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***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af det første 
radiofrekvenspolitikprogram
(KOM(2010)0471 – C7-0270/2010 – 2010/0252(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2010)0471),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget 
(C7-0270/2010),

– der henviser til artikel 294, stk.

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg [2011]1,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget [2011]2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra 
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og fra Kultur- og 
Uddannelsesudvalget (A7-0000/2011),

1. fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

                                               
1 EUT C ... /Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 EUT C ... /Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) Det første program skal danne 
grundlag for en udvikling, hvor EU kan 
tage føringen med hensyn til 
bredbåndshastigheder, mobilitet, dækning 
og kapacitet. En sådan føring er af 
afgørende betydning for at etablere et 
konkurrencedygtigt digitalt indre marked, 
der kan bane vejen for åbning af det indre 
marked for alle EU-borgere.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

7) Hvis frekvensressourcerne skal udnyttes 
optimalt og produktivt, kræver det 
eventuelt innovative løsninger for 
tilladelser, f.eks. i form af kollektiv 
udnyttelse af frekvenser, generelle 
tilladelser, auktioner eller 
infrastrukturdeling. Anvendelsen af 
sådanne principper i EU kan fremmes ved 
at identificere bedste praksis og fremme 
udveksling af oplysninger samt fastlægge 
visse fælles eller konvergerende vilkår for 
frekvensanvendelse. Generelle tilladelser, 
som er den mest relevante og mindst 
ressourcekrævende tilladelsesordning, er 
særlig interessante, hvor der ikke er risiko 
for, at interferens hindrer udviklingen af 
andre tjenester.

Or. en
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Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Punkt 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

stk. 6, i direktiv 2002/20/EF 
("tilladelsesdirektivet) og artikel 1, stk. 2, i 
direktiv 87/372/EØF ("GSM-direktivet"). 
Medlemsstaterne kan også tage skridt til 
at opnå en mere ligelig tildeling af 
frekvensressourcer blandt økonomiske 
operatører ved at reservere frekvenser for 
nytilkomne til et frekvensbånd eller en 
gruppe af bånd med lignende egenskaber.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Punkt 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

10) En optimal og effektiv 
frekvensudnyttelse forudsætter en 
vedvarende overvågning af udviklingen og 
ajourførte gennemsigtige oplysninger om 
frekvensanvendelsen i hele EU. Selv om 
Kommissionens beslutning 2007/344/EC 
om ensartet fremlæggelse af oplysninger 
om brugen af frekvenser i Fællesskabet 
pålægger medlemsstaterne at offentliggøre 
oplysninger om anvendelsesrettigheder, er 
der behov for en detaljeret oversigt over 
den nuværende frekvensanvendelse i EU 
og effektive revisions- og 
vurderingsmetoder for at gøre anvendelsen 
af frekvenser og radioudstyr mere effektiv, 
navnlig i frekvensområdet mellem 300 
MHz og 6 GHz, men også fra 6 GHz-70 
GHz, idet disse frekvenser vil være af 
stigende betydning efter den hurtige 
teknologiske udvikling. Det ville bidrage 
til at kortlægge ineffektive teknologier og 
anvendelser, både i handelssektoren og i 
den offentlige sektor, og tildelinger, som 
ikke udnyttes, og delemuligheder og til at 
evaluere de fremtidige frekvensbehov hos 
forbrugerne og erhvervslivet.
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Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Punkt 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) I tråd med målene for Kommissionens 
flagskibsinitiativ "En digital dagsorden for 
Europa" kan trådløst bredbånd bidrage
væsentligt til den økonomiske 
genopretning og vækst, hvis der stilles 
tilstrækkelige frekvensressourcer til 
rådighed, hvis anvendelsesrettigheder 
hurtigt tildeles, og hvis det er tilladt at 
handle med frekvenser for at tilpasse sig 
markedsudviklingen. Frekvensressourcer, 
som allerede er udpeget, bør derfor senest i 
2012 godkendes til landbaseret 
kommunikation for at sikre let adgang til 
trådløst bredbånd for alle, herunder navnlig 
i frekvensbånd, som er udpeget ved 
Kommissionens beslutning 2008/477/EF, 
2008/411/EF og 2009/766/EF. 
Satellitbaseret bredbåndsadgang kunne 
være en hurtig og gennemførlig løsning til 
en rimelig pris som supplement til de 
landbaserede bredbåndstjenester og for at 
sikre dækningen i Unionens yderområder.

