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Ændringsforslag 24
Ignasi Guardans Cambó

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Radiofrekvenser bør betragtes som en 
knap offentlig ressource, der både har stor 
offentlig værdi og stor markedsværdi. Det 
er i offentlighedens interesse, at
frekvensressourcerne forvaltes så effektivt 
og virkningsfuldt som muligt set ud fra et 
økonomisk, socialt og miljømæssigt 
perspektiv, og at hindringer for en effektiv 
udnyttelse gradvist fjernes.

(16) Radiofrekvenser bør betragtes som en 
knap offentlig ressource, der både har stor 
offentlig værdi og stor økonomisk værdi, 
og som er væsentlig for opfyldelsen af en 
række almennyttige mål. Frekvenserne 
bør derfor forvaltes effektivt og 
virkningsfuldt med behørig hensyntagen 
til samfundsinteresserne set ud fra et 
økonomisk, socialt, kulturelt og 
miljømæssigt perspektiv, og hindringer for 
en effektiv udnyttelse bør gradvist fjernes.

Or. en

Begrundelse

Frekvenser er i realiteten en offentlig ressource og kan ikke betragtes som nogens private 
ejendom. Men deres effektivitet bør og kan ikke blot reduceres til markedskriterier. Både 
deres økonomiske og offentlige værdi bør betragtes i henhold hertil og på afbalanceret vis, så 
de forvaltes effektivt.

Ændringsforslag 25
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Radiofrekvenser bør betragtes som en 
knap offentlig ressource, der både har stor 

(16) Radiofrekvenser er medlemsstaternes 
ejendom. De bør betragtes som en knap 
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offentlig værdi og stor markedsværdi. Det 
er i offentlighedens interesse, at 
frekvensressourcerne forvaltes så effektivt 
og virkningsfuldt som muligt set ud fra et 
økonomisk, socialt og miljømæssigt 
perspektiv, og at hindringer for en effektiv 
udnyttelse gradvist fjernes.

offentlig ressource, der både har stor 
offentlig værdi og stor økonomisk værdi. 
Det er i offentlighedens interesse, at 
frekvensressourcerne forvaltes så effektivt 
og virkningsfuldt som muligt set ud fra et 
socialt, kulturelt, økonomisk og 
miljømæssigt perspektiv, og at hindringer 
for en effektiv udnyttelse gradvist fjernes.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen tvivl om, at radiofrekvenser er en knap offentlig ressource. Medlemsstaternes 
oprindelige ansvar for radiofrekvenserne bør klarlægges.

Ændringsforslag 26
Helga Trüpel

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Fleksibilitet i frekvensforvaltningen 
og adgangen til frekvenser bør øges 
gennem teknologi- og tjenesteneutrale 
tilladelser, der lader frekvensbrugerne 
vælge de bedste teknologier og tjenester til 
udnyttelse af et frekvensbånd (i det 
følgende omtales dette som 'principperne 
om teknologi- og tjenesteneutralitet'). 
Administrative beslutninger om brug af 
bestemte teknologier og tjenester bør være 
undtagelsen; sådanne beslutninger bør 
være klart begrundede og bør jævnligt 
tages op til fornyet overvejelse.

(20) Fleksibilitet i frekvensforvaltningen 
og adgangen til frekvenser bør øges 
gennem teknologi- og tjenesteneutrale 
tilladelser, der lader frekvensbrugerne 
vælge de bedste teknologier og tjenester til 
udnyttelse af frekvensbånd, der er 
tilgængelige for elektroniske 
kommunikationsnet, jf. de nationale 
oversigter over frekvenstildeling og Den 
Internationale Telekommunikationsunion 
ITU's radioreglement (i det følgende 
omtales dette som 'principperne om 
teknologi- og tjenesteneutralitet'). 
Administrative beslutninger om brug af 
bestemte teknologier og tjenester bør finde 
anvendelse, når samfundsinteresserne 
står på spil.

Or. en
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Begrundelse

Nødvendigt at sikre den juridiske overensstemmelse med definitionen af tjenesteneutralitet, 
der foreslås i artikel 9, stk. 4, afsnit 1, i rammedirektivet.

Ændringsforslag 27
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Fleksibilitet i frekvensforvaltningen 
og adgangen til frekvenser bør øges 
gennem teknologi- og tjenesteneutrale 
tilladelser, der lader frekvensbrugerne 
vælge de bedste teknologier og tjenester til 
udnyttelse af et frekvensbånd (i det 
følgende omtales dette som 'principperne 
om teknologi- og tjenesteneutralitet'). 
Administrative beslutninger om brug af 
bestemte teknologier og tjenester bør være 
undtagelsen; sådanne beslutninger bør 
være klart begrundede og bør jævnligt 
tages op til fornyet overvejelse.

(20) Fleksibilitet i frekvensforvaltningen 
og adgangen til frekvenser bør øges 
gennem teknologi- og tjenesteneutrale 
tilladelser, der lader frekvensbrugerne 
vælge de bedste teknologier og tjenester til 
udnyttelse af frekvensbånd, der er 
tilgængelige for elektroniske 
kommunikationsnet, jf. de nationale 
oversigter over frekvenstildeling og Den 
Internationale Telekommunikationsunion 
ITU's radioreglement (i det følgende 
omtales dette som 'principperne om 
teknologi- og tjenesteneutralitet').
Administrative beslutninger om brug af 
bestemte teknologier og tjenester bør finde 
anvendelse, når samfundsinteresserne 
står på spil.

Or. en

Begrundelse

Nødvendigt at sikre den juridiske overensstemmelse med definitionen af tjenesteneutralitet.
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Ændringsforslag 28
Ignasi Guardans Cambó

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Fleksibilitet i frekvensforvaltningen 
og adgangen til frekvenser bør øges 
gennem teknologi- og tjenesteneutrale 
tilladelser, der lader frekvensbrugerne 
vælge de bedste teknologier og tjenester til 
udnyttelse af et frekvensbånd (i det 
følgende omtales dette som 'principperne 
om teknologi- og tjenesteneutralitet'). 
Administrative beslutninger om brug af 
bestemte teknologier og tjenester bør være 
undtagelsen; sådanne beslutninger bør 
være klart begrundede og bør jævnligt 
tages op til fornyet overvejelse.

(20) Fleksibilitet i frekvensforvaltningen 
og adgangen til frekvenser bør øges 
gennem teknologi- og tjenesteneutrale 
tilladelser, der lader frekvensbrugerne 
vælge de bedste teknologier og tjenester til 
udnyttelse af et frekvensbånd (i det 
følgende omtales dette som 'principperne 
om teknologi- og tjenesteneutralitet'). 
Administrative beslutninger om brug af 
bestemte teknologier og tjenester bør være 
undtagelsen; sådanne beslutninger bør 
finde anvendelse, når 
samfundsinteresserne står på spil.

Or. en

Ændringsforslag 29
Helga Trüpel

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Undtagelser fra princippet om 
teknologineutralitet bør begrænses og bør 
være begrundet ud fra hensynet til at undgå 
skadelig interferens, f.eks. ved at stille krav 
om udstrålingsmasker og effektniveau, 
eller til at beskytte folkesundheden ved at 
begrænse befolkningens udsættelse for 
elektromagnetisk stråling, eller til at sikre 
en passende fælles brug af frekvenser, 
særlig hvor brugen kun er betinget af 
generelle tilladelser, eller hvor det er 
strengt nødvendigt for at respektere en 
undtagelse fra princippet om 
tjenesteneutralitet.

(21) Begrænsninger i princippet om 
teknologineutralitet bør være passende og
begrundet ud fra hensynet til at undgå 
skadelig interferens, f.eks. ved at stille krav 
om udstrålingsmasker og effektniveau, 
eller til at beskytte folkesundheden ved at 
begrænse befolkningens udsættelse for 
elektromagnetisk stråling, eller til at sikre 
en passende fælles brug af frekvenser, 
særlig hvor brugen kun er betinget af 
generelle tilladelser, eller for at respektere
et almennyttigt mål i overensstemmelse 
med fællesskabslovgivningen.
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Or. en

Begrundelse

Sikre overensstemmelse med direktivets tekst, i hvilken der med hensyn til teknologineutralitet 
henvises til "begrænsninger" og ikke "undtagelser". Begrænsningerne bør ikke begrænses til 
undtagelser fra princippet om tjenesteneutralitet, men skal respektere almennyttige mål.

Ændringsforslag 30
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Undtagelser fra princippet om 
teknologineutralitet bør begrænses og bør 
være begrundet ud fra hensynet til at undgå 
skadelig interferens, f.eks. ved at stille krav 
om udstrålingsmasker og effektniveau, 
eller til at beskytte folkesundheden ved at 
begrænse befolkningens udsættelse for 
elektromagnetisk stråling, eller til at sikre 
en passende fælles brug af frekvenser, 
særlig hvor brugen kun er betinget af 
generelle tilladelser, eller hvor det er 
strengt nødvendigt for at respektere en 
undtagelse fra princippet om 
tjenesteneutralitet.

(21) Begrænsninger i princippet om 
teknologineutralitet bør være passende og 
begrundet ud fra hensynet til at undgå 
skadelig interferens, f.eks. ved at stille krav 
om udstrålingsmasker og effektniveau, 
eller til at beskytte folkesundheden ved at 
begrænse befolkningens udsættelse for 
elektromagnetisk stråling, eller til at sikre 
en passende fælles brug af frekvenser, 
særlig hvor brugen kun er betinget af 
generelle tilladelser, eller for at respektere 
et almennyttigt mål i overensstemmelse 
med fællesskabslovgivningen.

Or. en

Begrundelse

Sikre overensstemmelse med direktivets tekst, i hvilken der med hensyn til teknologineutralitet 
henvises til "begrænsninger" og ikke "undtagelser". Begrænsningerne bør ikke begrænses til 
undtagelser fra princippet om tjenesteneutralitet, men skal respektere almennyttige mål.
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Ændringsforslag 31
Ignasi Guardans Cambó

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Undtagelser fra princippet om 
teknologineutralitet bør begrænses og bør 
være begrundet ud fra hensynet til at undgå 
skadelig interferens, f.eks. ved at stille krav 
om udstrålingsmasker og effektniveau, 
eller til at beskytte folkesundheden ved at 
begrænse befolkningens udsættelse for 
elektromagnetisk stråling, eller til at sikre 
en passende fælles brug af frekvenser, 
særlig hvor brugen kun er betinget af 
generelle tilladelser, eller hvor det er 
strengt nødvendigt for at respektere en 
undtagelse fra princippet om 
tjenesteneutralitet.

(21) Begrænsninger i princippet om 
teknologineutralitet bør være passende og
begrundet ud fra hensynet til at undgå 
skadelig interferens, f.eks. ved at stille krav 
om udstrålingsmasker og effektniveau, 
eller til at beskytte folkesundheden ved at 
begrænse befolkningens udsættelse for 
elektromagnetisk stråling, eller til at sikre 
en passende fælles brug af frekvenser, 
særlig hvor brugen kun er betinget af 
generelle tilladelser, eller hvor det er 
strengt nødvendigt for at respektere en 
undtagelse fra princippet om 
tjenesteneutralitet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer overensstemmelse med direktivets tekst, i hvilken der med 
hensyn til teknologineutralitet henvises til "begrænsninger" og ikke "undtagelser".

Ændringsforslag 32
Helga Trüpel

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Frekvensbrugerne bør også kunne 
vælge frit, hvilke tjenester de vil tilbyde 
via frekvenserne, idet der dog skal tages 
hensyn til overgangsforanstaltninger i 
forbindelse med tidligere erhvervede 
rettigheder. Det bør være muligt at fravige 
princippet om tjenesteneutralitet, hvor der 
skal tilbydes en bestemt tjeneste for at 

(22) Frekvensbrugerne bør også kunne 
vælge frit, hvilke tjenester de vil tilbyde 
via frekvenserne, idet der dog skal tages 
hensyn til overgangsforanstaltninger i 
forbindelse med tidligere erhvervede 
rettigheder. På den anden side kan 
frekvensanvendelsen også eksplicit 
allokeres til udførelsen af en bestemt 
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opfylde klart afgrænsede almennyttige 
målsætninger, herunder sikkerhed for 
menneskeliv, fremme af social, regional 
eller territorial samhørighed, eller effektiv 
udnyttelse af frekvensressourcerne, hvis en
sådan fravigelse er nødvendig og står i et 
rimeligt forhold til målene. Disse mål bør 
omfatte fremme af kulturel og sproglig 
mangfoldighed og mediepluralisme således 
som fastlagt i national lovgivning i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen. Medmindre det 
er nødvendigt for at beskytte menneskeliv, 
bør undtagelser ikke give en bestemt 
tjeneste eksklusiv brugsret, men i stedet 
give den pågældende tjeneste forrang, så 
andre tjenester eller teknologier så vidt 
muligt også kan anvende samme 
frekvensbånd. For at indehaveren af 
tilladelsen frit kan vælge den mest 
effektive måde til at formidle indholdet af 
tjenester, der leveres via radiofrekvenser, 
bør indholdet ikke reguleres i tilladelsen 
til brug af radiofrekvenser.

tjeneste eller til gennem en særlig 
teknologi at opfylde klart afgrænsede 
almennyttige målsætninger, herunder 
sikkerhed for menneskeliv, fremme af 
social, regional eller territorial 
samhørighed, eller effektiv udnyttelse af 
frekvensressourcerne, hvis en sådan 
fravigelse er nødvendig og står i et rimeligt 
forhold til målene. Disse mål omfatter
fremme af kultur- og mediepolitiske mål 
såsom kulturel og sproglig mangfoldighed 
og mediepluralisme således som fastlagt i 
national lovgivning i overensstemmelse 
med fællesskabslovgivningen. Medmindre 
det er nødvendigt for at beskytte 
menneskeliv, bør undtagelser ikke give en 
bestemt tjeneste eksklusiv brugsret, men i 
stedet give den pågældende tjeneste 
forrang, så andre tjenester eller teknologier 
så vidt muligt også kan anvende samme 
frekvensbånd.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag supplerer ordførerens ændringsforslag nr. 5. De individuelle 
rettigheder tildeles radio- og tv-selskaber, som til gengæld skal overholde forpligtelser med 
hensyn til indholdsregulering. Derfor skal det være muligt at sikre en sammenhæng mellem de 
individuelle tilladelser og indholdsreguleringen i forbindelse med medlemsstaternes 
kompetence til at fremme kulturel og sproglig mangfoldighed og mediepluralisme.

