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KOM(2000) 407 endelig udg.  2000/0187(COD)
(Forelagt af Kommissionen den 29. august 2000)
EUROPA-PARLAMENTET OG R¯DET FOR DEN EUROP˘ISKE UNION
HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europ1iske
F1llesskab, s1rlig artikel 95,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Det 5konomiske og Sociale
Udvalg,
under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget,
i henhold til proceduren i traktatens artikel 251, og
ud fra fłlgende betragtninger:
(1) Kommissionen forelagde den 10. november 1999 sin
meddelelse for Europa-Parlamentet, R;det, Det 5konomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget (1), om den
videre udvikling inden for radiospektrumpolitik, som
bygger p; resultaterne af den offentlige hłring i forbindelse med Grłnbogen om radiospektrumpolitik set i
sammenh1ng med F1llesskabets politik inden for omr;derne telekommunikation, radio-/tv-spredning, transport
og FTU (2). Meddelelsen stłttedes af Europa-Parlamentet (3). Den understregede behovet for tiltag p; f1llesskabsniveau med henblik p; at n; frem til en harmoniseret og velafvejet radiospektrumanvendelse i F1llesskabet
med sigte p; at realisere det indre markeds principper i
F1llesskabet og p; at beskytte F1llesskabets interesser i
international sammenh1ng.
(2) Om nłdvendigt m; der fastl1gges politiske principper for
anvendelsen af radiospektrum p; f1llesskabsniveau, s;
F1llesskabets politiske m;ls1tninger kan n;s, navnlig
inden for omr;derne kommunikation, tv- og radiospredning, transport og forskning, som alle i varierende grad er
afh1ngige af at anvende radiospektrum, samtidig med at
der opretholdes en hłj sundhedsstandard for borgerne. P;
grundlag af disse principper koordineres og harmoniseres
anvendelsen af radiospektrum p; f1llesskabsniveau, inden
for de omr;der, hvor det er nłdvendigt, s; F1llesskabets
m;ls1tninger kan opfyldes. I visse tilf1lde kan koordinering og harmonisering p; f1llesskabsplan ogs; bidrage til
(1) KOM(1999) 538 endelig.
(2) KOM(1998) 596 endelig.
(3) A5-0122/2000.