12) I tråd med målene for Kommissionens 
flagskibsinitiativ "En digital dagsorden for 
Europa" bidrager trådløse 
bredbåndstjenester væsentligt til den 
økonomiske genopretning og vækst, hvis 
der stilles tilstrækkelige frekvensressourcer 
til rådighed, hvis anvendelsesrettigheder 
hurtigt tildeles, og hvis det er tilladt at 
handle med frekvenser for at tilpasse sig 
markedsudviklingen. Frekvensressourcer, 
som allerede er harmoniseret, bør derfor 
senest i 2012 godkendes til landbaseret 
kommunikation for at sikre let adgang til 
trådløst bredbånd for alle, herunder navnlig 
i frekvensbånd, som er udpeget ved 
Kommissionens beslutning 2008/477/EF, 
2008/411/EF og 2009/766/EF. 
Satellitbaseret bredbåndsadgang kunne 
være en hurtig og gennemførlig løsning til 
en rimelig pris som supplement til de 
landbaserede bredbåndstjenester og for at 
sikre dækningen i Unionens yderområder.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Punkt 12 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a) Et europæisk marked med næsten 
500 mio. mennesker, der har forbindelse 
til højhastighedsbredbånd, vil bane vejen 
for udviklingen af det indre marked og 
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skabe en unik kritisk brugergruppe i 
global sammenhæng, som vil skabe nye 
muligheder for alle regioner og give hver 
enkelt bruger merværdi og EU kapacitet 
til at være den førende videnbaserede 
økonomi i verden. En hurtig spredning af 
bredbånd er uhyre vigtig for udviklingen 
af produktivitet i EU og etableringen af 
nye og små virksomheder, der kan være 
førende inden for forskellige sektorer, 
f.eks. i forhold til sundhedstjenester, 
produktion og tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Punkt 12 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12b) Mobil datatrafik stiger dramatisk og
fordobles i øjeblikket hvert år. Med denne 
udvikling, som formentlig vil fortsætte i de 
kommende år, vil mobil datatrafik være 
steget næsten 40 gange fra 2009-2014. 
Denne stigning bliver i høj grad drevet af 
video, som vil udgøre 66 % af al 
mobiltrafik i 2014. For at håndtere denne 
eksponentielle vækst skal lovgivere og 
markedsaktører træffe en række 
foranstaltninger, herunder yderligere 
harmonisering af frekvensressourcer til 
trådløst bredbånd, større 
frekvenseffektivitet og lagring af trafik 
over på trådløse netværk eller dual use-
udstyr.

Or. en
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Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Punkt 12 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12c Den Internationale 
Telekommunikationsunion (ITU) har 
beregnet, at de fremtidige krav til 
frekvensbåndbredde til udvikling af det 
internationale mobile 
telekommunikationssystem 2000 (IMT-
2000) og IMT-avancerede systemer (dvs. 
3G og 4G mobile kommunikationer) vil 
være mellem 1280 og 1720 MHz i 2020 
for den kommercielle mobilindustri for 
hver ITU-region, herunder Europa. Hvis 
der ikke frigøres yderligere 
frekvensressourcer, helst med 
harmonisering på globalt plan, vil nye 
tjenester og økonomisk vækst blive 
hindret af kapacitetsbegrænsninger i 
mobile netværk. 

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Punkt 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Unionen senest i 2013. Med tanke på, at 
800 MHz-båndet kan bruges til 
transmission over store områder, bør der 
knyttes dækningsforpligtelser opnået 
gennem principperne om teknologi- og 
tjenesteneutralitet til rettighederne. Der 
skal frigøres yderligere 
frekvensressourcer til trådløse 
bredbåndstjenester inden for båndet 1,5 
MHz (1452-1492 MHz) og 2,3 GHz (2300-
2400 MHz) for at opfylde den stigende 
efterspørgsel efter mobiltrafik. Yderligere 
tildelinger af frekvensressourcer til 
mobile tjenester, f.eks. båndet 700 MHz 
(694-790 MHz), skal evalueres afhængig 
af fremtidige kapacitetskrav til trådløse 
bredbåndstjenester og jordbaseret tv.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Punkt 13 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13a) Ligesom med GSM-standarden, der 
med positivt resultat blev taget op globalt 
takket være hurtig og målrettet 
paneuropæisk harmonisering, skal EU 
fokusere på at sætte den globale 
dagsorden for fremtidige gentildelinger af 
frekvensressourcer, især for den mest 
effektive del af frekvenserne. Aftaler i 
forbindelse med den 
verdensomspændende radiokonference 
2016 vil være afgørende for at sikre global 
harmonisering og koordinering med 
tilstødende tredjelande.