Ændringsforslag 33
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Marie-Hélène Descamps

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Frekvensbrugerne bør også kunne 
vælge frit, hvilke tjenester de vil tilbyde 

(22) Frekvensbrugerne bør også kunne 
vælge frit, hvilke tjenester de vil tilbyde 
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via frekvenserne, idet der dog skal tages 
hensyn til overgangsforanstaltninger i 
forbindelse med tidligere erhvervede 
rettigheder. Det bør være muligt at fravige 
princippet om tjenesteneutralitet, hvor der 
skal tilbydes en bestemt tjeneste for at 
opfylde klart afgrænsede almennyttige 
målsætninger, herunder sikkerhed for 
menneskeliv, fremme af social, regional 
eller territorial samhørighed, eller effektiv 
udnyttelse af frekvensressourcerne, hvis en 
sådan fravigelse er nødvendig og står i et 
rimeligt forhold til målene. Disse mål bør 
omfatte fremme af kulturel og sproglig 
mangfoldighed og mediepluralisme således 
som fastlagt i national lovgivning i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen. Medmindre det 
er nødvendigt for at beskytte menneskeliv, 
bør undtagelser ikke give en bestemt 
tjeneste eksklusiv brugsret, men i stedet 
give den pågældende tjeneste forrang, så 
andre tjenester eller teknologier så vidt 
muligt også kan anvende samme 
frekvensbånd. For at indehaveren af 
tilladelsen frit kan vælge den mest 
effektive måde til at formidle indholdet af 
tjenester, der leveres via radiofrekvenser, 
bør indholdet ikke reguleres i tilladelsen 
til brug af radiofrekvenser.

via frekvenserne, idet der dog skal tages 
hensyn til overgangsforanstaltninger i 
forbindelse med tidligere erhvervede 
rettigheder. På den anden side kan 
frekvensanvendelsen også eksplicit 
allokeres til udførelsen af en bestemt 
tjeneste eller til gennem en særlig 
teknologi at opfylde klart afgrænsede 
almennyttige målsætninger, herunder 
sikkerhed for menneskeliv, fremme af 
social, regional eller territorial 
samhørighed, eller effektiv udnyttelse af 
frekvensressourcerne, hvis sådanne 
foranstaltninger er nødvendige og står i et 
rimeligt forhold til målene. Disse mål 
omfatter fremme af kultur- og 
mediepolitiske mål såsom kulturel og 
sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme således som fastlagt i 
national lovgivning i overensstemmelse 
med fællesskabslovgivningen. Medmindre 
det er nødvendigt for at beskytte 
menneskeliv, bør undtagelser ikke give en 
bestemt tjeneste eksklusiv brugsret, men i 
stedet give den pågældende tjeneste 
forrang, så andre tjenester eller teknologier 
så vidt muligt også kan anvende samme 
frekvensbånd.

Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med betragtning 5 i rammedirektivet må adskillelsen af regulering af 
transmission fra regulering af indhold ikke hindre, at der tages hensyn til den forbindelse, der 
er mellem de to områder, navnlig med henblik på at garantere mediepluralisme, kulturel 
mangfoldighed og forbrugerbeskyttelse. Medlemsstaterne skal således fortsat have mulighed 
for at gøre tildelingen af individuelle frekvensbrugsrettigheder betinget af levering af 
tjenester med særligt indhold.
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Ændringsforslag 34
Ignasi Guardans Cambó

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Frekvensbrugerne bør også kunne 
vælge frit, hvilke tjenester de vil tilbyde 
via frekvenserne, idet der dog skal tages 
hensyn til overgangsforanstaltninger i 
forbindelse med tidligere erhvervede 
rettigheder. Det bør være muligt at fravige 
princippet om tjenesteneutralitet, hvor der 
skal tilbydes en bestemt tjeneste for at 
opfylde klart afgrænsede almennyttige 
målsætninger, herunder sikkerhed for 
menneskeliv, fremme af social, regional 
eller territorial samhørighed, eller effektiv 
udnyttelse af frekvensressourcerne, hvis en 
sådan fravigelse er nødvendig og står i et 
rimeligt forhold til målene. Disse mål bør 
omfatte fremme af kulturel og sproglig 
mangfoldighed og mediepluralisme således 
som fastlagt i national lovgivning i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen. Medmindre det 
er nødvendigt for at beskytte menneskeliv, 
bør undtagelser ikke give en bestemt 
tjeneste eksklusiv brugsret, men i stedet 
give den pågældende tjeneste forrang, så 
andre tjenester eller teknologier så vidt 
muligt også kan anvende samme 
frekvensbånd. For at indehaveren af 
tilladelsen frit kan vælge den mest 
effektive måde til at formidle indholdet af 
tjenester, der leveres via radiofrekvenser, 
bør indholdet ikke reguleres i tilladelsen 
til brug af radiofrekvenser.

(22) Frekvensbrugerne bør også kunne 
vælge frit, hvilke tjenester de vil tilbyde 
via frekvenserne, idet der dog skal tages 
hensyn til overgangsforanstaltninger i 
forbindelse med tidligere erhvervede 
rettigheder. På den anden side kan 
frekvensanvendelsen også eksplicit 
allokeres til udførelsen af en bestemt 
tjeneste eller til gennem en særlig 
teknologi at opfylde klart afgrænsede 
almennyttige målsætninger, herunder 
sikkerhed for menneskeliv, fremme af 
social, regional eller territorial 
samhørighed, eller effektiv udnyttelse af 
frekvensressourcerne, hvis en sådan 
fravigelse er nødvendig og står i et rimeligt 
forhold til målene. Disse mål omfatter
fremme af kultur- og mediepolitiske mål 
såsom kulturel og sproglig mangfoldighed 
og mediepluralisme således som fastlagt i 
national lovgivning i overensstemmelse 
med fællesskabslovgivningen. Medmindre 
det er nødvendigt for at beskytte 
menneskeliv, bør undtagelser ikke give en 
bestemt tjeneste eksklusiv brugsret, men i 
stedet give den pågældende tjeneste 
forrang, så andre tjenester eller teknologier 
så vidt muligt også kan anvende samme 
frekvensbånd.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag supplerer mit eget ændringsforslag nr. 5. De individuelle rettigheder 
tildeles radio- og tv-selskaber, som til gengæld skal overholde forpligtelser med hensyn til 
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indholdsregulering. Derfor skal det være muligt at sikre en sammenhæng mellem de 
individuelle tilladelser og indholdsreguleringen i forbindelse med medlemsstaternes 
kompetence til at fremme kulturel og sproglig mangfoldighed og mediepluralisme.

Ændringsforslag 35
Marielle De Sarnez

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Frekvensbrugerne bør også kunne 
vælge frit, hvilke tjenester de vil tilbyde 
via frekvenserne, idet der dog skal tages 
hensyn til overgangsforanstaltninger i 
forbindelse med tidligere erhvervede 
rettigheder. Det bør være muligt at fravige 
princippet om tjenesteneutralitet, hvor der 
skal tilbydes en bestemt tjeneste for at 
opfylde klart afgrænsede almennyttige 
målsætninger, herunder sikkerhed for 
menneskeliv, fremme af social, regional 
eller territorial samhørighed, eller effektiv 
udnyttelse af frekvensressourcerne, hvis en 
sådan fravigelse er nødvendig og står i et 
rimeligt forhold til målene. Disse mål bør 
omfatte fremme af kulturel og sproglig 
mangfoldighed og mediepluralisme således 
som fastlagt i national lovgivning i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen. Medmindre det 
er nødvendigt for at beskytte menneskeliv, 
bør undtagelser ikke give en bestemt 
tjeneste eksklusiv brugsret, men i stedet 
give den pågældende tjeneste forrang, så 
andre tjenester eller teknologier så vidt 
muligt også kan anvende samme 
frekvensbånd. For at indehaveren af 
tilladelsen frit kan vælge den mest 
effektive måde til at formidle indholdet af 
tjenester, der leveres via radiofrekvenser, 
bør indholdet ikke reguleres i tilladelsen 
til brug af radiofrekvenser.

(22) Frekvensbrugerne bør også kunne 
vælge frit, hvilke tjenester de vil tilbyde 
via frekvenserne, idet der dog skal tages 
hensyn til overgangsforanstaltninger i 
forbindelse med tidligere erhvervede 
rettigheder. Det bør være muligt at fravige 
princippet om tjenesteneutralitet, hvor der 
skal tilbydes en bestemt tjeneste for at 
opfylde klart afgrænsede almennyttige 
målsætninger, herunder sikkerhed for 
menneskeliv, fremme af social, regional 
eller territorial samhørighed, eller effektiv 
udnyttelse af frekvensressourcerne, hvis en 
sådan fravigelse er nødvendig og står i et 
rimeligt forhold til målene. Disse mål bør 
omfatte fremme af kulturel og sproglig 
mangfoldighed og mediepluralisme således 
som fastlagt i national lovgivning i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen. I denne 
forbindelse kan indehaveren af tilladelsen 
således opleve, at hans individuelle 
brugsrettigheder betinges af forpligtelser 
vedrørende tjenester med særligt indhold.
Medmindre det er nødvendigt for at 
beskytte menneskeliv, bør undtagelser ikke 
give en bestemt tjeneste eksklusiv brugsret, 
men i stedet give den pågældende tjeneste 
forrang, så andre tjenester eller teknologier 
så vidt muligt også kan anvende samme 
frekvensbånd.

Or. fr
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Ændringsforslag 36
Katerina Batzeli

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Frekvensbrugerne bør også kunne 
vælge frit, hvilke tjenester de vil tilbyde 
via frekvenserne, idet der dog skal tages 
hensyn til overgangsforanstaltninger i 
forbindelse med tidligere erhvervede 
rettigheder. Det bør være muligt at fravige 
princippet om tjenesteneutralitet, hvor der 
skal tilbydes en bestemt tjeneste for at 
opfylde klart afgrænsede almennyttige 
målsætninger, herunder sikkerhed for 
menneskeliv, fremme af social, regional 
eller territorial samhørighed, eller effektiv 
udnyttelse af frekvensressourcerne, hvis en 
sådan fravigelse er nødvendig og står i et 
rimeligt forhold til målene. Disse mål bør 
omfatte fremme af kulturel og sproglig 
mangfoldighed og mediepluralisme således 
som fastlagt i national lovgivning i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen. Medmindre det 
er nødvendigt for at beskytte menneskeliv, 
bør undtagelser ikke give en bestemt 
tjeneste eksklusiv brugsret, men i stedet 
give den pågældende tjeneste forrang, så 
andre tjenester eller teknologier så vidt 
muligt også kan anvende samme 
frekvensbånd. For at indehaveren af 
tilladelsen frit kan vælge den mest 
effektive måde til at formidle indholdet af 
tjenester, der leveres via radiofrekvenser, 
bør indholdet ikke reguleres i tilladelsen 
til brug af radiofrekvenser.

(22) Frekvensbrugerne bør også kunne 
vælge frit, hvilke tjenester de vil tilbyde 
via frekvenserne, idet der dog skal tages 
hensyn til overgangsforanstaltninger i 
forbindelse med tidligere erhvervede 
rettigheder. Det bør være muligt at fravige 
princippet om tjenesteneutralitet, hvor der 
skal tilbydes en bestemt tjeneste for at 
opfylde klart afgrænsede almennyttige 
målsætninger, herunder sikkerhed for 
menneskeliv, fremme af social, regional 
eller territorial samhørighed, eller effektiv 
udnyttelse af frekvensressourcerne, hvis en 
sådan fravigelse er nødvendig og står i et 
rimeligt forhold til målene. Disse mål bør 
omfatte fremme af kulturel og sproglig 
mangfoldighed og mediepluralisme således 
som fastlagt i national lovgivning i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen.