harmonisering og koordinering af anvendelsen af radiospektrum p; verdensplan. Samtidig kan der ydes passende
teknisk stłtte nationalt.
(3) Spektrumpolitik kan ikke udelukkende baseres p; tekniske
parametre, men m; ogs; tage hensyn til łkonomiske,
politiske, kulturelle, sundhedsm1ssige og sociale aspekter.
Desuden kan den tiltagende mangel p; tilg1ngeligt radiospektrum give łgede konflikter mellem de forskellige
radiospektrumbrugergrupper inden for sektorer som
kommunikation, tv- og radiospredning, transport, politi,
milit1r og videnskabelig forskning. Spektrumpolitikken
m; tage hensyn til alle sektorer og afveje deres respektive
behov mod hinanden. Beslutningen m; ikke indskr1nke
medlemsstaternes ret til at indfłre restriktioner, som
m;tte v1re nłdvendige af hensyn til den offentlige
orden eller sikkerhed.
(4) Med sigte p; at fastl1gge generelle politiske m;ls1tninger
for spektrumanvendelse błr der neds1ttes et passende
r;dgivende organ, der under formandskabet samler hłjtst;ende repr1sentanter udpeget af medlemsstaterne, som
er ansvarlige for de forskellige sektorer, der anvender eller
p;virkes af anvendelsen af radiospektrum som f.eks.
kommunikation, tv- og radiospredning, audiovisuelle
tjenester, transport, forskning og teknologisk udvikling
samt sikkerhedspolitik, forsvar og politi, der kan berłres
indirekte. Gruppen r;dgiver Kommissionen, b;de p; eget
initiativ og p; anmodning fra Kommissionen om behovet
for harmonisering af radiospektrumanvendelse set i
sammenh1ng med F1llesskabets politikker samt om reguleringsm1ssige og andre spłrgsm;l i forbindelse med
radiospektrumanvendelse, som har konsekvenser for
F1llesskabets politikker, herunder f.eks. proceduren ved
tildeling af rettigheder til brug af spektrum, adgang til
oplysninger, r;dighed over spektrum, genopdyrkning, flytning, valuering og effektiv anvendelse af radiospektrum
samt beskyttelse af folkesundheden. Med dette m;l for
łje błr hver national delegation have et samlet overblik
over alle politiske aspekter, som p;virker spektrumanvendelse i deres hjemland, set i forhold til de spłrgsm;l, som
diskuteres i gruppen.
(5) Gruppen inddrager industriens og alle berłrte brugeres
holdninger, b;de kommercielle og ikke-kommercielle,
samt andre interessegrupper til den teknologiske samt
markeds- og reguleringsm1ssige udvikling, som har
konsekvenser for radiospektrumanvendelse. Spektrumbrugere błr kunne forel1gge s; omfattende oplysninger, som
de mener er nłdvendige. Gruppen kan beslutte at
indkalde repr1sentanter for spektrumbrugergrupper til
gruppemłder, hvor det er nłdvendigt, for at belyse situationen inden for en enkelt sektor.
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(6) Kommissionen błr j1vnligt afl1gge beretning til EuropaParlamentet og R;det om, hvilke resultater der n;s under
beslutningen, om de politiske m;ls1tninger for radiospektrum i F1llesskabet samt om planlagte fremtidige tiltag.
Det giver mulighed for at give passende politisk stłtte til
de politiske m;ls1tninger.

(7) Den tekniske forvaltning af radiospektrum omfatter ogs;
harmonisering og allokering af radiospektrum. Harmoniseringen skal afspejle de krav, som fłlger af de generelle
politiske principper, der er fastlagt p; f1llesskabsniveau.
En koordineret indfłrelse i F1llesskabet af systemer, som
anvender radiospektrum, er afh1ngig af de forskellige
nationale fremgangsm;der ved tildeling af spektrum og
udstedelse af tilladelser, herunder priss1tning af spektrum
og gebyrer for tilladelser. Disse spłrgsm;l błr derfor
drłftes og om nłdvendigt harmoniseres p; f1llesskabsniveau.

(8) F1llesskabets fremgangsm;de błr ogs; omfatte samarbejde med radiospektrumeksperter fra nationale myndigheder med ansvar for radiospektrumforvaltning. Med
udgangspunkt i erfaringerne med mandateringsprocedurer
fra specifikke sektorer i Europa-Parlamentets og R;dets
beslutning nr. 710/97/EF af 24. marts 1997 om en koordineret fremgangsm;de for godkendelse inden for satellitbaserede personkommunikationstjenester i F1llesskabet,
1ndret
ved
beslutning
nr.
som
(S-PCS) (1),
1215/2000/EF (2), og Europa-Parlamentets og R;dets
beslutning 128/1999/EF af 14. december 1998 om koordineret indfłrelse af mobil- og tr;dlłs kommunikation i
Det Europ1iske F1llesskab (UMTS) (3), m; der etableres et
permanent, stabilt og ensartet regels1t p; f1llesskabsniveau, som sikrer ensartet adgang til radiospektrumanvendelse, og som giver den fornłdne retssikkerhed.
Harmoniseringsforanstaltninger skal vedtages p; grundlag
af mandater til nationale eksperter, som agerer i passende
spektrumforvaltningsorganer, herunder CEPT. Hvor det er
nłdvendigt, błr Kommissionen kunne głre resultaterne af
s;danne mandater obligatoriske for medlemsstaterne, og i
tilf1lde hvor resultaterne af mandater ikke er tilfredsstillende, błr den kunne tr1ffe hensigtsm1ssige alternative
foranstaltninger. Det vil navnlig g1lde den nłdvendige
harmonisering af radiospektrum til gennemfłrelsen af
Europa-Parlamentets og R;dets direktiv nr. . . . af . . . om
(1) EFT L 105 af 23.4.1997, s. 4.
(2) EFT L 139 af 10.6.2000, s. 1.
(3) EFT L 17 af 22.1.1999, s. 1.