Or. en
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Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Punkt 13 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13b) Større muligheder for mobilt 
bredbånd er af afgørende betydning for at 
forsyne den kulturelle sektor med nye 
distribueringsplatforme og dermed bane 
vejen for en optimal fremtidig udvikling 
af sektoren. Det er uhyre vigtigt, at 
jordbaserede tv-tjenester og andre aktører 
er i stand til at opretholde eksisterende 
tjenester, når der er frigjort yderligere 
frekvensressourcer til trådløse tjenester. 
Migrationsomkostninger, der er resultatet 
af åbningen af yderligere 
frekvensressourcer, kan dækkes gennem 
licensgebyrer og gøre det muligt for radio-
og tv-virksomheder at have samme 
muligheder som i dag i andre dele af 
frekvensressourcerne.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til afgørelse
Punkt 13 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13c) Systemer med trådløs adgang, 
herunder radiobaserede lokalnet, er ved at 
vokse ud af deres nuværende tildelinger 
på manglende licensgrundlag ved 2,4 
GHz og 5 GHz. For at gøre plads til næste 
generation af trådløse teknologier f.eks. er 
der brug for mere vidtrækkende kanaler 
med hastigheder over 1 Gbp.

Or. en
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Ændringsforslag 14

Forslag til afgørelse
Punkt 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til afgørelse
Punkt 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) Der kan være behov for yderligere 
frekvensressourcer til andre sektorer som 
f.eks. transport (sikkerheds-, informations-
og forvaltningssystemer), F&U, 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til afgørelse
Punkt 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22) Medlemsstaterne har måske også 
behov for støtte i forbindelse med 
frekvenssamordning i bilaterale 
forhandlinger med nabolande, som ikke er 
EU-medlemmer, herunder 
tiltrædelseslande eller kandidatlande, så 
de kan opfylde deres EU-forpligtelser i 
forbindelse med frekvenssamordning. Det 
burde bidrage til at undgå skadelig 
interferens og forbedre den effektive 
udnyttelse af frekvensressourcer og 
frekvensanvendelseskonvergensen ud over 

22) Medlemsstaterne opfordres til at 
fortsætte bilaterale forhandlinger med
tilstødende tredjelande og potentielle 
kandidatlande, herunder kandidatlande 
og potentielle kandidatlande, så de kan 
opfylde deres EU-forpligtelser i 
forbindelse med frekvenssamordning og 
forsøge at indgå aftaler, som kan tjene 
som en positiv præcedens for andre 
medlemsstater. EU yder teknisk og 
politisk bistand til medlemsstaterne i deres 
bilaterale og multilaterale forhandlinger 
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EU's grænser. Der er især behov for en 
hurtig indsats med hensyn til 800 MHz-
båndet og 3,4-3,8 GHz-båndet i forbindelse 
med overgangen til mobile 
bredbåndsteknologier og den nødvendige 
harmonisering af frekvenser i forbindelse 
med moderniseringen af 
lufttrafikstyringen.

med tredjelande, især nabolande, 
herunder kandidatlande og potentielle 
kandidatlande. Det burde bidrage til at 
undgå skadelig interferens og forbedre den 
effektive udnyttelse af frekvensressourcer 
og frekvensanvendelseskonvergensen ud 
over EU's grænser. Der er især behov for 
en hurtig indsats med hensyn til 800 MHz-
båndet og 3,4-3,8 GHz-båndet i forbindelse 
med overgangen til mobile 
bredbåndsteknologier og den nødvendige 
harmonisering af frekvenser i forbindelse 
med moderniseringen af 
lufttrafikstyringen.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til afgørelse
Punkt 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår



PR\852716DA.doc 17/36 PE454.746v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 21

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) tage fuldt ud hensyn til den relevante 
EU-lovgivning om befolkningens 
eksponering for emissioner fra 
elektromagnetiske felter, når der 
fastlægges tekniske vilkår for udnyttelse 
af frekvensressourcerne.

Or. en

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) fremme harmoniseringen af 
radiofrekvensanvendelsen i EU på en 
måde, der tilgodeser behovet for en 
virkningsfuld og effektiv udnyttelse.