Or. en

Begrundelse

I betragtning 5 i rammedirektivet anerkendes det fuldt ud, at adskillelsen af regulering af 
transmission fra regulering af indhold skal tage hensyn til den forbindelse, der er mellem de 
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to områder. Medlemsstaterne skal således fortsat have mulighed for at gøre tildelingen af 
individuelle brugsrettigheder betinget af levering af tjenester med særligt indhold.

Ændringsforslag 37
Helga Trüpel

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Det henhører under medlemsstaternes 
kompetence at fastlægge omfanget og arten 
af enhver undtagelse vedrørende fremme 
af kulturel og sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme i overensstemmelse med 
national lovgivning.

(23) Det henhører under medlemsstaternes 
kompetence at fastlægge omfanget og arten 
af enhver allokering af radiofrekvenser 
med henblik på at sikre fremme af kultur-
og mediepolitiske mål såsom kulturel og 
sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme i overensstemmelse med 
national lovgivning, internationalt 
vedtagne radiofrekvensplaner og 
fællesskabslovgivningens generelle 
principper.

Or. en

Begrundelse

Nødvendigt at sikre den juridiske overensstemmelse i formuleringen med det ændringsforslag, 
der stilles i artikel 9, stk. 4, i rammedirektivet. Dette ændringsforslag supplerer ordførerens 
ændringsforslag nr. 6.

Ændringsforslag 38
Helga Trüpel

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Da tildeling af frekvenser til bestemte 
teknologier eller tjenester udgør en 
fravigelse af principperne om teknologi-
og tjenesteneutralitet og begrænser 
friheden til at vælge, hvilken tjeneste der 

udgår
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udbydes, og hvilken teknologi der 
anvendes, bør planer om en sådan 
tildeling være omgivet af åbenhed og 
forelægges for offentligheden til høring.

Or. en

Begrundelse

Juridisk overensstemmelse med det foreslåede ændringsforslag til artikel 6, stk. 1.

Ændringsforslag 39
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Da tildeling af frekvenser til bestemte 
teknologier eller tjenester udgør en 
fravigelse af principperne om teknologi-
og tjenesteneutralitet og begrænser 
friheden til at vælge, hvilken tjeneste der 
udbydes, og hvilken teknologi der 
anvendes, bør planer om en sådan 
tildeling være omgivet af åbenhed og 
forelægges for offentligheden til høring.

udgår

Or. en

Begrundelse

Juridisk overensstemmelse med hensyn til teknologi- og tjenesteneutralitetsprincipperne.
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Ændringsforslag 40
Ignasi Guardans Cambó

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 47 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47a) Når det er nødvendigt at vedtage 
harmoniseringsforanstaltninger til 
gennemførelse af Fællesskabets politik 
for elektronisk kommunikation og 
frekvenser, som rækker ud over tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger, 
fremsender Kommissionen et forslag til 
retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Begrundelse

Harmoniseringsforanstaltninger, som indebærer nye væsentlige tilføjelser til 
rammebestemmelserne, bør behandles i et forslag til retsakt. Kun den direkte anvendelse af 
rammebestemmelserne eller tilføjelsen af uvæsentlige elementer bør være underlagt 
udvalgsproceduren.

Ændringsforslag 41
Helga Trüpel

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 47 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47a) Når det er nødvendigt at vedtage 
harmoniseringsforanstaltninger til 
gennemførelse af Fællesskabets politik 
for elektronisk kommunikation og 
frekvenser, som rækker ud over tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger, 
fremsender Kommissionen et forslag til 
retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en
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Begrundelse

(Trautmann, ændringsforslag 6 - delvist ændret begrundelse). Dette ændringsforslag sikrer 
den juridiske overensstemmelse med afgørelse 1999/468/EF, betragtning 7a, og artikel 1, stk. 
2: Foranstaltninger, som indebærer nye væsentlige tilføjelser til rammebestemmelserne, bør 
behandles i et forslag til retsakt. Kun uvæsentlige elementer bør være underlagt 
udvalgsproceduren. Frekvensharmoniseringen er ikke noget uvæsentligt element af dette 
direktiv.

Ændringsforslag 42
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 47 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47a) Når det er nødvendigt at vedtage 
harmoniseringsforanstaltninger til 
gennemførelse af Fællesskabets politik 
for elektronisk kommunikation og 
frekvenser, som rækker ud over tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger, 
fremsender Kommissionen et forslag til 
retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer den juridiske overensstemmelse med afgørelse 1999/468/EF, 
betragtning 7a, og artikel 1, stk. 2: Foranstaltninger, som indebærer nye væsentlige tilføjelser 
til rammebestemmelserne, bør behandles i et forslag til retsakt. Kun uvæsentlige elementer 
bør være underlagt udvalgsproceduren.

Ændringsforslag 43
Ignasi Guardans Cambó

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(60) Kommissionen bør navnlig tillægges (60) Kommissionen bør navnlig tillægges 
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beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger i 
forbindelse med anmeldte udkast til 
foranstaltninger i henhold til artikel 7 i 
rammedirektivet, harmonisering i frekvens-
og nummeranliggender samt i spørgsmål 
vedrørende net- og tjenestesikkerhed, 
udpegning af transnationale markeder, 
gennemførelse af standarder og 
harmoniseret anvendelse af 
bestemmelserne i regelsættet. 
Kommissionen bør endvidere have 
beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger til 
tilpasning af bilag I og II til 
adgangsdirektivet til den markedsmæssige 
og teknologiske udvikling samt til 
harmonisering af regler, procedurer og 
vilkår for udstedelse af tilladelser til 
udbydere af elektroniske 
kommunikationsnet og –tjenester. Da der 
er tale om generelle foranstaltninger, der 
har til formål at supplere disse direktiver 
med nye ikke-væsentlige bestemmelser, 
bør de vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF. I særligt hastende tilfælde, 
hvor de normale frister i forbindelse med 
denne procedure ikke kan overholdes, bør 
Kommissionen kunne anvende den 
hasteprocedure, der er fastlagt i artikel 
5a, stk. 6, i ovennævnte afgørelse

beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger i 
forbindelse med anmeldte udkast til 
foranstaltninger i henhold til artikel 7 i 
rammedirektivet, harmonisering i frekvens-
og nummeranliggender samt i spørgsmål 
vedrørende net- og tjenestesikkerhed, 
udpegning af transnationale markeder, 
gennemførelse af standarder og 
harmoniseret anvendelse af 
bestemmelserne i regelsættet. 
Kommissionen bør endvidere have 
beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger til 
tilpasning af bilag I og II til 
adgangsdirektivet til den markedsmæssige 
og teknologiske udvikling samt til 
harmonisering af regler, procedurer og 
vilkår for udstedelse af tilladelser til 
udbydere af elektroniske 
kommunikationsnet og –tjenester. Da der 
er tale om generelle foranstaltninger, der 
har til formål at supplere disse direktiver 
med nye ikke-væsentlige bestemmelser, 
bør de vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF. Da gennemførelsen af 
forskriftsproceduren med kontrol inden 
for de normale frister i visse enkeltstående 
tilfælde kan forhindre rettidig vedtagelse 
af gennemførelsesforanstaltningerne, bør 
Europa-Parlamentet, Rådet og
Kommissionen handle hurtigt for at sikre 
den rettidige vedtagelse af sådanne 
foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

I bydende nødvendige og behørigt begrundede hastende tilfælde bør Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen handle hurtigt for at sikre den rettidige vedtagelse af 
komitologiforanstaltninger.
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Ændringsforslag 44
Helga Trüpel

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(60) Kommissionen bør navnlig tillægges 
beføjelser til at vedtage
gennemførelsesforanstaltninger i 
forbindelse med anmeldte udkast til 
foranstaltninger i henhold til artikel 7 i 
rammedirektivet, harmonisering i 
frekvens- og nummeranliggender samt i 
spørgsmål vedrørende net- og 
tjenestesikkerhed, udpegning af 
transnationale markeder, gennemførelse af 
standarder og harmoniseret anvendelse af 
bestemmelserne i regelsættet. 
Kommissionen bør endvidere have 
beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger til 
tilpasning af bilag I og II til 
adgangsdirektivet til den markedsmæssige 
og teknologiske udvikling samt til 
harmonisering af regler, procedurer og 
vilkår for udstedelse af tilladelser til 
udbydere af elektroniske 
kommunikationsnet og –tjenester. Da der 
er tale om generelle foranstaltninger, der 
har til formål at supplere disse direktiver 
med nye ikke-væsentlige bestemmelser, 
bør de vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF. I særligt hastende tilfælde, 
hvor de normale frister i forbindelse med 
denne procedure ikke kan overholdes, bør 
Kommissionen kunne anvende den 
hasteprocedure, der er fastlagt i artikel 
5a, stk. 6, i ovennævnte afgørelse

(60) Kommissionen bør navnlig tillægges 
beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger i 
forbindelse med anmeldte udkast til 
foranstaltninger i henhold til artikel 7 i 
rammedirektivet, harmonisering i 
nummeranliggender samt i spørgsmål 
vedrørende net- og tjenestesikkerhed, 
udpegning af transnationale markeder, 
gennemførelse af standarder og 
harmoniseret anvendelse af 
bestemmelserne i regelsættet. Da der er tale 
om generelle foranstaltninger, der har til 
formål at supplere disse direktiver med nye 
ikke-væsentlige bestemmelser, bør de 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF. Da gennemførelsen af 
forskriftsproceduren med kontrol inden 
for de normale frister i visse enkeltstående 
tilfælde kan forhindre rettidig vedtagelse 
af gennemførelsesforanstaltningerne, bør 
Europa-Parlamentet, Rådet og
Kommissionen handle hurtigt for at sikre 
den rettidige vedtagelse af sådanne 
foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Nødvendigt at sikre den juridiske overensstemmelse med ændringsforslagene til en ny artikel 
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8a i rammedirektivet og ændringsforslagene i artikel 6a i tilladelsesdirektivet.
Harmoniseringsforanstaltninger, som indebærer nye væsentlige tilføjelser til 
rammebestemmelserne, bør behandles i et forslag til retsakt. Kun uvæsentlige elementer bør 
være underlagt udvalgsproceduren. I bydende nødvendige og behørigt begrundede hastende 
tilfælde bør Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen handle hurtigt for at sikre den 
rettidige vedtagelse af komitologiforanstaltninger.

Ændringsforslag 45
Helga Trüpel

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer med undtagelse af 
spørgsmål, der er omfattet af artikel 7, stk. 
10, 20 eller 21, og medmindre andet gælder 
ifølge de gennemførelsesbestemmelser, der 
vedtages i henhold til artikel 9c, at de 
nationale tilsynsmyndigheder, når de i 
medfør af dette direktiv eller af 
særdirektiverne agter at træffe 
foranstaltninger med væsentlige virkninger 
for det relevante marked, eller når de agter 
at indføre begrænsninger i 
overensstemmelse med artikel 9, stk. 3 og 
4, giver de interesserede parter lejlighed til 
inden for en rimelig frist at fremsætte 
bemærkninger til udkastet til 
foranstaltninger.

Medlemsstaterne sikrer med undtagelse af 
spørgsmål, der er omfattet af artikel 7, stk. 
10, 20 eller 21, og medmindre andet gælder 
ifølge de gennemførelsesbestemmelser, der 
vedtages i henhold til artikel 9c, at de 
nationale tilsynsmyndigheder, når de i 
medfør af dette direktiv eller af 
særdirektiverne agter at træffe 
foranstaltninger med væsentlige virkninger 
for det relevante marked, giver de 
interesserede parter lejlighed til inden for 
en rimelig frist at fremsætte bemærkninger 
til udkastet til foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Det foreslås, at både frekvensernes økonomiske og offentlige værdi betragtes på afbalanceret 
vis, så de forvaltes effektivt. Tildelingen af en del af frekvenserne til opfyldelse af 
almennyttige mål udgør derfor ikke nogen begrænsning i eller undtagelse fra det foreslåede 
princip om tjenesteneutralitet, men supplerer det. Derfor er det ikke berettiget at 
gennemtvinge yderligere høringsprocedurer.
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Ændringsforslag 46
Katerina Batzeli

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 – stk. 4 –litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) indførelse, ændring eller ophævelse af 
en forpligtelse for en operatør under 
anvendelse af artikel 16, sammenholdt med 
artikel 5 og artikel 9-13 i 
direktiv 2002/19/EF (adgangsdirektivet) og 
artikel 17 i direktiv 2002/22/EF 
(forsyningspligtdirektivet),

(c) indførelse, ændring eller ophævelse af 
en forpligtelse for en operatør under 
anvendelse af artikel 16, sammenholdt med 
artikel 5 - med undtagelse af stk. 1, litra b) 
- og artikel 9-13 i direktiv 2002/19/EF 
(adgangsdirektivet) og artikel 17 i direktiv 
2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet),

Or. en

Begrundelse

Foranstaltningerne i artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 2002/19 (adgangsdirektivet) har til 
formål at bevare mediepluralismen og den kulturelle mangfoldighed inden for området 
digitalt tv og falder således klart ind under medlemsstaternes kompetence.

