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KORT BEGRUNDELSE

Med det audiovisuelle medietjenestedirektiv udsendte EU et kraftigt budskab med det formål 
at sikre optimale konkurrencevilkår og retssikkerhed for Europas informations- og 
kommunikationsteknologier og dets medieindustrier og -tjenester samt respekten for den 
kulturelle og sproglige mangfoldighed. Den nuværende revision af 
"telekommunikationspakken" bør gennemgås og ændres i samme ånd og med de samme 
politiske intentioner. Der bør skabes den bedst mulige balance mellem behovene hos alle 
nuværende og fremtidige brugere af elektroniske net, deres legitime forretningsinteresser og 
almennyttige hensyn samt forbrugernes rettigheder og interesser.

Radiofrekvenser er en knap offentlig ressource, som har en stor offentlig og markedsmæssig 
værdi, men er også væsentlige for opfyldelsen af visse almennyttige politikmål. Frekvenser 
bør således ikke kun forvaltes effektivt, men også med behørig hensyntagen til 
samfundsinteresserne ud fra et økonomisk, socialt eller kulturelt perspektiv. I denne 
forbindelse bør der indføres en række begrænsninger i princippet om tjenesteneutralitet og 
dets indvirkning på overdragelsen af individuelle rettigheder til at anvende radiofrekvenser.
Medlemsstaternes rolle i disse beslutninger, hvor samfundsinteresserne står på spil, bør 
respekteres.

Vigtigheden af at beskytte udbyderne af elektroniske kommunikationstjenester og navnlig 
udbyderne af audiovisuelle medietjenester mod skadelig interferens kan ikke vurderes højt 
nok. Dette kræver en række mindre ændringer i teksten for at bringe EU's frekvensregler i 
harmoni med andre internationalt bindende afgørelser og instrumenter, som ikke kan
tilsidesættes.

Endelig fremsættes der et forslag for at understrege de nationale tilsynsmyndigheders 
uundværlige rolle ved beskyttelse og fremme af lovligt indhold i elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester.

ÆNDRINGSFORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Ifølge bestemmelserne i direktiv 
2007/65/EF af 11. december 2007, det 
såkaldte audiovisuelle 
medietjenestedirektiv, er der gennemført 
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en revision med det formål at sikre 
optimale konkurrencevilkår og 
retssikkerhed for informationsteknologier 
og medieindustrier og -tjenester i EU samt 
respekten for den kulturelle og sproglige 
mangfoldighed, og i denne forbindelse 
udgør et fair og balanceret regelsæt for 
elektroniske kommunikationsnet og 
-tjenester et væsentligt fundament for hele 
den europæiske audiovisuelle sektor.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Kommissionen bør tage hensyn til 
synspunkterne hos de nationale 
tilsynsmyndigheder, interessenterne i 
erhvervslivet og udbyderne af 
audiovisuelle medietjenester, når den 
træffer afgørelser inden for rammerne af 
dette direktiv, idet den iværksætter en 
effektiv høring for at sikre 
gennemsigtighed og proportionalitet.
Kommissionen bør udsende detaljerede 
høringsdokumenter, hvori den gør rede 
for de forskellige foranstaltninger, den
påtænker at gennemføre, og de berørte 
interessenter bør have en rimelig frist til 
at svare. Efter at have taget stilling til 
svarene bør Kommissionen begrunde sin 
endelige afgørelse i en erklæring efter 
høringen, herunder en beskrivelse af, 
hvorledes der er taget hensyn til 
respondenternes synspunkter.

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt, at der tages hensyn til synspunkterne hos de nationale tilsynsmyndigheder, 
erhvervslivets interessenter og udbyderne af audiovisuelle medietjenester i afgørelserne på 
fællesskabsplan, og at disse afgørelser er gennemsigtige og står i et rimeligt forhold til det 
resultat, der skal nås.