Or. en
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Ændringsforslag 24

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra - a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) fremme effektiv forvaltning og 
udnyttelse af frekvensressourcer med sigte 
på at imødekomme den stigende 
efterspørgsel efter frekvenser;

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) sikre, at der stilles tilstrækkelige og
egnede frekvensressourcer til rådighed for
trådløse tjenester op til mindst 1200 Mhz 
inden udgangen af 2015, medmindre 
andet er specificeret i 
radiofrekvenspolitikprogrammet, for at 
imødekomme en stigende efterspørgsel 
efter mobil datatrafik og dermed bane 
vejen for udviklingen af kommercielle og 
offentlige tjenester;

Or. en

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) bygge bro over den digitale afgrund 
og opfylde målsætningerne i den digitale 
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dagsorden og sikre, at alle EU-borgere 
har adgang til bredbånd på mindst 30 
Mbp inden udgangen af 2020 og gøre det 
muligt for EU at have den højeste 
bredbåndshastighed og størst mulige 
kapacitet;

Or. en

Ændringsforslag 27

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) gøre det muligt for EU at tage 
føringen på området for trådløse 
elektroniske kommunikationstjenester ved 
at åbne tilstrækkelige yderligere 
frekvensressourcer i flest mulige 
omkostningseffektive bånd, således at 
disse tjenester kan være til rådighed 
generelt;

Or. en

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ac) garantere muligheder for både 
erhvervssektoren og offentlige tjenester 
ved hjælp af større kapacitet for mobile 
bredbånd;

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget giver sig selv.
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Ændringsforslag 29

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 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) sørge for størst mulig fleksibilitet i 
frekvensanvendelsen, at fremme 
innovation og investeringer ved 
konsekvent at overholde principperne om 
teknologi- og tjenesteneutralitet og sikre 
lovgivningsmæssig forudsigelighed, at 
åbne harmoniserede frekvensbånd for nye 
avancerede tjenester og at give mulighed 
for handel med frekvensrettigheder og 
dermed skabe muligheder for etablering 
af paneuropæiske strukturer;

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) 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) 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, eller ved at 
tildele frekvenser på måder, der afhjælper 
markedsfordrejninger;

Or. en
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Ændringsforslag 31

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) 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) mindske opsplitningen og fuldt ud 
udnytte det indre markeds potentiale for at 
skabe økonomisk vækst og 
stordriftsfordele på EU-niveau 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;

Or. en

Ændringsforslag 32

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 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 33

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 og delt 
anvendelse af frekvenser ved at bane vejen 
for udvikling af nye teknologier, f.eks. 
kognitiv radio.

Or. en

Ændringsforslag 34

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, identificerer Kommissionen i 
samarbejde med medlemsstaterne bedste 
praksis og fremmer udveksling af 
oplysninger i forhold til sådanne bånd 
samt udarbejder retningslinjer for 
tilladelsesvilkår og -procedurer for sådanne 
bånd, f.eks. vedrørende infrastrukturdeling 
og dækningskrav, opnået gennem 
principperne om teknologi- og 
tjenesteneutralitet.

Or. en
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Ændringsforslag 35

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvor det er nødvendigt for at sikre en 
effektiv udnyttelse af frekvensrettigheder 
og for at undgå hamstring af frekvenser, 
træffer medlemsstaterne passende 
foranstaltninger, herunder i form af 
økonomiske sanktioner eller
tilbagekaldelse af rettigheder, for at 
modvirke dette.

6. For at sikre en effektiv udnyttelse af 
frekvensrettigheder og for at undgå 
hamstring af frekvenser, træffer 
medlemsstaterne om nødvendigt passende 
foranstaltninger, herunder i form af 
økonomiske sanktioner, anvendelse af 
bonusordninger og tilbagekaldelse af 
rettigheder, for at modvirke dette.

Or. en

Ændringsforslag 36

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 i det indre 
marked eller væsentlige dele af det. 

Or. en

Ændringsforslag 37

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 38

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 tage højde for 
eventuelle antikonkurrencedygtige 
resultater til fordel for EU-borgere og -
forbrugere.