Ændringsforslag47
Guy Bono

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 – litra e
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 – stk. 4 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) anvende princippet om, at slutbrugerne 
bør kunne få adgang til og videreformidle 
alt lovligt indhold og benytte alle lovlige
applikationer og/eller tjenester, som de 
ønsker.’

g) anvende princippet om, at slutbrugerne 
er berettigede til at få adgang til og 
videreformidle alt indhold og benytte alle 
applikationer og/eller tjenester, som de 
ønsker, med forbehold af de nationale 
straffelovgivninger begrundet i hensyn til 
den offentlige orden, den offentlige 
sikkerhed og den offentlige sædelighed.
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Or. fr

Begrundelse

Anvendelsen af adjektivet "lovligt" og "lovlige" før "indhold" og "tjenester" gør, at det ikke er 
muligt at dække den eventuelle edb-svindel, som slutbrugerne måtte begå, og er i øvrigt 
forvirrende. Det bør derfor understreges, at den nationale myndighed tilser, at alle de 
aktiviteter, der er omfattet af bestemmelsen, er mulige, når brugeren ikke overtræder de 
nationale straffelovgivninger (navnlig med hensyn til udspredelse af indhold af 
børnepornografisk eller racistisk karakter).

Ændringsforslag48
Katerina Batzeli

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 - litra e
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 – stk. 4 - litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ga) sikre samarbejdet mellem 
virksomheder, der udbyder elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester, og de 
sektorer, der beskæftiger sig med 
beskyttelse og fremme af lovligt indhold i 
elektroniske kommunikationsnet og 
-tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 49
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 - litra e
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 – stk. 4 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ga) sikre, at virksomheder, der udbyder 
elektroniske kommunikationstjenester og 
-net, arbejder sammen med de sektorer, 
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der beskæftiger sig med beskyttelse og 
fremme af lovligt indhold i elektroniske 
kommunikationstjenester og -net.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag tilføjes til kapitel III "De nationale tilsynsmyndigheders opgaver". Det 
forpligter de elektroniske kommunikationstjenester og -net til at arbejde sammen med 
indehaverne af intellektuelle ejendomsrettigheder (forfattere, producenter, udøvende 
kunstnere) om at finde fælles veje og midler til at beskytte og fremme værker, der er omfattet 
af ophavsret.

Ændringsforslag 50
Guy Bono

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 – litra e
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 – stk. 4 – litra g (a)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g)(a) anvende princippet om, at der ikke 
må træffes beslutning om at begrænse 
slutbrugernes rettigheder og 
frihedsrettigheder uden den retslige 
myndigheds forudgående afgørelse, 
medmindre der er tale om force majeure 
eller krav i forbindelse med 
opretholdelsen af nettenes integritet og 
sikkerhed.

Or. fr

Begrundelse

Medmindre der er tale om force majeure eller krav i forbindelse med opretholdelsen af 
infrastrukturernes integritet og sikkerhed, er det kun den retslige myndighed, 
frihedsrettighedernes naturlige vogter, der kan træffe afgørelse om at begrænse slutbrugernes 
rettigheder og frihedsrettigheder.
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Ændringsforslag 51
Helga Trüpel

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 a (ny)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Følgende indsættes som artikel 8a:
"Artikel 8a

Koordinering af radiofrekvenspolitikkerne i 
Fællesskabet

1. Medlemsstaterne samarbejder med 
hinanden og med Kommissionen i 
forbindelse med den strategiske 
planlægning og eventuelle harmonisering 
af brugen af radiofrekvenser i 
Fællesskabet. De sikrer sammenhængen 
mellem frekvenspolitikken og andre 
nationale eller europæiske politikker, 
f.eks. mediepolitikken.
2. Medlemsstaterne sørger for 
koordineringen af politiske tiltag og om 
nødvendigt harmoniserede betingelser 
med hensyn til den tilgængelighed og 
effektive udnyttelse af radiofrekvenserne, 
der er nødvendig for at sikre det indre 
markeds oprettelse og funktion, i 
overensstemmelse med de økonomiske, 
politiske, kulturelle, sundhedsmæssige og 
sociale hensyn, der hænger sammen med 
anvendelsen af radiofrekvenser.
3. Medlemsstaterne sørger for den 
koordinerede og rettidige formidling af 
oplysninger vedrørende tildeling, 
tilgængelighed og brug af radiofrekvenser 
i Fællesskabet.
4. Medlemsstaterne sørger for den 
effektive koordinering af 
fællesskabsinteresserne i internationale 
organisationer, når brugen af 
radiofrekvenser påvirker Fællesskabets 
politikker.
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5. Der oprettes hermed et 
frekvenspolitikudvalg (i det følgende 
benævnt "RSPC") med henblik på at 
bidrage til opnåelsen af de mål, der er 
fastlagt i stk. 1 til 4. RSPC rådgiver 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen i frekvenspolitiske 
spørgsmål. RSPC består af en højtstående 
repræsentant fra hver national 
tilsynsmyndighed med ansvar for den 
enkelte medlemsstats frekvenspolitik 
og/eller medieregulering. Kommissionen 
er medlem, men har ikke stemmeret.
6. Efter anmodning fra Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen eller 
på eget initiativ vedtager RSPC udtalelser 
med kvalificeret flertal. Hver medlemsstat 
har én stemme, og Kommissionen har 
ikke stemmeret.
7. Hvert tredje år formulerer 
Kommissionen under størst muligt hensyn 
til udtalelsen fra RSPC fælles politiske 
målsætninger og udsender ikkebindende 
retningslinjer for udviklingen af 
Fællesskabets frekvenspolitik.
8. Kommissionen kan under størst muligt 
hensyn til udtalelsen fra RSPC fremsætte 
forslag til lovgivningsmæssige 
foranstaltninger til opfyldelse af fælles 
politiske mål som fastlagt i stk. 7.
9. Når sikringen af den effektive 
koordinering af fællesskabsinteresserne i 
internationale organisationer kræver det, 
kan Kommissionen efter samtykke fra
RSPC forelægge Europa-Parlamentet og 
Rådet et forslag til forhandlingsmandat.
10. RSPC aflægger en årlig 
aktivitetsrapport til Europa-Parlamentet 
og Rådet."

Or. en

Begrundelse

Den strategiske planlægning af radiofrekvenser på EU-plan kræver overholdelse af 
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internationalt bindende aftaler og medlemsstaternes kompetencer på radiofrekvensområdet.
Kun gennem en bedre koordinering af politiske tiltag vil frekvensforvaltningen i EU kunne 
forbedres. Det foreslås, at et nyt strømlinet udvalg, som bør bestå af en repræsentant fra hver 
telekommunikationstilsynsmyndighed og/eller medietilsynsmyndighed i medlemsstaterne - idet 
der tages hensyn til den forbindelse, der er mellem regulering af transmission og regulering 
af indhold - bidrager til udviklingen af en integreret EU-frekvenspolitik.

Ændringsforslag 52
Ignasi Guardans Cambó

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 a (ny)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Følgende indsættes som artikel 8a:
"Artikel 8a

Koordinering af 
radiofrekvenspolitikkerne i Fællesskabet

1. Medlemsstaterne samarbejder med 
hinanden og med Kommissionen i 
forbindelse med den strategiske 
planlægning og eventuelle harmonisering 
af brugen af radiofrekvenser i 
Fællesskabet. De sikrer sammenhængen 
mellem frekvenspolitikken og andre 
nationale eller europæiske politikker, 
f.eks. mediepolitikken.
2. Medlemsstaterne sørger for 
koordineringen af politiske tiltag og om 
nødvendigt harmoniserede betingelser 
med hensyn til den tilgængelighed og 
effektive udnyttelse af radiofrekvenserne, 
der er nødvendig for at sikre det indre 
markeds oprettelse og funktion, i 
overensstemmelse med de økonomiske, 
politiske, kulturelle, sundhedsmæssige og 
sociale hensyn, der hænger sammen med 
anvendelsen af radiofrekvenser.
3. Medlemsstaterne sørger for den 
koordinerede og rettidige formidling af 
oplysninger vedrørende tildeling, 
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tilgængelighed og brug af radiofrekvenser 
i Fællesskabet.
4. Medlemsstaterne sørger for den 
effektive koordinering af 
fællesskabsinteresserne i internationale 
organisationer, når brugen af 
radiofrekvenser påvirker Fællesskabets 
politikker.
6. Efter anmodning fra Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen eller 
på eget initiativ vedtager RSPC udtalelser 
med kvalificeret flertal. Hver medlemsstat 
har én stemme, og Kommissionen har 
ikke stemmeret.
7. Hvert tredje år formulerer 
Kommissionen under størst muligt hensyn 
til udtalelsen fra RSPC fælles politiske 
målsætninger og udsender ikkebindende 
retningslinjer for udviklingen af 
Fællesskabets frekvenspolitik.
8. Kommissionen kan under størst muligt 
hensyn til udtalelsen fra RSPC fremsætte 
forslag til lovgivningsmæssige 
foranstaltninger til opfyldelse af fælles 
politiske mål som fastlagt i stk. 7.
9. Når sikringen af den effektive 
koordinering af fællesskabsinteresserne i 
internationale organisationer kræver det, 
kan Kommissionen efter samtykke fra 
RSPC forelægge Europa-Parlamentet og 
Rådet et forslag til forhandlingsmandat.
10. RSPC aflægger en årlig 
aktivitetsrapport til Europa-Parlamentet 
og Rådet."

Or. en

Begrundelse

An effective policy framework is needed to ensure the cooperation of Member States with 
each other and the Commission with regard to the strategic planning of radio spectrum in the 
Community. Only through a better coordination of policy approaches will spectrum 
management in the EU advance. This also calls for a more coordinated participation of EU 
Member States in international fora. A new streamlined Committee, the RSPC, built upon the 
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Radio Spectrum Committee and the Radio Spectrum Policy Group, and including members 
from each national authority reponding for media regulation, is proposed to assist in the 
development of an integral EU spectrum policy.

Ændringsforslag 53
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 a (ny)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Følgende indsættes som artikel 8a:
"Artikel 8a

Koordinering af 
radiofrekvenspolitikkerne i Fællesskabet

1. Medlemsstaterne samarbejder med 
hinanden og med Kommissionen i 
forbindelse med den strategiske 
planlægning og eventuelle harmonisering 
af brugen af radiofrekvenser i 
Fællesskabet. De sikrer sammenhængen 
mellem frekvenspolitikken og andre 
nationale eller europæiske politikker, 
f.eks. mediepolitikken.
2. Medlemsstaterne sørger for 
koordineringen af politiske tiltag og om 
nødvendigt harmoniserede betingelser 
med hensyn til den tilgængelighed og 
effektive udnyttelse af radiofrekvenserne, 
der er nødvendig for at sikre det indre 
markeds oprettelse og funktion, i 
overensstemmelse med de økonomiske, 
politiske, kulturelle, sundhedsmæssige og 
sociale hensyn, der hænger sammen med 
anvendelsen af radiofrekvenser.
3. Medlemsstaterne sørger for den 
koordinerede og rettidige formidling af 
oplysninger vedrørende tildeling, 
tilgængelighed og brug af radiofrekvenser 
i Fællesskabet.
4. Medlemsstaterne sørger for den 
effektive koordinering af 
fællesskabsinteresserne i internationale 
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organisationer, når brugen af 
radiofrekvenser påvirker Fællesskabets 
politikker.
6. Efter anmodning fra Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen eller 
på eget initiativ vedtager RSPC udtalelser 
med kvalificeret flertal. Hver medlemsstat 
har én stemme, og Kommissionen har 
ikke stemmeret.
7. Hvert tredje år formulerer 
Kommissionen under størst muligt hensyn 
til udtalelsen fra RSPC fælles politiske 
målsætninger og udsender ikkebindende 
retningslinjer for udviklingen af 
Fællesskabets frekvenspolitik.
8. Kommissionen kan under størst muligt 
hensyn til udtalelsen fra RSPC fremsætte 
forslag til lovgivningsmæssige 
foranstaltninger til opfyldelse af fælles 
politiske mål som fastlagt i stk. 7.
9. Når sikringen af den effektive 
koordinering af fællesskabsinteresserne i 
internationale organisationer kræver det, 
kan Kommissionen efter samtykke fra 
RSPC forelægge Europa-Parlamentet og 
Rådet et forslag til forhandlingsmandat.
10. RSPC aflægger en årlig 
aktivitetsrapport til Europa-Parlamentet 
og Rådet."

Or. en

Begrundelse

Det foreslås, at et nyt strømlinet udvalg, som bør bestå af en repræsentant fra hver 
telekommunikationstilsynsmyndighed og medietilsynsmyndighed i medlemsstaterne - idet der 
tages hensyn til den forbindelse, der er mellem regulering af transmission og regulering af 
indhold - bidrager til udviklingen af en integreret EU-frekvenspolitik.
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Ændringsforslag 54
Helga Trüpel

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
radiofrekvenserne til elektroniske 
kommunikationstjenester forvaltes 
effektivt på deres område i 
overensstemmelse med artikel 8. De sikrer, 
at de nationale tilsynsmyndigheders 
allokering og tildeling af sådanne 
radiofrekvenser bygger på objektive, 
transparente, ikke-diskriminerende og 
forholdsmæssige kriterier.