Ændringsforslag 3

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 markedsværdi, og 
som er væsentlig for opfyldelsen af en 
række almennyttige mål. Frekvenserne 
bør derfor forvaltes effektivt og 
virkningsfuldt under behørig hensyntagen 
til samfundsinteresserne set ud fra et 
økonomisk, socialt 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.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Radiofrekvenser bør forvaltes således, 
at skadelig interferens undgås. Det 
grundlæggende begreb skadelig interferens 
bør derfor defineres tydeligt, så 
regulerende indgreb begrænses til, hvad 
der er nødvendigt for at forhindre en sådan 

(17) Radiofrekvenser bør forvaltes således, 
at skadelig interferens undgås. Det 
grundlæggende begreb skadelig interferens 
bør derfor defineres tydeligt under 
hensyntagen til eksisterende 
internationalt vedtagne frekvensplaner, så 
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interferens. regulerende indgreb begrænses til, hvad 
der er nødvendigt for at forhindre en sådan 
interferens.

Or. en

Begrundelse

Interferensproblemer er en af hovedårsagerne til, at der findes nationale og internationale
frekvensplaner. Da frekvenser krydser EU's ydre grænser, skal internationalt bindende aftaler 
til undgåelse af interferens respekteres.

Ændringsforslag 5

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Begrundelse

Spørgsmålet om, hvorvidt frekvenser kan tildeles på en tjenesteneutral måde, bør afhænge af 
en rimelig balancetest mellem samfundsinteresserne og den kommercielle værdi. I praksis går 
Kommissionen ind for denne tilgang, f.eks. i sin meddelelse om den digitale dividende, hvor 
den foreslår, at der tildeles særlige tjenester til særlige frekvens(sub)bånd.

Ændringsforslag 6

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 undtagelse vedrørende fremme af
kultur- og mediepolitiske mål, såsom
kulturel og sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme, i overensstemmelse med 
national lovgivning.

Or. en

Begrundelse

I betragtning 6 til rammedirektiv 2002/21/EF erkendes det således, at "audiovisuel politik og 
indholdsregulering er midler til opfyldelsen af mål af almen interesse, som f.eks. 
ytringsfrihed, mediepluralisme, upartiskhed, kulturel og sproglig mangfoldighed, social 
inddragelse, forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af mindreårige". Omtalen alene af "fremme 
af kulturel og sproglig mangfoldighed og mediepluralisme" er for snæver, da den ikke dækker 
alle mål af almen interesse, som forfølges af den audiovisuelle mediepolitik.
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Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) Indførelsen af kravet om teknologi- og 
tjenesteneutralitet i afgørelser om tildeling 
og allokering af frekvenser burde sammen 
med den udvidede mulighed for at 
overdrage rettigheder mellem 
virksomheder øge friheden og midlerne til 
at levere elektroniske 
kommunikationstjenester og audiovisuelle 
medietjenester til offentligheden, og derved 
også gøre det lettere at opfylde 
almennyttige målsætninger. Derfor kan
visse almennyttige forpligtelser, der 
pålægges radio-/tv-selskaber vedrørende 
levering af audiovisuelle medietjenester, i 
stigende grad opfyldes, uden at det er 
nødvendigt at tildele individuelle 
brugsrettigheder til frekvenser. 
Anvendelse af særlige kriterier for tildeling 
af frekvenser til radio-/tv-selskaber er kun 
berettiget, hvor det er nødvendigt for nå 
en bestemt almennyttig målsætning, der er 
fastlagt i national lovgivning. De 
procedurer, der er forbundet med at 
forfølge almennyttige målsætninger, bør 
under alle omstændigheder være 
transparente, objektive, forholdsmæssigt 
afpassede og ikke-diskriminerende.