Or. en

Ændringsforslag 39

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 og harmoniserede
frekvensressourcer til dæknings- og 
kapacitetsformål i EU, som gør det muligt 
for EU at have den højeste 
bredbåndshastighed i verden, således at 
trådløse applikationer og europæisk føring 
på området for nye tjenester kan yde et 
bidrag til økonomisk vækst og til at 
realisere målet om, at alle borgere skal 
have bredbåndsadgang med hastigheder på 
mindst 30 Mbps i 2020.
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Or. en

Ændringsforslag 40

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 
præjudice for eksisterende og fremtidig 
anvendelse af andre tjenester, som har 
samme adgang til disse 
frekvensressourcer i henhold til vilkårene 
specificeret i Kommissionens afgørelser.

Or. en

Ændringsforslag 41

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 

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. Udelukkende i tilfælde, der 
skyldes tekniske forhold, kan 
Kommissionen godkende specifikke 
fritagelser frem til 2014. I 
overensstemmelse med artikel 9 i direktiv 
2002/21/EF følger Kommissionen i 
samarbejde med medlemsstaterne nøje 
anvendelsen af frekvenser under 1 GHz og 
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anvendelsen af frekvenser under 1 GHz og 
vurderer, om det er muligt at frigøre 
yderligere frekvenser og stille dem til 
rådighed for nye applikationer.

vurderer, om det er muligt at frigøre 
yderligere frekvenser og stille dem til 
rådighed for at imødekomme den stigende 
efterspørgsel efter trådløst bredbånd.

Or. en

Ændringsforslag 42

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen opfordres i samarbejde 
med medlemsstaterne til at træffe 
foranstaltninger på de relevante plan med 
henblik på harmonisering og anvendelse 
af 1,5 MHz-båndet (1452-1492 MHz) og 
2,3 GHz-båndet (2300-2400 MHz) til 
trådløse bredbåndstjenester. 
Kommissionen overvåger løbende 
kapacitetskravene for trådløse 
bredbåndstjenester og evaluerer, hvis det 
er begrundet, i samarbejde med 
medlemsstaterne behovet for at træffe 
foranstaltninger til harmonisering af 
yderligere frekvensbånd, f.eks. 700 MHz-
båndet (694-790 MHz).
Medlemsstaterne sikrer, hvor det er 
relevant, at omkostningerne til migration 
eller gentildeling af frekvensudnyttelse 
kompenseres tilstrækkeligt i 
overensstemmelse med national ret.

Or. en
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Ændringsforslag 43

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. Kommissionen sørger i samarbejde med 
medlemsstaterne for, at der opmuntres til 
at udbyde adgang til bredbåndsindhold og 
–tjenester i 790-862 MHz-båndet (800 
MHz-båndet) i tyndt befolkede områder, 
f.eks. ved at pålægge en forpligtelse til 
dækning, opnået gennem principperne om 
teknologi- og tjenesteneutralitet; 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. en

Ændringsforslag 44

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen vurderer i samarbejde 
med medlemsstaterne gennemførligheden 
af at udvide tildelingerne af 
frekvensressourcer uden licens til 
systemer med trådløs adgang, herunder 
radiobaserede lokalnet som fastsat i 
afgørelse 2005/513/EF, til at omfatte hele 
GHz-båndet.
Kommissionen opfordres til at følge den 
vedtagne harmoniseringsdagsorden i de 
relevante internationale fora, navnlig de 
verdensomspændende 
radiokommunikationskonferencer.
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Or. en

Ændringsforslag 45

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 og andre yderligere dele af 
frekvensressourcerne, der frigives til 
mobile tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 46

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 borgerne har 
adgang til avancerede digitale tjenester, 
herunder bredbånd, navnlig i 
yderområder og tyndt befolkede områder,
sikrer medlemsstaterne og Kommissionen, 
at der er tilstrækkelige frekvensbånd til 
rådighed til at udbyde satellittjenester til 
bredbåndsadgang med internetadgang.

Or. en
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Ændringsforslag 47

Forslag til afgørelse
Artikel –7 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel –7
Frekvensbehov for andre trådløse 
kommunikationspolitikker
For at støtte den yderligere udvikling af 
innovative audiovisuelle medier og andre 
tjenester til europæiske borgere under 
hensyntagen til de økonomiske og sociale 
fordele af et digitalt indre marked sikrer 
medlemsstaterne i samarbejde med 
Kommissionen, at der er stillet 
tilstrækkelige frekvensressourcer til 
rådighed for satellitdækning og 
jordbaseret dækning af sådanne tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 48

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Frekvensressourcer til specifikke EU-
politikker

Frekvensressourcer til andre specifikke 
EU-politikker

Or. en
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Ændringsforslag 49

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 
efterspørgsel efter frekvensressourcer i 
Unionen. Som et indledende skridt skal 
oversigten omfatte frekvenser i 
frekvensintervallet 300 MHz til 6 GHz, 
som skal efterfølges af frekvenser fra 6 
GHz op til 70 GHz.