1. I betragtning af at radiofrekvenserne er 
et offentligt gode med stor social, kulturel 
og økonomisk værdi, sikrer 
medlemsstaterne, at radiofrekvenserne til 
elektroniske kommunikationstjenester 
forvaltes effektivt på deres område i 
overensstemmelse med artikel 8. De sikrer, 
at de nationale tilsynsmyndigheders 
allokering og tildeling af sådanne 
radiofrekvenser bygger på objektive, 
transparente, ikke-diskriminerende og 
forholdsmæssige kriterier.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen tvivl om, at radiofrekvenser er en knap ressource. Både deres økonomiske og 
offentlige værdi bør betragtes i henhold hertil og på afbalanceret vis, så de forvaltes effektivt.

Ændringsforslag 55
Katerina Batzeli

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) overholde en begrænsning i 
overensstemmelse med stk. 4.

(d) overholde en begrænsning i 
overensstemmelse med stk. 4, herunder 
begrænsninger, som har til formål at 
fremme kultur- og mediepolitiske mål.
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Or. en

Begrundelse

Der bør henvises udtrykkeligt til de kultur- og mediepolitiske mål, da de udgør et af de 
vigtigste argumenter for, at medlemsstaterne opstiller begrænsninger for princippet om 
tjeneste- og teknologineutralitet.

Ændringsforslag 56
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) overholde en begrænsning i 
overensstemmelse med stk. 4.

(d) overholde opfyldelsen af et 
almennyttigt mål i overensstemmelse med 
stk. 4.

Or. en

Begrundelse

Nødvendigt at sikre overensstemmelsen med artikel 9, stk. 4.

Ændringsforslag 57
Helga Trüpel

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9 
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) overholde en begrænsning i 
overensstemmelse med stk. 4.

d) overholde opfyldelsen af et almennyttigt 
mål i overensstemmelse med stk. 4.

Or. en
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Begrundelse

Nødvendigt at sikre overensstemmelsen i formuleringen med de stillede ændringsforslag i 
artikel 9, stk. 4, i rammedirektivet.

Ændringsforslag 58
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medmindre andet gælder i medfør af 
følgende afsnit eller de foranstaltninger, 
der vedtages i henhold til artikel 9c, sikrer 
medlemsstaterne, at alle typer elektroniske 
kommunikationstjenester kan udbydes i de 
frekvensbånd, der er til rådighed for 
elektronisk kommunikation. 
Medlemsstaterne kan dog fastsætte 
forholdsmæssige og ikke-diskriminerende 
begrænsninger for, hvilke typer 
elektroniske kommunikationstjenester der 
kan udbydes. 

4. Medmindre andet gælder i medfør af 
følgende afsnit eller de foranstaltninger, 
der vedtages i henhold til artikel 9c, sikrer 
medlemsstaterne, at alle typer elektroniske 
kommunikationstjenester kan udbydes i de 
frekvensbånd, der er tilgængelige for
elektroniske kommunikationstjenester, jf. 
de nationale oversigter over 
frekvenstildeling og Den Internationale 
Telekommunikationsunion ITU's 
reglement. Medlemsstaterne kan dog 
fastsætte forholdsmæssige og ikke-
diskriminerende foranstaltninger for, 
hvilke typer elektroniske 
kommunikationstjenester der kan udbydes.

Or. en

Begrundelse

Tjenesteneutralitet bør defineres i henhold til mulighederne i ITU's reglement, som 
fastlægger, hvilke tjenester der kan fungere sammen i de forskellige bånd. Som et resultat af 
denne retligt forsvarlige definition af tjenesteneutralitet er de foranstaltninger, der træffes 
inden for rammerne af ITU-reglementet med henblik på at sikre de almennyttige mål, ikke en 
begrænsning, men en følge af dette princip.
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Ændringsforslag 59
Katerina Batzeli

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medmindre andet gælder i medfør af 
følgende afsnit eller de foranstaltninger, 
der vedtages i henhold til artikel 9c, sikrer 
medlemsstaterne, at alle typer elektroniske 
kommunikationstjenester kan udbydes i de 
frekvensbånd, der er til rådighed for 
elektronisk kommunikation. 
Medlemsstaterne kan dog fastsætte 
forholdsmæssige og ikke-diskriminerende 
begrænsninger for, hvilke typer 
elektroniske kommunikationstjenester der 
kan udbydes.

4. Medmindre andet gælder i medfør af 
følgende afsnit eller de foranstaltninger, 
der vedtages i henhold til artikel 9c, sikrer 
medlemsstaterne, at alle typer elektroniske 
kommunikationstjenester kan udbydes i de 
frekvensbånd, der er tilgængelige for 
elektroniske kommunikationstjenester, jf. 
de nationale oversigter over 
frekvenstildeling og Den Internationale 
Telekommunikationsunion ITU's 
radioreglement. Medlemsstaterne kan dog 
fastsætte forholdsmæssige og ikke-
diskriminerende begrænsninger for, hvilke 
typer elektroniske 
kommunikationstjenester der kan udbydes.

Or. en

Begrundelse

De nationale oversigter over frekvenstildeling er fortsat det vigtigste instrument i forbindelse 
med fordelingen af radiofrekvensbånd. Derudover er det vigtigt at gøre det klart, at 
neutralitetsprincippet bør stemme overens med ITU's radioreglement, som yder størst 
beskyttelse mod interferens.

Ændringsforslag 60
Ignasi Guardans Cambó

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medmindre andet gælder i medfør af 4. Medmindre andet gælder i medfør af 
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følgende afsnit eller de foranstaltninger, 
der vedtages i henhold til artikel 9c, sikrer 
medlemsstaterne, at alle typer elektroniske 
kommunikationstjenester kan udbydes i de 
frekvensbånd, der er til rådighed for 
elektronisk kommunikation. 
Medlemsstaterne kan dog fastsætte 
forholdsmæssige og ikke-diskriminerende 
begrænsninger for, hvilke typer 
elektroniske kommunikationstjenester der 
kan udbydes.

følgende afsnit eller de foranstaltninger, 
der vedtages i henhold til artikel 9c, sikrer 
medlemsstaterne, at alle typer elektroniske 
kommunikationstjenester kan udbydes i de 
frekvensbånd, der er tilgængelige for 
elektroniske kommunikationstjenester, jf. 
de nationale oversigter over 
frekvenstildeling og Den Internationale 
Telekommunikationsunion ITU's 
radioreglement. Medlemsstaterne kan dog 
fastsætte forholdsmæssige og ikke-
diskriminerende begrænsninger for, hvilke 
typer elektroniske 
kommunikationstjenester der kan udbydes.

Or. en

Begrundelse

Tjenesteneutralitet bør begrænses til mulighederne i ITU's radioreglement, som fastlægger, 
hvilke tjenester der kan fungere sammen i de forskellige bånd.

Ændringsforslag 61
Helga Trüpel

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medmindre andet gælder i medfør af 
følgende afsnit eller de foranstaltninger, 
der vedtages i henhold til artikel 9c, sikrer 
medlemsstaterne, at alle typer elektroniske 
kommunikationstjenester kan udbydes i de 
frekvensbånd, der er til rådighed for 
elektronisk kommunikation. 
Medlemsstaterne kan dog fastsætte 
forholdsmæssige og ikke-diskriminerende 
begrænsninger for, hvilke typer 
elektroniske kommunikationstjenester der 
kan udbydes.

4. Medmindre andet gælder i medfør af 
følgende afsnit eller de foranstaltninger, 
der vedtages i henhold til artikel 9c, sikrer 
medlemsstaterne, at alle typer elektroniske 
kommunikationstjenester kan udbydes i de 
frekvensbånd, der er tilgængelige for 
elektroniske kommunikationstjenester, jf. 
de nationale oversigter over 
frekvenstildeling og Den Internationale 
Telekommunikationsunion ITU's 
reglement. Medlemsstaterne kan dog 
fastsætte forholdsmæssige og ikke-
diskriminerende foranstaltninger for, 
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hvilke typer elektroniske 
kommunikationstjenester der kan udbydes.

Or. en

Begrundelse

Tjenesteneutralitet bør defineres i henhold til mulighederne i ITU's reglement, som 
fastlægger, hvilke tjenester der kan fungere sammen i de forskellige bånd. Som et resultat af 
denne retligt forsvarlige definition af tjenesteneutralitet er de foranstaltninger, der træffes 
inden for rammerne af ITU-reglementet med henblik på at sikre de almennyttige mål, ikke en 
begrænsning, men en følge af dette princip. Af hensyn til gennemsigtigheden bør alle 
almennyttige mål defineres i national lovgivning i overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen.

Ændringsforslag 62
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Krav om, at en tjeneste udbydes i et 
bestemt frekvensbånd, skal være begrundet 
ud fra hensynet til at sikre, at en 
almennyttig målsætning opfyldes i 
overensstemmelse med fællesskabsretten, 
herunder sikkerhed for menneskeliv, 
fremme af social, regional eller territorial 
samhørighed, effektiv udnyttelse af 
frekvensressourcerne og, således som
fastlagt i national lovgivning i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen, fremme af 
kulturel og sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme.

Krav om, at en tjeneste udbydes i et 
bestemt frekvensbånd, skal være begrundet 
ud fra hensynet til at sikre, at en i national 
lovgivning fastlagt almennyttig 
målsætning opfyldes i overensstemmelse 
med fællesskabsretten, herunder sikkerhed 
for menneskeliv, fremme af social, regional 
eller territorial samhørighed, effektiv 
udnyttelse af frekvensressourcerne og 
fremme af kultur- og mediepolitiske mål 
såsom kulturel og sproglig mangfoldighed 
og mediepluralisme.

Or. en

Begrundelse

Tjenesteneutralitet bør defineres i henhold til mulighederne i ITU's reglement, som 
fastlægger, hvilke tjenester der kan fungere sammen i de forskellige bånd. Som et resultat af 
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denne retligt forsvarlige definition af tjenesteneutralitet er de foranstaltninger, der træffes 
inden for rammerne af ITU-reglementet med henblik på at sikre de almennyttige mål, ikke en 
begrænsning, men en følge af dette princip.

Ændringsforslag 63
Ignasi Guardans Cambó

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Krav om, at en tjeneste udbydes i et 
bestemt frekvensbånd, skal være begrundet 
ud fra hensynet til at sikre, at en 
almennyttig målsætning opfyldes i 
overensstemmelse med fællesskabsretten, 
herunder sikkerhed for menneskeliv, 
fremme af social, regional eller territorial 
samhørighed, effektiv udnyttelse af 
frekvensressourcerne og, således som 
fastlagt i national lovgivning i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen, fremme af 
kulturel og sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme.

Krav om, at en elektronisk 
kommunikationstjeneste udbydes i et 
bestemt frekvensbånd, skal være begrundet 
ud fra hensynet til at sikre, at en i national 
lovgivning fastlagt almennyttig 
målsætning opfyldes i overensstemmelse 
med fællesskabsretten, herunder sikkerhed 
for menneskeliv, fremme af social, regional 
eller territorial samhørighed, effektiv 
udnyttelse af frekvensressourcerne og, 
således som fastlagt i national lovgivning i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen, fremme af 
kultur- og mediepolitiske mål såsom
kulturel og sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme.

Or. en

Begrundelse

Hvordan almennyttige målsætninger bør tolkes i den enkelte medlemsstat, bør være 
undergivet nærhedsprincippet. På den anden side er omtalen alene af "fremme af kulturel og 
sproglig mangfoldighed og mediepluralisme" for snæver, da den ikke dækker alle 
almennyttige målsætninger, som forfølges af den audiovisuelle mediepolitik.
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Ændringsforslag 64
Helga Trüpel

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Krav om, at en tjeneste udbydes i et 
bestemt frekvensbånd, skal være begrundet 
ud fra hensynet til at sikre, at en 
almennyttig målsætning opfyldes i 
overensstemmelse med fællesskabsretten, 
herunder sikkerhed for menneskeliv, 
fremme af social, regional eller territorial 
samhørighed, effektiv udnyttelse af 
frekvensressourcerne og, således som 
fastlagt i national lovgivning i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen, fremme af 
kulturel og sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme.

Krav om, at en tjeneste udbydes i et 
bestemt frekvensbånd, skal være begrundet 
ud fra hensynet til at sikre, at en i national 
lovgivning fastlagt almennyttig 
målsætning opfyldes i overensstemmelse 
med fællesskabsretten, herunder sikkerhed 
for menneskeliv, fremme af social, regional 
eller territorial samhørighed, effektiv 
udnyttelse af frekvensressourcerne og 
fremme af kultur- og mediepolitiske mål 
såsom kulturel og sproglig mangfoldighed 
og mediepluralisme.

Or. en

Begrundelse

Tjenesteneutralitet bør defineres i henhold til mulighederne i ITU's reglement, som 
fastlægger, hvilke tjenester der kan fungere sammen i de forskellige bånd. Som et resultat af 
denne retligt forsvarlige definition af tjenesteneutralitet er de foranstaltninger, der træffes 
inden for rammerne af ITU-reglementet med henblik på at sikre de almennyttige mål, ikke en 
begrænsning, men en følge af dette princip. Af hensyn til gennemsigtigheden bør alle 
almennyttige mål defineres i national lovgivning i overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen.