tilladelser
-tjenester.
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(9) Tilstr1kkelige oplysninger om nuv1rende og fremtidige
planer, allokering og tildeling af radiospektrum samt vilk;rene for adgang til og udnyttelse af hele radiospektret er
v1sentlige elementer for politiske og investeringsbeslutninger. Det samme g1lder for teknologisk udvikling, som
medfłrer nytildeling af spektrum, samt forvaltningsteknikker og frekvenstildelingsmetoder. Udviklingen af langsigtede strategier foruds1tter, at man har den rette forst;else af
betydningen af teknologiske fremskridt. Oplysningerne m;
derfor głres tilg1ngelige i F1llesskabet, uden at dette
indskr1nker beskyttelsen af fortrolige forretnings- og
personoplysninger, i henhold til Europa-Parlamentets og
R;dets direktiv 97/66/EF af 15. december 1997 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred
inden for telesektoren (4). Det er en foruds1tning for
gennemfłrelsen af en tv1rsektoriel spektrumpolitik, at
oplysninger om hele radiospektret głres tilg1ngelige. Med
henblik p; en generel harmonisering af spektrumanvendelse i F1llesskabet og i Europa m; s;danne oplysninger
samles p; europ1isk niveau i et brugervenligt format.

(10) Der er derfor behov for at komplettere eksisterende krav
inden for F1llesskabet og internationalt til offentliggłrelse
af oplysninger om radiospektrumanvendelse. Internationalt
indeholder referencedokumentet om reguleringsprincipper,
der er forhandlet inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationens gruppe for basisteletjenester, ogs; krav om
offentliggłrelse af den nuv1rende allokering af frekvensb;nd. Kommissionens direktiv 96/2/EF af 16. januar 1996
om 1ndring af direktiv 90/388/E5F for s; vidt ang;r mobilog personkommunikation (5) (mobildirektivet), p;l1gger
medlemsstaterne hvert ;r at offentliggłre eller efter anmodning forel1gge allokeringsoversigter for frekvenser,
herunder planer om fremtidig udvidelse af frekvenserne,
men direktivet omfatter kun mobil- og personkommunikationstjenester. Desuden p;l1gger Europa-Parlamentets og
R;dets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og
teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets
overensstemmelse (6), samt Europa-parlamentets og R;dets
direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter (7),
1ndret ved direktiv 98/48/EF (8), medlemsstaterne at
meddele Kommissionen, hvilke gr1nseflader, de har
udstedt regler for, s; reglernes overensstemmelse med
f1llesskabslovgivningen kan kontrolleres.
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

24 af 30.1.1998, s. 1.
20 af 26.1.1996, s. 59.
91 af 7.4.1999, s. 10.
204 af 21.7.1998, s. 37.
217 af 5.8.1998, s. 18.
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(11) Mobildirektivet l; til grund for vedtagelsen af de fłrste
foranstaltninger inden for CEPT som f.eks. ERC-beslutningen (ERC/DEC/(97)01) (1) om offentliggłrelse af nationale oversigter over radiospektrumallokeringer. Det m;
sikres, at CEPT’s afgłrelser afspejler f1llesskabspolitiske
behov, og at de har det fornłdne retsgrundlag, s; de
kan gennemfłres i F1llesskabet. Med sigte herp; m; der
vedtages s1rlige foranstaltninger i F1llesskabet, b;de hvad
ang;r procedure og indhold.