Or. en

Ændringsforslag 50

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Oversigten skal endvidere omfatte en 
rapport om de foranstaltninger, som 
medlemsstaterne har truffet for at 
gennemføre afgørelser på EU-plan om 
harmonisering og udnyttelse af de 
specifikke frekvensbånd.

Or. en
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Ændringsforslag 51

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 bistår medlemsstaterne med
politisk og teknisk bistand i deres bilaterale 
og multilaterale forhandlinger med 
tredjelande, navnlig 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.

Or. en

Ændringsforslag 52

Forslag til afgørelse
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden den 31. december 2015 foretager 
Kommissionen en undersøgelse af 
anvendelsen af 
radiofrekvenspolitikprogrammet og
aflægger beretning til Europa-Parlamentet 
og Rådet om udførte aktiviteter og 
vedtagne foranstaltninger i henhold til 
denne afgørelse.

Inden den 31. december 2015 foretager 
Kommissionen en undersøgelse af 
anvendelsen af 
radiofrekvenspolitikprogrammet.
Kommissionen aflægger hvert år beretning 
til Europa-Parlamentet og Rådet om 
udførte aktiviteter og vedtagne 
foranstaltninger i henhold til denne 
afgørelse.

Or. en
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BEGRUNDELSE

EU er den største økonomi i verden. Hverken USA's eller Kinas økonomi er større – i 
modsætning til det, man normalt hører om, hvem der er og vil være nummer ét i den globale 
økonomi. Forskellen er, at USA og Kina har større markeder og dermed kan tilbyde bedre 
forudsætninger for konkurrence, konkurrenceevne, produkter og innovation. Et fælles indre 
marked er af helt afgørende betydning for Europa for at kunne tage føringen i den globale 
økonomi med fokus på tjenesteydelsessektoren og videnøkonomien. Det er et paradoks, at jo 
mere den europæiske økonomi udvikles til en videnøkonomi, jo mindre kan det indre marked 
tilbyde muligheder for europæisk erhvervsliv.

Den digitale dagsorden og den digitale økonomi skal bane vejen for alle dele af vores 
økonomi i forhold til det indre marked. Dette vil kræve en evne til at være førende inden for 
bredbånd og anvendelse af internettet. Det er uhyre vigtigt at fastholde føringen for den 
europæiske telekommunikationsindustri, men også for at kunne være førende inden for 
udviklingen af informationsteknologier og udviklingen af nye tjenester og applikationer. Det 
er dog også vigtigt – måske endnu vigtigere – for at skabe momentum for højere 
produktivitet, samhørighed, konkurrenceevne og adgang til ét indre marked for den 
europæiske industri som helhed.

Ordførerens faste overbevisning er, at Europa skal være førende i denne ændringsproces og 
skabe de bedste muligheder for en konkurrencedygtig europæisk videnøkonomi, der er 
karakteriseret af vitalitet, forandring og innovation. Dette kræver adgang til den største 
kapacitet og den højeste hastighed for internet- og bredbåndsapplikationer. 

I dag sakker Europa agterud i forhold til andre globale aktører, hvor USA og Kina frigør store 
dele af frekvensressourcerne for at fremme den hurtige udvikling af nye tjenester og høje 
hastigheder for mobilt internet for at kunne forsyne borgerne med forbindelser med stor 
kapacitet.

Vores mål skal være at gøre Europa bedst og skabe det, der er bedst for Europa: åbning af nye 
tjenester og stigende mobiltrafik som grundlag for nye muligheder for kultur og indhold, tv-
og radiovirksomheder og offentlige tjenester inden for rammerne af bredbånd samt sikring af 
de samme muligheder for udsendelser som i dag. 