Ændringsforslag 65
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Krav om, at en tjeneste udbydes i et 
bestemt frekvensbånd, skal være begrundet 
ud fra hensynet til at sikre, at en 
almennyttig målsætning opfyldes i 
overensstemmelse med fællesskabsretten, 
herunder sikkerhed for menneskeliv, 
fremme af social, regional eller territorial 
samhørighed, effektiv udnyttelse af 
frekvensressourcerne og, således som 
fastlagt i national lovgivning i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen, fremme af 
kulturel og sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme.

Krav om, at en tjeneste udbydes i et 
bestemt frekvensbånd, skal være begrundet 
ud fra hensynet til at sikre, at en 
almennyttig målsætning opfyldes i 
overensstemmelse med fællesskabsretten, 
herunder sikkerhed for menneskeliv, 
fremme af social, regional eller territorial 
samhørighed, effektiv udnyttelse af 
frekvensressourcerne, uddannelse og, 
således som fastlagt i national lovgivning i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen, fremme af 
kulturel og sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme.

Or. en

Begrundelse

Eftersom uddannelse er af stor betydning i vores samfund, skal det nævnes som et mål for at 
begrunde de forholdsmæssige, ikkediskriminerende begrænsninger for tjenesteneutralitet.

Ændringsforslag 66
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et forbud mod, at en hvilken som helst 
anden tjeneste udbydes i et bestemt 
frekvensbånd, skal være begrundet ud fra 
hensynet til at beskytte livskritiske 
tjenester.

Et forbud mod, at en hvilken som helst 
anden elektronisk 
kommunikationstjeneste udbydes i et 
bestemt frekvensbånd, skal være begrundet 
ud fra hensynet til at beskytte livskritiske 
tjenester eller undgå skadelig interferens.

Or. en
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Begrundelse

Tjenesteneutralitet bør defineres i henhold til mulighederne i ITU's reglement, som 
fastlægger, hvilke tjenester der kan fungere sammen i de forskellige bånd. Som et resultat af 
denne retligt forsvarlige definition af tjenesteneutralitet er de foranstaltninger, der træffes 
inden for rammerne af ITU-reglementet med henblik på at sikre de almennyttige mål, ikke en 
begrænsning, men en følge af dette princip.

Ændringsforslag 67
Helga Trüpel

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et forbud mod, at en hvilken som helst 
anden tjeneste udbydes i et bestemt 
frekvensbånd, skal være begrundet ud fra 
hensynet til at beskytte livskritiske 
tjenester.. 

Et forbud mod, at en hvilken som helst 
anden elektronisk 
kommunikationstjeneste udbydes i et 
bestemt frekvensbånd, skal være begrundet 
ud fra hensynet til at beskytte livskritiske 
tjenester eller undgå skadelig interferens.

Or. en

Begrundelse

Tjenesteneutralitet bør defineres i henhold til mulighederne i ITU's reglement, som 
fastlægger, hvilke tjenester der kan fungere sammen i de forskellige bånd. Som et resultat af 
denne retligt forsvarlige definition af tjenesteneutralitet er de foranstaltninger, der træffes 
inden for rammerne af ITU-reglementet med henblik på at sikre de almennyttige mål, ikke en 
begrænsning, men en følge af dette princip. Af hensyn til gennemsigtigheden bør alle 
almennyttige mål defineres i national lovgivning i overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen.

Ændringsforslag 68
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne foretager jævnligt en 
vurdering af, om de begrænsninger, der er 
indført i medfør af stk. 3 og 4, fortsat er 
nødvendige.

5. Medlemsstaterne foretager jævnligt en 
vurdering af, om de almennyttige mål, der 
er indført i medfør af stk. 3 og 4, fortsat er 
nødvendige.

Or. en

Ændringsforslag 69
Helga Trüpel

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 – stk. 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne skal have beføjelse 
til at fastlægge omfanget, arten og 
varigheden af de foranstaltninger, der 
tjener til at fremme kultur- og 
mediepolitiske mål, såsom kulturel og 
sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme, i overensstemmelse med 
deres egne nationale love.

Or. en

Begrundelse

Guardans' ændringsforslag 16: Ordet "restriktioner" er ændret til "foranstaltninger" for at 
sikre overensstemmelsen i formuleringen med de stillede ændringsforslag i artikel 9, stk. 4, i 
rammedirektivet.

Ændringsforslag 70
Katerina Batzeli

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 a – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis rettighedshaveren, jf. stk. 1, er 
udbyder af radio- eller tv-
indholdstjenester, og brugsretten til 
radiofrekvenser er indrømmet, for at 
rettighedshaveren kan opfylde en særlig 
almennyttig målsætning, kan der kun 
ansøges om nyvurdering af 
begrænsningerne, for så vidt angår den 
del af radiofrekvenserne, der er 
nødvendige for at opfylde dette mål. Den 
del af radiofrekvenserne, der som følge af 
anvendelsen af artikel 9, stk. 3 og 4, bliver 
unødvendige for at opfylde målet, indgår i 
en ny tildelingsprocedure i 
overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i 
tilladelsesdirektivet.

2. Begrænsninger, der indrømmes til 
opfyldelse af et specifikt almennyttigt mål 
inden for rammerne af den nationale 
kultur- og mediepolitik, er undtaget fra 
nyvurderingsproceduren i denne artikel.

Or. en

Begrundelse

Den audiovisuelle sektors almennyttige måls specificiteter, som retfærdiggør, at 
medlemsstaterne har beføjelse til at fastlægge omfanget, arten og varigheden af sådanne 
begrænsninger i neutralitetsprincippet, bør også retfærdiggøre en særlig 
nyvurderingsprocedure fastsat af medlemsstaterne.

Ændringsforslag 71
Ignasi Guardans Cambó

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis rettighedshaveren, jf. stk. 1, er 
udbyder af radio- eller tv-indholdstjenester, 
og brugsretten til radiofrekvenser er 
indrømmet, for at rettighedshaveren kan 
opfylde en særlig almennyttig målsætning, 
kan der kun ansøges om nyvurdering af 
begrænsningerne, for så vidt angår den 

2. Hvis rettighedshaveren, jf. stk. 1, er 
udbyder af radio- eller tv-indholdstjenester, 
og brugsretten til radiofrekvenser er 
indrømmet, for at rettighedshaveren kan 
opfylde en særlig almennyttig målsætning,
herunder levering af radio- eller tv-
tjenester, forbliver brugsretten til den del 
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del af radiofrekvenserne, der er nødvendige 
for at opfylde dette mål. Den del af 
radiofrekvenserne, der som følge af 
anvendelsen af artikel 9, stk. 3 og 4, bliver 
unødvendige for at opfylde målet, indgår i 
en ny tildelingsprocedure i 
overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i 
tilladelsesdirektivet.

af radiofrekvenserne, der er nødvendige for 
at opfylde dette mål, uændret, indtil den 
udløber. Den del af radiofrekvenserne, der 
bliver unødvendige for at opfylde målet, 
indgår i en ny tildelingsprocedure i 
overensstemmelse med direktivets artikel 
9, stk. 3 og 4, og artikel 7, stk. 2, i direktiv 
2002/20/EF (tilladelsesdirektivet).

Or. en

Begrundelse

Radio- og tv-selskaber bør fortsat kunne udbyde deres transmissionstjenester og også 
videreudvikle dem (dvs. HDTV) efter overgangen til digital radio og tv. Den del af det digitale 
udbytte, som ikke anvendes i forbindelse med radio- og tv-transmission, bør fordeles til andre 
formål i henhold til de nye regler.

Ændringsforslag 72
Helga Trüpel

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis rettighedshaveren, jf. stk. 1, er 
udbyder af radio- eller tv-indholdstjenester, 
og brugsretten til radiofrekvenser er 
indrømmet, for at rettighedshaveren kan 
opfylde en særlig almennyttig målsætning, 
kan der kun ansøges om nyvurdering af 
begrænsningerne, for så vidt angår den 
del af radiofrekvenserne, der er 
nødvendige for at opfylde dette mål. Den 
del af radiofrekvenserne, der som følge af 
anvendelsen af artikel 9, stk. 3 og 4, bliver
unødvendige for at opfylde målet, indgår i 
en ny tildelingsprocedure i 
overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i 
tilladelsesdirektivet.

2. Hvis rettighedshaveren, jf. stk. 1, er 
udbyder af radio- eller tv-indholdstjenester, 
og brugsretten til radiofrekvenser er 
indrømmet, for at rettighedshaveren kan 
opfylde en særlig almennyttig målsætning, 
forbliver brugsretten til den del af 
radiofrekvenserne, der er allokeret til at 
opfylde dette mål, uændret, indtil den 
udløber. Den del af radiofrekvenserne, der 
måtte blive unødvendige for at opfylde 
målet, indgår i en ny tildelingsprocedure i 
overensstemmelse med direktivets artikel 
9, stk. 3 og 4, og artikel 7, stk. 2, i 
tilladelsesdirektivet.

Or. en
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Begrundelse

(Trautmann, ændringsforslag 29 - bestemmelsen er delvist ændret, så den også omfatter 
radiotjenester). Radio- og tv-selskaber bør fortsat kunne udbyde deres tjenester og også 
videreudvikle dem efter overgangen til digital radio og tv.

Ændringsforslag 73
Marielle De Sarnez

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 a – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis rettighedshaveren, jf. stk. 1, er 
udbyder af radio- eller tv-
indholdstjenester, og brugsretten til 
radiofrekvenser er indrømmet, for at 
rettighedshaveren kan opfylde en særlig 
almennyttig målsætning, kan der kun 
ansøges om nyvurdering af 
begrænsningerne, for så vidt angår den 
del af radiofrekvenserne, der er 
nødvendige for at opfylde dette mål. Den 
del af radiofrekvenserne, der som følge af 
anvendelsen af artikel 9, stk. 3 og 4, bliver 
unødvendige for at opfylde målet, indgår i 
en ny tildelingsprocedure i 
overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i 
tilladelsesdirektivet.

2. Denne artikel finder ikke anvendelse, 
når de af medlemsstaterne indførte 
begrænsninger består i at fremme de 
kulturpolitiske mål, den sproglige 
mangfoldighed og mediepluralismen.

Or. fr

Ændringsforslag 74
Ignasi Guardans Cambó

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 b – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder 
uden den nationale tilsynsmyndigheds 
forudgående samtykke kan overdrage eller 
udleje individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser til andre virksomheder 
inden for de frekvensbånd, hvor dette er 
muligt i henhold til de 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages i henhold til artikel 9c.

1. Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder 
kan overdrage eller udleje individuelle 
brugsrettigheder til radiofrekvenser til 
andre virksomheder inden for de 
frekvensbånd, hvor dette er muligt i 
henhold til de 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages i henhold til artikel 9c, såfremt 
sådan overdragelse eller udlejning er i 
overensstemmelse med de nationale 
procedurer og ikke medfører en ændring i 
den tjeneste, der udbydes via dette 
radiofrekvensbånd.

Or. en

Begrundelse

Handelen med radiofrekvenser bør ikke medføre spekulation eller ændring af den tjeneste, der 
udbydes via særlige radiofrekvensbånd, især ikke når de er stillet til rådighed på basis af en 
begrænsning til sikring af opfyldelsen af et almennyttigt mål.

Ændringsforslag 75
Katerina Batzeli

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 b – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder 
uden den nationale tilsynsmyndigheds 
forudgående samtykke kan overdrage eller 
udleje individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser til andre virksomheder 
inden for de frekvensbånd, hvor dette er 
muligt i henhold til de 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages i henhold til artikel 9c.

1. Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder 
kan overdrage eller udleje individuelle 
brugsrettigheder til radiofrekvenser til 
andre virksomheder inden for de 
frekvensbånd, hvor dette er muligt i 
henhold til de 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages i henhold til artikel 9c, såfremt 
sådan overdragelse eller udlejning er i 
overensstemmelse med de nationale 
procedurer og ikke medfører en ændring i 
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den tjeneste, der udbydes via dette 
radiofrekvensbånd.

Or. en

Begrundelse

Der bør tages fuldt ud højde for de nationale procedurer og bestemmelser, eftersom 
frekvensforvaltning fortsat er en national kompetence.

Ændringsforslag 76
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Marie-Hélène Descamps

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at en 
virksomheds planer om at overdrage 
brugsrettigheder til radiofrekvenser 
meddeles til den nationale 
tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for 
frekvenstildeling, og offentliggøres. Når 
radiofrekvensanvendelsen er blevet 
harmoniseret ved anvendelse af 
frekvenspolitikbeslutningen eller andre 
fællesskabsforanstaltninger, skal en 
sådan overdragelse være i 
overensstemmelse med den 
harmoniserede brug.

2. Denne artikel finder ikke anvendelse på 
de begrænsninger, som medlemsstaterne 
har indført med henblik på at fremme de 
kultur- og mediepolitiske mål såsom den 
kulturelle og sproglige mangfoldighed og 
mediepluralismen.