(49) Indførelsen af kravet om teknologi- og 
tjenesteneutralitet i afgørelser om tildeling 
og allokering af frekvenser burde sammen 
med den udvidede mulighed for at 
overdrage rettigheder mellem 
virksomheder øge friheden og midlerne til 
at levere elektroniske 
kommunikationstjenester og audiovisuelle 
medietjenester til offentligheden, og derved 
også gøre det lettere at opfylde 
almennyttige målsætninger. Imidlertid
kunne visse almennyttige forpligtelser, der 
pålægges radio-/tv-selskaber vedrørende 
levering af audiovisuelle medietjenester, 
kræve anvendelse af særlige kriterier for 
tildeling af frekvenser, når det lader til at 
være vigtigt for at opfylde en særlig
almennyttig målsætning, der er fastlagt i 
national lovgivning. De procedurer, der er 
forbundet med at forfølge almennyttige 
målsætninger, bør under alle 
omstændigheder være transparente, 
objektive, forholdsmæssigt afpassede og 
ikke-diskriminerende.

Or. en

Begrundelse

Betragtning 49 er ikke forenelig med betragtning 23 eller med tilladelsesdirektivets artikel 5, 
stk. 2. Det er vigtigt at erkende behovet for at tage hensyn til kulturelle og mediepolitiske mål, 
således som disse er fastsat i den nationale lovgivning. Den oprindelige formulering er også 
mere restriktiv end tilladelsesdirektivets artikel 5, stk. 2, hvad angår tildelingen af 
individuelle brugsrettigheder til radio- og tv-virksomhed.
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Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) Af hensyn til ligebehandlingen bør 
ingen frekvensbrugere fritages fra 
forpligtelsen til at betale de almindelige 
afgifter eller gebyrer, der er fastsat for 
brug af radiofrekvenser.

(50) Enhver fuld eller delvis fritagelse fra 
forpligtelsen til at betale gebyrer eller 
afgifter, der er fastsat for brug af 
frekvenser, skal være objektiv og 
gennemsigtig og baseret på forekomsten 
af andre forpligtelser af almen interesse, 
som er fastsat i den nationale lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Det bør være muligt for medlemsstaterne at opretholde eller indføre systemer, hvor 
forpligtelsen til at betale brugsgebyrer erstattes af en forpligtelse til at opfylde særlige mål af 
almen interesse. Sådanne systemer er almindelige, hvad angår jordbaserede sendefrekvenser, 
hvor disse tjener mediepluralistiske mål.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(59) De foranstaltninger, der er nødvendige 
til gennemførelse af rammedirektivet, 
adgangsdirektivet og tilladelsesdirektivet, 
bør vedtages i henhold til Rådets afgørelse 
1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastlæggelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de 
gennemførelsesbestemmelser, der tillægges 
Kommissionen.

(59) De foranstaltninger, der er nødvendige 
til gennemførelse af rammedirektivet, 
adgangsdirektivet og tilladelsesdirektivet, 
bør vedtages i henhold til Rådets afgørelse 
1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastlæggelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de 
gennemførelsesbestemmelser, der tillægges 
Kommissionen. Sådanne 
gennemførelsesforanstaltninger bør ikke 
interferere med de kultur- og 
mediepolitiske mål, således som de er 
fastsat af medlemsstaterne i 
overensstemmelse med disse direktiver.

Or. en
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Begrundelse

Den foreslåede sikkerhedsmekanisme er vigtig med hensyn til tildelingen af udvidede 
gennemførelsesbeføjelser til Europa-Kommissionen, navnlig dem, der er omhandlet i 
rammedirektivets artikel 9c, og 19, adgangsdirektivets artikel 6 og tilladelsesdirektivets 
artikel 6a.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 60 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(60a) Der skal i forbindelse med de 
aktiviteter, som iværksættes i henhold til 
dette direktiv, tages hensyn til arbejdet i 
internationale og regionale 
organisationer vedrørende 
radiofrekvensforvaltning, f.eks. Den 
Internationale Telekommunikationsunion 
(ITU) og Den Europæiske Konference af 
Post- og Teleadministrationer (CEPT), for 
at sikre en effektiv forvaltning og 
harmonisering af frekvensanvendelsen i 
hele Fællesskabet. Medlemsstaterne og 
Kommissionen skal ved gennemførelsen 
af dette direktiv anerkende indholdet af de 
internationale aftaler, medlemsstaterne 
har indgået i henhold til ITU's 
radioregler.