Målsætningerne i den digitale dagsorden er følgende: bredbåndsdækning inden udgangen af 
2013 for alle Europas borgere og højhastighedsdækning til 30 megabit i sekundet eller 
derover (op til 100 Mbp for halvdelen af husstandene i Europa) inden udgangen 2020. Disse 
målsætninger skal opfattes som et minimum, og ambitionerne og målsætningerne for 
frekvenspolitikken skal medvirke til at skabe verdens største kapacitet og højeste 
bredbåndshastigheder i Europa. Vores mål skal være at sørge for, at Europa er førende i 
udviklingen af dette område, således at Europa er førende inden for telekommunikation samt 
udviklingen af nye tjenester og udnyttelse af den stigende produktivitet i forbindelse med 
avancerede bredbåndstjenester.

Med henblik på sammenligning har Sydkorea udarbejdet en national plan om, at det skal være 
helt almindeligt med en forbindelse på 1.000 Mbp (en gigabit) inden udgangen af 2012. 
Sydkorea er allerede førende med den nuværende gennemsnitlige forbindelse på 12 Mbp (i 
Europa er der kun 18 % af forbindelserne, der på nuværende tidspunkt er over 10 Mbp). EU 
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skal kunne konkurrere med alle regioner i verden for at være nummer ét. 

Trådløst bredbånd er af afgørende betydning for at sikre, at nye og innovative tjenester er 
tilgængelige for alle EU-borgere. Europa må ikke sakke agterud. Det er klart, at dette mål 
ikke kan nås gennem anvendelse af optisk fiber, som vil kræve betydelige investeringer med 
henblik på installation, men gennem anvendelse af en blanding af de trådløse teknologier, der 
er til rådighed, for at udvide dækningen af bredbånd (radiojordsendesystemer, kabel-, fiber-
eller satellitsystemer) til at omfatte hele Europa, herunder landdistrikter og yderområder, og 
give markedet mulighed for at vælge mere effektiv teknologi ud fra et omkostningsmæssigt 
rimeligt perspektiv for operatører og borgere.

Det er ikke muligt at opnå en dækning på 100 % uden trådløse bredbåndsplatforme. Vi skal 
tilpasse os den teknologiske udvikling og de nye behov for tilgængelighed og sikre, at tv kan 
være tilgængeligt på alle platforme, herunder mobile platforme. 

Forbrugernes efterspørgsel efter båndbredde stiger meget hurtigt. Anlæggelse af optiske 
fiberkabler (faste kabler) er omkostningskrævende og vil ikke kunne imødekomme hele 
efterspørgslen efter båndbredde. 

Forskellige kilder hævder, at datatrafikken vil fordobles hvert år indtil udgangen af 2013, eller 
at trafikken vil være seksdoblet mellem 2008 og 2013. I 2009 vil antallet af G3-abonnenter i 
de 27 EU-medlemsstater være steget til 166 mio., som overstiger antallet af faste 
bredbåndskabler inden for EU. O2 fra Det Forenede Kongerige har oplyst, at den mobile 
datatrafik fordobledes hver tredje måned i 2009. Telecom Italia har meddelt, at den mobile 
trafik steg 216 % fra midten af 2008 til midten af 2009. AT&T har oplyst, at den mobile trafik 
er steget 5.000 % i de sidste tre år. Den administrerende direktør i Ericsson har forudsagt, at 
der vil være 50 mia. anordninger forbundet inden udgangen af 2020. Ifølge Cisco vil den 
mobile datatrafik i global sammenhæng blive fordoblet hvert år indtil udgangen af 2014 med 
en stigning på 39 gange mellem 2009 og 2014.

Derfor har Europa brug for at frigøre flere frekvensressourcer til trådløst bredbånd. Dette skal 
og kan gøres med respekt for de nuværende udsendelser og med sikring af, at tv- og 
radiovirksomheder har samme muligheder som i dag, og at de kompenseres for eventuelle 
migrationsomkostninger, når det er relevant. Mulighederne for mobilt bredbånd skal være 
udviklet således, at udsendelser og kultur er en naturlig del af udviklingen af trådløse 
tjenester. 

1. Generelle bemærkninger

I betragtning 28 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/140/EF om ændring af 
tidligere direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser, 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 fastsættes det, at 
frekvensforvaltningen forbliver under medlemsstaternes kompetence, men at den strategiske 
planlægning, samordning og i givet fald harmonisering på fællesskabsplan kan medvirke til at 
sikre, at frekvensbrugerne får fuldt udbytte af fordelene ved det indre marked. 

