Kommissionen, som bistås af 
medlemsstaterne, der tilvejebringer alle 
relevante oplysninger om 
frekvensanvendelse, opretter en oversigt 
over den nuværende frekvensanvendelse 
og eventuelle kommende frekvensbehov i 
Unionen, navnlig i frekvensintervallet 300 
MHz til 6 GHz.
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Or. en

Ændringsforslag 375
Henri Weber

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Kommissionen, som bistås af 
medlemsstaterne, der tilvejebringer alle 
relevante oplysninger om 
frekvensanvendelse, opretter en oversigt 
over den nuværende frekvensanvendelse 
og eventuelle kommende frekvensbehov i 
Unionen, navnlig i frekvensintervallet 300 
MHz til 6 GHz.

Or. fr

Ændringsforslag 376
Pilar del Castillo Vera

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Kommissionen, som bistås af 
medlemsstaterne, der tilvejebringer alle 
relevante oplysninger om 
frekvensanvendelse, opretter en oversigt 
over den nuværende frekvensanvendelse 
og eventuelle kommende frekvensbehov i 
Unionen, navnlig i frekvensintervallet 300 
MHz til 6 GHz.

Or. en



PE460.855v01-00 92/105 AM\860614DA.doc

DA

Ændringsforslag 377
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Kommissionen, som bistås af 
medlemsstaterne, der tilvejebringer alle 
relevante oplysninger om 
frekvensanvendelse, opretter en oversigt 
over den nuværende frekvensanvendelse 
og eventuelle kommende frekvensbehov i 
Unionen, navnlig i frekvensintervallet 300 
MHz til 5 GHz.

Or. en

Ændringsforslag 378
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Kommissionen, som bistås af 
medlemsstaterne, der tilvejebringer alle 
relevante oplysninger om 
frekvensanvendelse, opretter en oversigt 
over den nuværende frekvensanvendelse 
og eventuelle kommende frekvensbehov i 
Unionen, navnlig i frekvensintervallet 300 
MHz til 5 GHz.

Or. en

Ændringsforslag 379
Paul Rübig

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Kommissionen, som bistås af 
medlemsstaterne, der tilvejebringer alle 
relevante oplysninger om 
frekvensanvendelse, opretter en oversigt 
over den nuværende frekvensanvendelse 
og eventuelle kommende frekvensbehov i 
Unionen, navnlig i frekvensintervallet 300 
MHz til 5 GHz.

Or. en

Ændringsforslag 380
Patrizia Toia, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Kommissionen, som bistås af 
medlemsstaterne, der tilvejebringer alle 
relevante oplysninger om 
frekvensanvendelse, opretter en oversigt 
over den nuværende frekvensanvendelse 
og eventuelle kommende frekvensbehov i 
Unionen, navnlig i frekvensintervallet 300 
MHz til 5 GHz.

Or. en

Ændringsforslag 381
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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og at identificere ineffektive teknologier 
og applikationer, ikkeanvendte eller 
ineffektivt anvendte frekvensressourcer og 
muligheder for frekvensdeling. I 
oversigten tages der hensyn til kommende 
frekvensbehov på grundlag af 
efterspørgslen fra forbrugere og 
operatører og til mulighederne for at 
imødekomme behovene.

Or. en

Ændringsforslag 382
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Den i stk. 1 omhandlede oversigt skal 
gøre det muligt at vurdere de nuværende 
frekvensanvendelsers tekniske effektivitet 
og at identificere ineffektive teknologier og 
applikationer, ikkeanvendte eller 
ineffektivt anvendte frekvensressourcer og 
muligheder for frekvensdeling. Den skal 
desuden sikre, at der, når 
frekvensanvendelsen ikke er optimal, 
træffes de nødvendige foranstaltninger 
med henblik på at maksimere 
effektiviteten. I oversigten tages der 
hensyn til kommende frekvensbehov på 
grundlag af efterspørgslen fra forbrugere 
og operatører og til mulighederne for at 
imødekomme behovene.

Or. de

Ændringsforslag 383
Catherine Trautmann

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 384
Patrizia Toia

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 385
Pilar del Castillo Vera

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 386
Giles Chichester

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 387
Henri Weber

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 388
Gaston Franco

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede oversigt skal 
gøre det muligt at vurdere de nuværende 
frekvensanvendelsers tekniske effektivitet 
og at identificere ineffektive teknologier og 
applikationer, ikkeanvendte eller 
ineffektivt anvendte frekvensressourcer og 
muligheder for frekvensdeling. I oversigten 

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 389
Jan Březina, Alajos Mészáros

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 390

Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 391
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i stk. 1 omhandlede oversigt skal 
redegøre for de forskellige typer 
frekvensanvendelser hos både private og 
offentlige brugere og hjælpe med at 
identificere frekvensbånd, der kunne 
tildeles eller omfordeles, så de udnyttes 
mere effektivt, fremmer innovationen og 
øger konkurrencen i det indre marked til 
gavn for både private og offentlige 
brugere, samtidig med at der tages hensyn 
til eventuelle positive og negative 
virkninger for de nuværende brugere af 
de pågældende frekvensbånd.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 392
Jan Březina, Alajos Mészáros

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i stk. 1 omhandlede oversigt skal 
redegøre for de forskellige typer 
frekvensanvendelser hos både private og
offentlige brugere og hjælpe med at 
identificere frekvensbånd, der kunne 
tildeles eller omfordeles, så de udnyttes 
mere effektivt, fremmer innovationen og 
øger konkurrencen i det indre marked til 
gavn for både private og offentlige brugere, 
samtidig med at der tages hensyn til 
eventuelle positive og negative virkninger 
for de nuværende brugere af de 
pågældende frekvensbånd.

3. Den i stk. 1 omhandlede oversigt skal 
redegøre for de forskellige typer 
frekvensanvendelser hos offentlige brugere 
og hjælpe med at identificere 
frekvensbånd, der kunne tildeles eller 
omfordeles, så de udnyttes mere effektivt, 
fremmer innovationen og øger 
konkurrencen i det indre marked til gavn 
for både private og offentlige brugere, 
samtidig med at der tages hensyn til 
eventuelle positive og negative virkninger 
for de nuværende brugere af de 
pågældende frekvensbånd, herunder 
virkninger som rækker ud over EU's 
grænser.

Or. en

Ændringsforslag 393
Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 394

Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen undersøger trådløse 
netværksteknologiers potentiale med 
hensyn til at øge den effektive 
frekvensudnyttelse gennem 
pilotapplikationer.

Or. en

Ændringsforslag 395
Catherine Trautmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen undersøger trådløse 
netværksteknologiers potentiale gennem 
pilotapplikationer.

Or. en

Ændringsforslag 396
Giles Chichester

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 397
Gaston Franco

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 398
Jens Rohde, Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 399
Ioan Enciu

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 400
Jens Rohde, Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 401
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Ændringsforslag 402
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Unionen støtter også tredjelandes indsats 
for at gennemføre frekvensforvaltning, som 
er kompatibel med Unionens, med sigte på 
at forsvare Unionens frekvenspolitiske mål.

Or. en