Or. en

Begrundelse

Europa er ikke en ø. Man kan ikke se bort fra ITU's betydning med hensyn til at skabe 
internationalt bindende reguleringer med henblik på en effektiv anvendelse af frekvenserne og 
satellitbanerne på basis af en effektiv, rationel og rentabel udnyttelse. Man bør udtrykkeligt 
tage højde for ITU-reglernes bindende karakter (for såvel EU- som tredjelande, som er 
medlemmer af ITU) og sikre, at direktivets bestemmelser er forenelige med disse regler.
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Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra e
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 2 – litra s

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(s) "skadelig interferens": interferens, der 
udgør en fare for radionavigationstjenesters 
eller andre sikkerhedstjenesters aktiviteter 
eller som på anden måde i alvorlig grad 
forringer, hindrer eller gentagne gange 
afbryder radiokommunikationstjenester, 
der fungerer i overensstemmelse med 
Fællesskabets eller medlemsstaternes 
gældende regler.

(s) "skadelig interferens": interferens, der 
udgør en fare for radionavigationstjenesters 
eller andre sikkerhedstjenesters aktiviteter 
eller som på anden måde i alvorlig grad 
forringer, hindrer eller gentagne gange 
afbryder radiokommunikationstjenester, 
der fungerer i overensstemmelse med 
Fællesskabets eller medlemsstaternes 
gældende regler og med internationalt 
vedtagne frekvensplaner.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af de store interferensproblemer mellem radio- og tv-virksomhed og 
tovejstjenester (modtagning og sending) er det vigtigt, at der ydes digitale radio- og tv-
tjenester beskyttelse mod skadelig interferens i overensstemmelse med internationalt vedtagne 
frekvensplaner og specielt ITU's Genèveplan (GE-O6). Definitionen af skadelig interferens 
bør ændres i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag 12

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 
bør kunne få adgang til alt lovligt indhold 
og benytte alle lovlige applikationer 
og/eller tjenester, som de ønsker.

Or. en
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Begrundelse

Omtalen af videreformidling er forvirrende, idet det kan fortolkes, som om 
direktivbestemmelsen skaber en ny rettighed for brugerne til offentligt at videreformidle det 
juridiske indhold, en rettighed, som ifølge lovgivningen om intellektuel ejendomsret 
udelukkende tilhører rettighedsejeren eller en af denne godkendt tredjepart.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 – litra e a (ny) 
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, med 
hensyn til beskyttelse og fremme af lovligt 
indhold i de elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester.

Or. en

Begrundelse

Fremme og beskyttelse af det lovlige indhold i elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 
bør i EU-borgernes interesse indgå i de nationale tilsynsmyndigheders opgaver.

Ændringsforslag 14

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 alle tjenestebegrænsninger i 
overensstemmelse med stk. 4.

Or. en
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Begrundelse

Ændringen af artikel 9, stk. 3, litra d), er nødvendig for at klargøre betydningen af 
formuleringen, som ellers er vanskelig at forstå. På linje med deres kompetence inden for 
kultur og mediepolitik bør medlemsstaterne have beføjelse til at sikre radio- og tv-tjenesterne 
et tilstrækkeligt frekvensområde og til med henblik herpå at begrænse principperne om 
tjenesteneutralitet og teknologisk neutralitet.

Ændringsforslag 15

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

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. 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. 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.

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. 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 
kultur- og mediepolitiske mål, såsom 
kulturel og sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme. 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.
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Or. en

Begrundelse

Omtalen alene af "fremme af kulturel og sproglig mangfoldighed og mediepluralisme" er for 
snæver, da den ikke dækker alle mål af almen interesse, som forfølges af den audiovisuelle 
mediepolitik.