Or. fr

Begrundelse

Da medlemsstaterne har beføjelse til at fastlægge omfanget, arten og varigheden af 
begrænsningerne i de principper om teknologi- og tjenesteneutralitet, som har til formål at 
fremme de kultur- og mediepolitiske mål, er den i artikel 9a fastsatte nyvurderingsprocedure 
uegnet i sådanne tilfælde. Derudover blandes to forskellige ting sammen i Kommissionens stk. 
2: Nyvurderingen af begrænsningerne og nyvurderingen af brugsrettighederne som sådan, 
idet sidstnævnte er omfattet af artikel 5, stk. 2, i tilladelsesdirektivet.
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Ændringsforslag 77
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 c – stk. 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at bidrage til udviklingen af det indre 
marked og føre principperne i denne artikel 
ud i livet kan Kommissionen vedtage 
passende gennemførelsesforanstaltninger 
med henblik på at:

Uden at berøre direktivets artikel 8a kan 
Kommissionen bidrage til udviklingen af 
det indre marked og føre principperne i 
denne artikel ud i livet ved at vedtage 
passende tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på at:

Or. en

Begrundelse

Den juridiske overensstemmelse med artikel 8a (ny) og definitionen af tjeneste- og 
teknologineutralitet i direktivets artikel 9 skal sikres. Derudover skal den juridiske 
overensstemmelse med frekvenspolitikbeslutningen (676/2002/Kommissionen) sikres, navnlig 
med hensyn til anvendelsesområdet for artiklen, som vedrører tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger og almennyttige mål (ny (d), som svarer til artikel 1, stk. 4, i
frekvenspolitikbeslutningen).

Ændringsforslag 78
Helga Trüpel

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 c – stk. 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at bidrage til udviklingen af det indre 
marked og føre principperne i denne artikel 
ud i livet kan Kommissionen vedtage 
passende gennemførelsesforanstaltninger 

Uden at berøre direktivets artikel 8a kan 
Kommissionen bidrage til udviklingen af 
det indre marked og føre principperne i 
denne artikel ud i livet ved at vedtage 
passende tekniske 
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med henblik på at: gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på at:

Or. en

Begrundelse

Den juridiske overensstemmelse med artikel 8a (ny) og definitionen af tjeneste- og 
teknologineutralitet i direktivets artikel 9 skal sikres.

Ændringsforslag 79
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 c – stk. 1 – litra -a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-a) harmonisere reglerne vedrørende 
tilgængelighed og effektiv udnyttelse af 
radiofrekvenser i henhold til artikel 9;

Or. en

Begrundelse

Den juridiske overensstemmelse med artikel 8a (ny) og definitionen af tjeneste- og 
teknologineutralitet i direktivets artikel 9 skal sikres. Derudover skal den juridiske 
overensstemmelse med frekvenspolitikbeslutningen (676/2002/Kommissionen) sikres, navnlig 
med hensyn til anvendelsesområdet for artiklen, som vedrører tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger og almennyttige mål (ny (d), som svarer til artikel 1, stk. 4, i
frekvenspolitikbeslutningen).

Ændringsforslag 80
Helga Trüpel

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 c – stk. 1 – litra -a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-a) harmonisere reglerne vedrørende 
tilgængelighed og effektiv udnyttelse af 
radiofrekvenser i henhold til artikel 9;

Or. en

Begrundelse

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular with regards to the scope of 
the article which concerns technical implementation measures and measures of general 
interest objectives (new (d) which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision).
Any harmonised decision on further exceptions of service and technology neutrality does 
constitute an essential element of this Directive and should be subject to a legislative 
amendment.

Ændringsforslag 81
Ignasi Guardans Cambó

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 c – stk. 1 – litra - aa (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-aa) sørge for den koordinerede og 
rettidige formidling af oplysninger 
vedrørende tildeling, tilgængelighed og 
brug af radiofrekvenser;

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt af hensyn til ensartetheden og sammenhængen, at alle 
harmoniseringsforanstaltninger på frekvensforvaltningsområdet samles og ikke fordeles på to 
forskellige retsgrundlag (rammedirektivet og frekvenspolitikbeslutningen).
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Ændringsforslag 82
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 c – stk. 1 – litra - aa (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-aa) sørge for den koordinerede og 
rettidige formidling af oplysninger 
vedrørende tildeling, tilgængelighed og 
brug af radiofrekvenser;

Or. en

Begrundelse

Den juridiske overensstemmelse med artikel 8a (ny) og definitionen af tjeneste- og 
teknologineutralitet i direktivets artikel 9 skal sikres. Derudover skal den juridiske 
overensstemmelse med frekvenspolitikbeslutningen (676/2002/Kommissionen) sikres, navnlig 
med hensyn til anvendelsesområdet for artiklen, som vedrører tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger og almennyttige mål (ny (d), som svarer til artikel 1, stk. 4, i
frekvenspolitikbeslutningen).

Ændringsforslag 83
Helga Trüpel

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 c – stk.1 – litra - aa (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-aa) sørge for den koordinerede og 
rettidige formidling af oplysninger 
vedrørende tildeling, tilgængelighed og 
brug af radiofrekvenser;

Or. en
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Begrundelse

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured 
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular with regards to the scope of 
the article which concerns technical implementation measures and measures of general 
interest objectives (new (d) which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision).
Any harmonised decision on further exceptions of service and technology neutrality does 
constitute an essential element of this Directive and should be subject to a legislative 
amendment.

Ændringsforslag 84
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 c – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) harmonisere udpegningen af
frekvensbånd, inden for hvilke 
brugsrettigheder kan overdrages eller 
udlejes mellem virksomheder

udpege de frekvensbånd, inden for hvilke 
brugsrettigheder kan overdrages eller 
udlejes mellem virksomheder, undtagen 
radiofrekvenser, som medlemsstaterne 
har planlagt at allokere til 
transmissionstjenester;

Or. en

Begrundelse

Den juridiske overensstemmelse med artikel 8a (ny) og definitionen af tjeneste- og 
teknologineutralitet i direktivets artikel 9 skal sikres. Derudover skal den juridiske 
overensstemmelse med frekvenspolitikbeslutningen (676/2002/Kommissionen) sikres, navnlig 
med hensyn til anvendelsesområdet for artiklen, som vedrører tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger og almennyttige mål (ny (d), som svarer til artikel 1, stk. 4, i
frekvenspolitikbeslutningen).

Ændringsforslag 85
Helga Trüpel

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 c – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) harmonisere udpegningen af
frekvensbånd, inden for hvilke 
brugsrettigheder kan overdrages eller 
udlejes mellem virksomheder

(a) udpege de frekvensbånd, inden for 
hvilke brugsrettigheder kan overdrages 
eller udlejes mellem virksomheder,
undtagen radiofrekvenser, som 
medlemsstaterne har planlagt at allokere 
til transmissionstjenester;

Or. en

Begrundelse

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular with regards to the scope of 
the article which concerns technical implementation measures and measures of general 
interest objectives (new (d) which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision).
Any harmonised decision on further exceptions of service and technology neutrality does 
constitute an essential element of this Directive and should be subject to a legislative 
amendment.

Ændringsforslag 86
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 c – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) fravige princippet om tjeneste- og 
teknologineutralitet samt harmonisere 
omfanget og arten af eventuelle fravigelser 
af dette princip i overensstemmelse med 
artikel 9, stk. 3 og 4, ud over fravigelser, 
der har til formål at fremme kulturel og 
sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme.

Disse gennemførelsesforanstaltninger 
berører ikke foranstaltninger, der er 
truffet på fællesskabsplan og på nationalt 
plan i henhold til EF-lovgivning for at 
forfølge mål af almen interesse, navnlig 
for så vidt angår regulering af indhold og 
politikken på det audiovisuelle område.

Or. en
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Begrundelse

Den juridiske overensstemmelse med artikel 8a (ny) og definitionen af tjeneste- og 
teknologineutralitet i direktivets artikel 9 skal sikres. Derudover skal den juridiske 
overensstemmelse med frekvenspolitikbeslutningen (676/2002/Kommissionen) sikres, navnlig 
med hensyn til anvendelsesområdet for artiklen, som vedrører tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger og almennyttige mål (ny (d), som svarer til artikel 1, stk. 4, i
frekvenspolitikbeslutningen).

Ændringsforslag 87
Helga Trüpel

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 c – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) fravige princippet om tjeneste- og 
teknologineutralitet samt harmonisere 
omfanget og arten af eventuelle fravigelser 
af dette princip i overensstemmelse med 
artikel 9, stk. 3 og 4, ud over fravigelser, 
der har til formål at fremme kulturel og 
sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme.

Disse gennemførelsesforanstaltninger 
berører ikke foranstaltninger, der er 
truffet på fællesskabsplan og på nationalt 
plan i henhold til EF-lovgivning for at 
forfølge mål af almen interesse, navnlig 
for så vidt angår regulering af indhold og 
politikken på det audiovisuelle område.

Or. en

Begrundelse

Den juridiske overensstemmelse med artikel 8a (ny) og definitionen af tjeneste- og 
teknologineutralitet i direktivets artikel 9 skal sikres. Derudover skal den juridiske 
overensstemmelse med frekvenspolitikbeslutningen (676/2002/EF) sikres, navnlig med hensyn 
til anvendelsesområdet for artiklen, som vedrører tekniske gennemførelsesforanstaltninger og 
foranstaltninger til opfyldelse af almennyttige mål (ny (d), som svarer til artikel 1, stk. 4, i
frekvenspolitikbeslutningen).

Ændringsforslag 88
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 c –stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 22, stk. 3. I særligt hastende 
tilfælde kan Kommissionen anvende 
hasteproceduren i artikel 22, stk. 4. Ved 
gennemførelsen af bestemmelserne i dette 
stykke kan Kommissionen lade sig bistå af 
markedsmyndigheden i overensstemmelse 
med artikel 10 i forordning […/EF].

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 22, stk. 3. Ved gennemførelsen af 
bestemmelserne i punkt (a) til (c) i dette 
stykke kan Kommissionen lade sig bistå af 
RSPC.

Or. en

Begrundelse

Den juridiske overensstemmelse med artikel 8a (ny) og definitionen af tjeneste- og 
teknologineutralitet i direktivets artikel 9 skal sikres. Derudover skal den juridiske 
overensstemmelse med frekvenspolitikbeslutningen (676/2002/Kommissionen) sikres, navnlig 
med hensyn til anvendelsesområdet for artiklen, som vedrører tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger og almennyttige mål (ny (d), som svarer til artikel 1, stk. 4, i
frekvenspolitikbeslutningen).

Ændringsforslag 89
Helga Trüpel

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 c – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 22, stk. 3. I særligt hastende 
tilfælde kan Kommissionen anvende 
hasteproceduren i artikel 22, stk. 4. Ved 
gennemførelsen af bestemmelserne i dette 
stykke kan Kommissionen lade sig bistå af 

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 22, stk. 3. Ved gennemførelsen af 
bestemmelserne i punkt (a) til (c) i dette 
stykke kan Kommissionen lade sig bistå af 
RSPC.
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markedsmyndigheden i overensstemmelse 
med artikel 10 i forordning […/EF].

Or. en

Begrundelse

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured 
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular with regards to the scope of 
the article which concerns technical implementation measures and measures of general 
interest objectives (new (d) which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision).
Any harmonised decision on further exceptions of service and technology neutrality does 
constitute an essential element of this Directive and should be subject to a legislative 
amendment.

Ændringsforslag 90
Ignasi Guardans Cambó

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 c – stk. 1 – litra - a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-a) harmonisere reglerne vedrørende 
tilgængelighed og effektiv udnyttelse af 
radiofrekvenser i henhold til proceduren i 
bilag I;

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt af hensyn til ensartetheden og sammenhængen, at alle 
harmoniseringsforanstaltninger på frekvensforvaltningsområdet samles og ikke fordeles på to 
forskellige retsgrundlag (rammedirektivet og frekvenspolitikbeslutningen).
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Ændringsforslag 91
Ignasi Guardans Cambó

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 - litra b 
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltningerne, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 22, stk. 3. I særligt hastende 
tilfælde kan Kommissionen anvende 
hasteproceduren, jf. artikel 22, stk. 4.’

Foranstaltningerne, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 22, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Hasteproceduren kan ikke forsvares i forbindelse med vedtagelse af denne type 
foranstaltninger.

Ændringsforslag 92
Helga Trüpel

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 - litra b 
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltningerne, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 22, stk. 3. I særligt hastende 
tilfælde kan Kommissionen anvende 
hasteproceduren, jf. artikel 22, stk. 4.’

Foranstaltningerne, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 22, stk. 3.

Or. en
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Begrundelse

Hasteproceduren kan ikke forsvares i forbindelse med vedtagelse af denne type 
foranstaltninger.

Ændringsforslag 93
Katerina Batzeli

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 3 - litra a
Directive 2002/19/EC
Artikel 5 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forpligtelser og betingelser, der indføres 
i overensstemmelse med stk. 1, skal være 
objektive, transparente, forholdsmæssige 
og ikke-diskriminerende og skal 
gennemføres efter procedurerne i artikel 6 
og 7 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet).

2. Forpligtelser og betingelser, der indføres 
i overensstemmelse med stk. 1, skal være 
objektive, transparente, forholdsmæssige 
og ikke-diskriminerende og skal 
gennemføres efter procedurerne i artikel 6 
og 7 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet).

Disse procedurer finder ikke anvendelse 
på artiklens stk. 1, litra b).