Derfor bør der oprettes flerårige radiofrekvenspolitikprogrammer, som indeholder politiske 
retningslinjer og målsætninger for den strategiske planlægning og harmonisering af brugen af 
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radiofrekvenser i Fællesskabet. 

Det femårige radiofrekvenspolitikprogram, der blev forelagt den 20. september 2010 af 
Kommissionen, har til formål at sikre, at en del af digitaliseringsdividenden, der er opnået 
med overgangen fra analog til digital teknologi, er til rådighed for trådløse bredbåndstjenester 
i EU med henblik på harmoniseret anvendelse af 800 MHz-bånd (790-862 MHz). Forslagene 
afspejler nogle af de holdninger, der allerede blev forelagt af Parlamentet for et par måneder 
siden med vedtagelsen af betænkningen om en ny digital dagsorden for Europa: 2015.eu 
(betænkning A7-0066/2010 af Del Castillo).

I radiofrekvenspolitikprogrammet peges der på et bedre samspil mellem udfordringer 
forbundet med det indre marked og fastlæggelsen af EU's strategiske prioriteter for 
radiofrekvenser og planlægnings- og harmoniseringsforanstaltninger samtidig med, at der 
ydes sikkerhed til private virksomheder, operatører, producenter, brugere eller offentlige 
forvaltninger i forbindelse med fastlæggelse af en langsigtet politik og langsigtede 
programmer, der er baseret på fornuftige lovforanstaltninger.

Forslagene om en beslutning om et radiofrekvenspolitikprogram bygger på artikel 114 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) i forbindelse med oprettelsen af 
det indre marked og tager højde for principperne om subsidiaritet og proportionalitet. Selv om 
det anerkendes, at frekvenser er nationale ressourcer, er der brug for en koordineret indsats på 
europæisk plan for at opfylde de strategiske målsætninger, som er fastsat i artikel 3 i forslaget, 
om at have tilstrækkelige radiofrekvenser til at opfylde EU's målsætninger og fremme brugen 
af radiofrekvenser gennem fleksibel anvendelse med henblik på at sikre effektiv konkurrence 
i udnyttelsen af frekvenser. 

I artikel 5 i TEUF er subsidiaritetsprincippet fastsat som en af de grundlæggende 
forudsætninger i EU med hensyn til at formulere medlemsstaternes nationale kompetencer i 
forhold til EU's kompetencer. I direktivet om bedre regulering anerkendes medlemsstaternes 
kompetencer i forhold til EU-harmonisering af frekvensforvaltning, hvor det er relevant, når 
dette er den bedste måde, hvorpå man kan få fuldt udbytte af fordelene ved det indre marked. 

Man kan klart skelne mellem teknisk harmonisering fra Kommissionens side ved hjælp af 
tekniske gennemførelsesforanstaltninger og lovgivningsmæssig harmonisering, som kræver 
en specifik vurdering af betingelserne for subsidiaritet.

2. Særlige bemærkninger 

Politiske mål (artikel 3)

Det er vigtigt at sikre, at der er tilstrækkelige frekvensressourcer til kapacitets- og 
dækningsformål, således at den stigende efterspørgsel efter mobil datatrafik kan 
imødekommes, og at alle EU's borgere har adgang til højhastighedsbredbånd som defineret i 
den digitale dagsorden. EU skal være ambitiøs og sigte efter at tildele mindst 1200 MHz til 
trådløse tjenester. 
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Frekvenser til trådløs bredbåndskommunikation (artikel 6)

Ordføreren mener, at det er helt afgørende at holde fast i de datoer, som Kommissionen har 
fastsat (f.eks. frigørelse af 800 MHz-bånd til elektroniske kommunikationstjenester senest den 
1. januar 2013). Der skal kun accepteres undtagelser af rent tekniske årsager, og der skal tages 
højde for specifikke behov for sikkerhed og forsvar. Bånd, der allerede er tildelt af 
Kommissionen, skal frigøres senest den 1. januar 2012 ifølge Kommissionens forslag.

EU skal stræbe efter at tildele flere frekvenser til mobile tjenester med en målsætning på 
mindst 1200 MHz. Det er nødvendigt at få etableret de rette principper for at bane vejen for 
yderligere frekvensfrigørelser i fremtiden.

Flere problemer kan blive løst, f.eks. omkostningerne forbundet med at frigøre båndet.
Medlemsstaterne skal have ansvaret for at kompensere de relevante aktører for yderligere 
omkostninger, når det er relevant.