(12) Virksomheder i F1llesskabet błr p; lige fod og uden
diskrimination have adgang til spektrum i tredjelande.
Da radiospektrum er et nłgleelement for erhvervslivets
udvikling og aktiviteter i offentlighedens interesse, m;
det ogs; sikres, at F1llesskabets behov for radiospektrum
afspejles i international planl1gning.

(13) Gennemfłrelse af F1llesskabets politikker nłdvendiggłr
m;ske koordinering af radiospektrumanvendelse, hvilket
navnlig g1lder levering af kommunikationstjenester,
heunder roaming i hele F1llesskabet. Desuden indeb1rer
visse typer spektrumanvendelse en geografisk d1kning,
som g;r ud over en medlemsstats gr1nser og giver
mulighed for gr1nseoverskridende tjenester, som ikke
kr1ver nogen flytning af personer, f.eks. satellitbaserede
kommunikationstjenester. F1llesskabet błr derfor v1re
tilstr1kkeligt repr1senteret inden for alle aktiviteter i de
berłrte internationale organisationer og konferencer
vedrłrende radiospektrum, navnlig inden for ITU og
dens verdensomsp1ndende radiokommunikationskonferencer (2). I internationale forhandlinger błr medlemsstaterne og F1llesskabet udarbejde f1lles aktionslinjer og
samarbejde t1t i hele forhandlingsprocessens forlłb, s;
F1llesskabet internationalt optr1der som en enhed. Som
fłlge heraf błr medlemsstaterne understłtte F1llesskabet
ved s;danne forhandlinger, navnlig p; grundlag af de
procedurer, der er anfłrt i R;dets konklusioner af 3.
februar 1992 for den verdensomsp1ndende administrative
radiokonference og bekr1ftet i R;dets konklusioner af 22.
september 1997 og 2. maj 2000. I disse internationale
forhandlinger fastl1gger Kommissionen, de m;l, der skal
n;s i forbindelse med F1llesskabets politikker, med
henblik p; at opn; R;dets stłtte til de holdninger, som
medlemsstaterne błr g; ind for p; internationalt niveau.
Medlemsstaterne vedl1gger ethvert tilsagn, som de afgiver
til en aftale eller forskrift i internationale fora, der styrer
eller besk1ftiger sig med spektrumforvaltning, en f1lles
erkl1ring, som siger, at de opfylder alle aftaler og
anvender alle forskrifter i overensstemmelse med deres
forpligtelser i henhold til traktaten.

(14) Spektrums internationale karakter kan głre det nłdvendigt at indg; en r1kke aftaler med tredjelande, hvilket
ogs; har konsekvenser for anvendelsen af frekvensb;nd
og planer om deling, navnlig for s; vidt ang;r handel
(1) http://www.erc.dk
(2) Kommissionen beretttede om de interesser, der st;r p; spil ved
WRC, i KOM(97) 304 endelig, KOM(98) 298 endelig og
KOM(2000) 86 endelig.
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og markedsadgang bl.a. inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen (WTO), fri bev1gelse for og anvendelse af udstyr, kommunikationssystemer med regional
eller global d1kning som satelitter, sikkerheds- og nłdoperationer, transportsystemer, tv- og radiospredningsteknologi, samt forskningsapplikationer som radioastronomi
og jordobservation.

(15) Da de oplysninger, som de nationale tilsynsmyndigheder
m;tte f; adgang til i forbindelse med spektrumpolitik og
-forvaltning, kan v1re s1rligt kommercielt fłlsomme, m;
der fastl1gges f1lles principper for disse nationale tilsynsmyndigheder med hensyn til forretningshemmeligheder.

(16) P; baggrund af Den Europ1iske Unions og medlemsstaternes internationale handelsforpligtelser, błr medlemsstaterne gennemfłre disse f1lles rammer for spektrumpolitik,
navnlig via de nationale myndigheder og meddele alle
oplysninger til Kommissionen, som kr1ves for at
vurdere den korrekte gennemfłrelse i hele F1llesskabet.