Or. en

Begrundelse

Foranstaltningerne i artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 2002/19 (adgangsdirektivet) har til 
formål at bevare mediepluralismen og den kulturelle mangfoldighed inden for området 
digitalt tv og falder således klart ind under medlemsstaternes kompetence.

Ændringsforslag 94
Ignasi Guardans Cambó

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 3
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 5 – stk. 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne må ikke gøre brug af 1. Medlemsstaterne letter brugen af 
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radiofrekvenser afhængig af tildeling af 
individuelle brugsrettigheder, men skal i 
stedet indføje vilkårene for brug af 
sådanne radiofrekvenser i den generelle 
tilladelse, medmindre det er berettiget at
tildele individuelle rettigheder for at:

radiofrekvenser i henhold til den generelle 
tilladelse. Medlemsstaterne kan tildele 
individuelle rettigheder for at:

Or. en

Begrundelse

Selv om generelle tilladelser kan være en bæredygtig løsning på længere sigt i takt med den 
teknologiske udvikling for at forhindre interferensproblemer, bør tildeling af individuelle 
rettigheder fortsat være den normale procedure ved tildeling af frekvenser.

Ændringsforslag 95
Helga Trüpel

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – litra 3
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 5 – stk. 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke gøre brug af
radiofrekvenser afhængig af tildeling af 
individuelle brugsrettigheder, men skal i 
stedet indføje vilkårene for brug af 
sådanne radiofrekvenser i den generelle 
tilladelse, medmindre det er berettiget at
tildele individuelle rettigheder for at:

1. Medlemsstaterne letter brugen af 
radiofrekvenser i henhold til den generelle 
tilladelse. Medlemsstaterne kan tildele 
individuelle rettigheder for at:

Or. en

Begrundelse

(Trautmann, ændringsforslag 72, ændret begrundelse). Selv om generelle tilladelser kan være 
en bæredygtig løsning på længere sigt i takt med den teknologiske udvikling for at forhindre 
interferensproblemer, bør tildeling af individuelle rettigheder fortsat være den normale 
procedure ved tildeling af frekvenser. I praksis bekræfter Kommissionen denne tilgang, f.eks. i 
sin meddelelse om den digitale dividende, hvor den foreslår, at der tildeles særlige tjenester 
til særlige subbånd via individuelle rettigheder.
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Ændringsforslag 96
Helga Trüpel

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 3
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre andet gælder ifølge særlige 
kriterier og procedurer, som 
medlemsstaterne fastsætter på forhånd for 
tildeling af brugsret til radiofrekvenser til 
udbydere af radio- eller tv-
indholdstjenester med henblik på at 
forfølge almennyttige målsætninger under 
overholdelse af fællesskabsretten, tildeles 
sådanne brugsrettigheder gennem åbne, 
ikke-diskriminerende og transparente 
procedurer, og, for så vidt angår 
radiofrekvenser, i overensstemmelse med 
artikel 9 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet). Procedurerne skal 
også være åbne, undtagen hvor det kan 
påvises, at det er afgørende, at en udbyder 
af radio- eller tv-indholdstjenester tildeles 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser, for at udbyderen kan 
opfylde en særlig forpligtelse, der er 
fastlagt på forhånd af medlemsstaten, og 
som er nødvendig for at opfylde en 
almennyttig målsætning i 
overensstemmelse med fællesskabsretten.

Medmindre andet gælder ifølge særlige 
kriterier og procedurer, som 
medlemsstaterne fastsætter for tildeling af 
brugsret til radiofrekvenser til udbydere af 
radio- eller tv-indholdstjenester med 
henblik på at forfølge almennyttige 
målsætninger under overholdelse af 
fællesskabsretten, tildeles sådanne 
brugsrettigheder gennem åbne, ikke-
diskriminerende og transparente 
procedurer, og, for så vidt angår 
radiofrekvenser, i overensstemmelse med 
artikel 9 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet).

Or. en

Begrundelse

Forslaget svarer til det for øjeblikket gældende direktiv, som har vist sig at være funktionelt 
og effektivt.
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Ændringsforslag 97
Helga Trüpel

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 5
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 6 a – stk. 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at nå de mål, der er fastlagt i 
artikel 1, kan Kommissionen, uden at det 
berører artikel 5, stk. 2, vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger, der består 
i at:

1. Uden at det berører direktivets artikel 5, 
stk. 1 og 2, og artikel 8 og 9 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet), kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger, der består 
i at:

Or. en

Begrundelse

Alle gennemførelsesforanstaltninger vedrørende artikel 6a (harmonisering) bør vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol. Hasteproceduren kan ikke forsvares i forbindelse med 
vedtagelse af disse foranstaltninger.

Ændringsforslag 98
Helga Trüpel

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 5
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 6 a – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) udpege frekvensbånd, hvis brug skal 
gøres betinget af generelle tilladelser eller 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser

(a) udpege frekvensbånd, hvis brug skal 
gøres betinget af generelle tilladelser; 

Or. en

Begrundelse

Alle gennemførelsesforanstaltninger vedrørende artikel 6a (harmonisering) bør vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol. Hasteproceduren kan ikke forsvares i forbindelse med 
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vedtagelse af disse foranstaltninger.

Ændringsforslag 99
Helga Trüpel

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 5
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 6 a – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) harmonisere procedurerne for tildeling 
af generelle tilladelser og individuelle 
brugsrettigheder til radiofrekvenser eller 
numre

udgår

Or. en

Begrundelse

Alle gennemførelsesforanstaltninger vedrørende artikel 6a (harmonisering) bør vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol. Hasteproceduren kan ikke forsvares i forbindelse med 
vedtagelse af disse foranstaltninger.

Ændringsforslag 100
Helga Trüpel

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 5
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 6 a – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) harmonisere de vilkår, der er opført i 
bilag II, for generelle tilladelser og 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser eller numre

udgår

Or. en

Begrundelse

Alle gennemførelsesforanstaltninger vedrørende artikel 6a (harmonisering) bør vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol. Hasteproceduren kan ikke forsvares i forbindelse med 
vedtagelse af disse foranstaltninger.
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Ændringsforslag 101
Helga Trüpel

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 5
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 6 a – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) fastsætte bestemmelser om ændring 
eller tilbagekaldelse af tilladelser eller 
brugsrettigheder og om procedurerne i 
forbindelse med litra d)

udgår

Or. en

Begrundelse

Alle gennemførelsesforanstaltninger vedrørende artikel 6a (harmonisering) bør vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol. Hasteproceduren kan ikke forsvares i forbindelse med 
vedtagelse af disse foranstaltninger.

Ændringsforslag 102
Helga Trüpel

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 5
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 6 a – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) fastlægge procedurer for udvælgelse af 
virksomheder, som de nationale 
tilsynsmyndigheder tildeler individuelle 
brugsrettigheder til radiofrekvenser eller 
numre, om relevant i overensstemmelse 
med artikel 6b.

udgår

Or. en

Begrundelse

Alle gennemførelsesforanstaltninger vedrørende artikel 6a (harmonisering) bør vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol. Hasteproceduren kan ikke forsvares i forbindelse med 
vedtagelse af disse foranstaltninger.
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Ændringsforslag 103
Helga Trüpel

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 5
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 6 a – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltningerne i litra a) - d) og f), der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktivet ved at supplere 
dette, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol, jf. artikel 14a, stk. 3. I særligt 
hastende tilfælde kan Kommissionen 
anvende hasteproceduren, jf. artikel 14a, 
stk. 3.

Ovenstående foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktivet ved at supplere 
dette, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol, jf. artikel 14a, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Alle gennemførelsesforanstaltninger vedrørende artikel 6a (harmonisering) bør vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol. Hasteproceduren kan ikke forsvares i forbindelse med 
vedtagelse af disse foranstaltninger.

Ændringsforslag 104
Ignasi Guardans Cambó

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 5
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 6 b – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Som led i den tekniske 
gennemførelsesforanstaltning, der er 
nævnt i artikel 6b, stk. 1, litra f), kan det 
fastsættes, at markedsmyndigheden i 
overensstemmelse med artikel 12 i 
forordning [..] fremlægger forslag om 
udvælgelse af en eller flere virksomheder, 
der skal tildeles individuelle
brugsrettigheder til radiofrekvenser eller 

udgår
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numre. 
I så fald skal det for at sikre, at frekvens-
og nummerressourcerne udnyttes bedst 
muligt, fremgå, inden for hvilken frist 
markedsmyndigheden skal gennemføre 
udvælgelsen, hvilken procedure og hvilke 
regler og vilkår der gælder for 
udvælgelsen, og hvilke afgifter og gebyrer 
der eventuelt skal pålægges indehaverne 
af brugsrettigheder til radiofrekvenser 
og/eller numre. Udvælgelsesproceduren 
skal være åben, transparent, ikke-
diskriminerende og objektiv.

Or. en

Begrundelse

Fastlæggelse af udvælgelsesprocedurer på EU-plan i forbindelse med tildeling af rettigheder 
bør være genstand for specifikke lovgivningsforslag og ikke være underlagt 
udvalgsproceduren.

Ændringsforslag 105
Helga Trüpel

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 5
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 6 b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Som led i den tekniske 
gennemførelsesforanstaltning, der er 
nævnt i artikel 6b, stk. 1, litra f), kan det 
fastsættes, at markedsmyndigheden i 
overensstemmelse med artikel 12 i 
forordning [..] fremlægger forslag om 
udvælgelse af en eller flere virksomheder, 
der skal tildeles individuelle 
brugsrettigheder til radiofrekvenser eller 
numre. 
I så fald skal det for at sikre, at frekvens-
og nummerressourcerne udnyttes bedst 
muligt, fremgå, inden for hvilken frist 

udgår
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markedsmyndigheden skal gennemføre 
udvælgelsen, hvilken procedure og hvilke 
regler og vilkår der gælder for 
udvælgelsen, og hvilke afgifter og gebyrer 
der eventuelt skal pålægges indehaverne 
af brugsrettigheder til radiofrekvenser 
og/eller numre. Udvælgelsesproceduren 
skal være åben, transparent, ikke-
diskriminerende og objektiv.

Or. en

Begrundelse

(Trautmann, ændringsforslag 82 og formandskabets kompromisforslag af 24. april 2008). 
Fastlæggelse af udvælgelsesprocedurer på EU-plan i forbindelse med tildeling af rettigheder 
bør være genstand for specifikke lovgivningsforslag og ikke være underlagt 
udvalgsproceduren.

Ændringsforslag 106
Ignasi Guardans Cambó

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 5
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 6 b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Under nøje hensyntagen til 
markedsmyndighedens udtalelse træffer 
Kommissionen afgørelse om udvælgelse 
af en eller flere virksomheder, der skal 
tildeles individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser og/eller numre. Heraf 
skal det fremgå, inden for hvilken frist 
den nationale tilsynsmyndighed skal 
tildele de pågældende rettigheder. I denne 
forbindelse handler Kommissionen efter 
proceduren i artikel 14a, stk. 2.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Fastlæggelse af udvælgelsesprocedurer på EU-plan i forbindelse med tildeling af rettigheder 
bør være genstand for specifikke lovgivningsforslag og ikke være underlagt 
udvalgsproceduren.

Ændringsforslag 107
Helga Trüpel

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 5
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 6 b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Under nøje hensyntagen til 
markedsmyndighedens udtalelse træffer 
Kommissionen afgørelse om udvælgelse 
af en eller flere virksomheder, der skal 
tildeles individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser og/eller numre. Heraf 
skal det fremgå, inden for hvilken frist 
den nationale tilsynsmyndighed skal 
tildele de pågældende rettigheder. I denne 
forbindelse handler Kommissionen efter 
proceduren i artikel 14a, stk. 2.

udgår

Or. en

Begrundelse

(Trautmann, ændringsforslag 82 og formandskabets kompromisforslag af 24. april 2008). 
Fastlæggelse af udvælgelsesprocedurer på EU-plan i forbindelse med tildeling af rettigheder 
bør være genstand for specifikke lovgivningsforslag og ikke være underlagt 
udvalgsproceduren.

Ændringsforslag 108
Ignasi Guardans Cambó

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 11
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 14 a – stk. 4 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5a, stk. 1, 2, 4 og 6, og 
artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. 
dennes artikel 8.’.

udgår

Or. en

Begrundelse

Den type foranstaltninger, som vedtages i henhold til udvalgsproceduren og i medfør af 
tilladelsesdirektivet, berettiger ikke anvendelse af hasteproceduren.

Ændringsforslag 109
Helga Trüpel

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – stk.11 
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 14 a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5a, stk. 1, 2, 4 og 6, og 
artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. 
dennes artikel 8.’.

udgår

Or. en

Begrundelse

(Trautmann, ændringsforslag 85). Den type foranstaltninger, som vedtages i henhold til 
udvalgsproceduren og i medfør af tilladelsesdirektivet, berettiger ikke anvendelse af 
hasteproceduren.
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Ændringsforslag 110
Helga Trüpel

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 15
Direktiv 2002/20/EF
Bilag II

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Der tilføjes et nyt bilag II, der affattes 
som anført i bilag II til nærværende 
direktiv.

udgår

Or. en

Begrundelse

Udgår i henhold til Rådets dokument af 24. april.
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