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget til artikel 9, stk. 5a, bygger på formuleringen i ændringsdirektivets 
betragtning 23, som foreslået af Europa-Kommissionen. I betragtning af denne bestemmelses 
betydning er det imidlertid nødvendigt at ændre den og give den fuld retskraft ved at indføje 
den i selve rammedirektivets tekst. På linje med deres kompetence inden for kultur og 
mediepolitik bør medlemsstaterne have beføjelse til at sikre radio- og tv-tjenesterne et 
tilstrækkeligt frekvensområde og til med henblik herpå at begrænse principperne om 
tjenesteneutralitet og teknologisk neutralitet.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 9 b – stk. 1a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvor en sådan overdragelse eller 
udlejning ville involvere frekvenser, som 
er stillet til rådighed på basis af en 
begrænsning til sikring af opfyldelsen af 
det mål af almen interesse, der er 
omhandlet i artikel 9, stk. 4, er det dog 
nødvendigt at indhente den nationale 
tilsynsmyndigheds forhåndsgodkendelse.
Medlemsstaterne vil i givet fald have ret til 
at kræve en tilladelse eller en udtalelse fra 
den nationale myndighed, der har de 
audiovisuelle medietjenester som sit 
ressortområde.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af medlemsstaternes beføjelse til at indføre særlige begrænsninger i 
tjenesteneutraliteten er det en naturlig følge at indføre en række begrænsninger i 
overdragelsen af disse frekvenser eller denne "handel med frekvenser". Dette er specielt klart 
i tilfælde af begrænsninger baseret på kultur- og mediepolitikker. Hvis handel med frekvenser 
ikke desto mindre er tilladt på dette område, skal medlemsstaterne have beføjelse til at indføre 
egnede sikkerhedsmekanismer for at sikre, at målene for deres audiovisuelle politik ikke 
undermineres.

Ændringsforslag 18

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

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 kultur- og 
mediepolitiske mål, såsom kulturel og 
sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme.
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Or. en

Begrundelse

Omtalen alene af "fremme af kulturel og sproglig mangfoldighed og mediepluralisme" er for 
snæver, da den ikke dækker alle mål af almen interesse, som forfølges af den audiovisuelle 
mediepolitik.

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9ca 

1. Kommissionen overvåger udviklingen, 
hvad angår radiofrekvenser i tredjelande 
og i internationale organisationer, 
herunder ITU, som har betydning for 
gennemførelsen af dette direktiv.

2. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om eventuelle faktiske 
eller retlige problemer, som gældende 
internationale aftaler eller aftaler med 
tredjelande eller internationale 
organisationer, herunder ITU, skaber i 
forbindelse med gennemførelsen af dette 
direktiv.

3. Kommissionen indberetter med jævne 
mellemrum resultaterne af anvendelsen af 
stk. 1 og 2 til Parlamentet og Rådet, og 
kan i påkommende tilfælde foreslå 
foranstaltninger med det sigte at sikre 
gennemførelsen af direktivets principper 
og mål. Der aftales om nødvendigt fælles 
politikmål for at sikre koordinering på 
fællesskabsplan blandt medlemsstaterne.
4. Foranstaltninger, som træffes i 
henhold til denne artikel, må ikke anfægte 
Fællesskabets og medlemsstaternes 
rettigheder og forpligtelser i medfør af 
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relevante internationale aftaler.

Or. en

Begrundelse

Europa er ikke en ø. Man bør udtrykkeligt tage højde for ITU-reglernes bindende karakter 
(for såvel EU- som tredjelande, som er medlemmer af ITU) og sikre, at direktivets 
bestemmelser er forenelige med disse regler. For at garantere en effektiv frekvensanvendelse 
er det vigtigt, at operatørerne følger og kan påberåbe sig ansøgnings- og 
koordineringsprocedurerne under ITU's internationalt bindende regler og procedurer for at 
sikre, at et net eller system kan koordineres ordentligt og bringes i anvendelse.

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) undgå en alvorlig risiko for skadelig 
interferens eller;

a) undgå risici for skadelig interferens 
eller;

Or. en

Begrundelse

Enhver risiko for "skadelig interferens" udgør en "alvorlig risiko".

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – litra 3
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Enhver individuel brugsret til 
radiofrekvenser, der tildeles for ti år eller 
mere, og som ikke kan overdrages eller 
udlejes mellem virksomheder i henhold til 

5. Enhver individuel brugsret til 
radiofrekvenser, der tildeles for ti år eller 
mere, og som ikke kan overdrages eller 
udlejes mellem virksomheder i henhold til 
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artikel 9b i rammedirektivet, skal hvert 
femte år og første gang fem år efter 
udstedelsen revurderes i lyset af kriterierne 
i stk. 1. Hvis kriterierne for tildeling af 
individuelle brugsrettigheder ikke længere 
gælder, ændres den individuelle brugsret, 
efter forudgående varsel på højst fem år 
efter at revurderingen er afsluttet, til en 
generel tilladelse til brug af 
radiofrekvenser, eller den overgår til at 
kunne overdrages eller udlejes frit mellem 
virksomheder.

artikel 9b i rammedirektivet, skal hvert 10.
år og første gang 10 år efter udstedelsen 
revurderes i lyset af kriterierne i stk. 1. 
Hvis kriterierne for tildeling af individuelle 
brugsrettigheder ikke længere gælder, 
ændres den individuelle brugsret, efter 
forudgående varsel på højst 10 år efter at 
revurderingen er afsluttet, til en generel 
tilladelse til brug af radiofrekvenser, eller 
den overgår til at kunne overdrages eller 
udlejes frit mellem virksomheder. I 
forbindelse med en sådan beslutning skal 
der tages behørigt hensyn til en passende 
afskrivningsperiode for investeringer.

Or. en

Begrundelse

For mange nye platforme og tjenester skal investeringerne afskrives over en periode på over 
10 år eller under alle omstændigheder fem år. Det er ikke ualmindeligt at måtte lide 
væsentlige tab i løbet af de første driftsår. Det ville være ude af proportioner at indføre et 
kategorisk krav om, at de nationale tilsynsmyndigheder hvert femte år skal gennemføre en 
formel revurdering af alle tilladelser til anvendelse af sendefrekvenser.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – litra 5
Direktiv 2002/20/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.

1. Hvor det grænseoverskridende element 
ved en elektronisk 
kommunikationstjeneste er dominerende 
og ikke anfægter medlemsstaternes 
beføjelser til at fremme kultur- og 
mediepolitiske mål, såsom kulturel og 
sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme, kan det som led i den 
tekniske gennemførelsesforanstaltning, der 
er nævnt i artikel 6b, stk. 1, litra f), 
fastsættes, at markedsmyndigheden i 
overensstemmelse med artikel 12 i 
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forordning [..] fremlægger forslag om 
udvælgelse af en eller flere virksomheder, 
der skal tildeles individuelle 
brugsrettigheder til radiofrekvenser eller 
numre.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at medlemsstaternes beføjelser med hensyn til kultur- og 
mediepolitikken og specielt vedrørende frekvenser, som er stillet til rådighed for radio- og tv-
virksomhed og andre audiovisuelle medietjenester, ikke undergraves af nye centraliserede 
procedurer på EU-plan.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag II
Direktiv 2002/20/EF
Punkt 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) metoden til fastlæggelse af afgifter for 
brugsret til radiofrekvenser

d) metoden til fastlæggelse af afgifter for 
brugsret til radiofrekvenser, uden at dette 
anfægter de systemer, medlemsstaterne 
har fastsat, hvor forpligtelsen til at betale 
brugsgebyrer er erstattet af en forpligtelse 
til at opfylde særlige mål af almen 
interesse

Or. en

Begrundelse

Det bør fortsat være muligt for medlemsstaterne at opretholde eller indføre systemer, hvor 
forpligtelsen til at betale brugsafgifter erstattes af en forpligtelse til at opfylde særlige mål af 
almen interesse. Sådanne systemer er almindelige, hvad angår jordbaserede sendefrekvenser, 
hvor disse tjener mediepluralistiske mål.
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