(17) De g1ldende beslutninger inden for UMTS og S-PCS
forbliver i kraft indtil deres udlłb, idet de udgłr retsgrundlaget for de igangv1rende harmoniseringsforanstaltninger og s1rlige tiltag inden for UMTS og S-PCS.

(18) I medfłr af artikel 2 i R;dets afgłrelse 1999/468/EF af 28.
juni 1999 om fasts1ttelse af de n1rmere vilk;r for
udłvelsen af de gennemfłrelsesbestemmelser, der till1gges
Kommissionen (3), błr der fasts1ttes gennemfłrelsesbestemmelser til n1rv1rende beslutning efter r;dgivningsproceduren i artikel 3 i n1vnte afgłrelse, og som derfor
błr vedtages i henhold til forskriftsproceduren i afgłrelsens artikel 5 

VEDTAGET F5LGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
Forml
Beslutningens form;l er:

a) at skabe de politiske rammer til at kunne behandle den
strategiske
planl1gning
og
harmoniseringen
af
radiospektrumanvendelse inden for F1llesskabet, under
hensyntagen til navnlig de łkonomiske, sundheds- og
samfundsm1ssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og
tekniske aspekter i F1llesskabets politikker samt radiospektrumbrugergruppers forskellige interesser, med henblik p; at
optimere spektrumanvendelsen og undg; skadelig interferens
(3) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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b) at etablere et s1t procedurer, som sikrer den effektive
gennemfłrelse af radiospektrumpolitik i F1llesskabet, og
navnlig indarbejde en generel metode til harmonisering af
radiospektrumanvendelse
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eller foruds1tter anvendelsen af radiospektrum i F1llesskabet
og Europa.
Artikel 4

c) at sikre koordineret og rettidig information om radiospektrums anvendelse og tilg1ngelighed i F1llesskabet
d) at beskytte F1llesskabets interesser i internationale forhandlinger, hvor radiospektrumanvendelse har konsekvenser for
F1llesskabets politikker.
Beslutningen finder anvendelse, uden at de s1rlige regler, som
er vedtaget af medlemsstaterne eller F1llesskabet vedrłrende
indholdet af audiovisuelle programmer beregnet til den almindelige offentlighed, eller bestemmelserne i direktiv 1999/5/EF
samt medlemsstaternes ret til at indfłre restriktioner, som
m;tte v1re nłdvendige af hensyn til den offentlige orden
eller sikkerhed, berłres heraf.
Artikel 2
Definitioner
I denne beslutning g1lder fłlgende definitioner:
a) Radiospektrum omfatter mindst radiobłlger i frekvensomr;det 9 KHz til 3 000 GHz; radiobłlger er elektromagnetiske błlger, som bev1ger sig gennem rummet uden kunstig
styring
b) Ved »allokering af et radiofrekvensb;nd« forst;s indfłrelse af
et radiofrekvensb;nd i et register over radiofrekvensallokeringer, s;ledes at det kan anvendes til en eller flere typer
tjenester i henhold til fastlagte vilk;r
c) Ved »tildeling af en radiofrekvens« forst;s den tilladelse, som
en myndighed giver til at anvende en radiofrekvens i
henhold til fastsatte vilk;r.
Artikel 3
Tjenestemandsgruppen for radiospektrumpolitikken
Med henblik p; den strategiske planl1gning og harmonisering
af radiospektrumanvendelse inden for F1llesskabet bist;s
Kommissionen af en r;dgivende gruppe kaldet Tjenestemandsgruppen for Spektrumpolitik.
Gruppen sammens1ttes af hłjstst;ende repr1sentanter for
medlemsstaterne og Kommissionens repr1sentant og młdes
mindst to gange ;rligt under R;dets formandskab. Kommissionen varetager sekretariatet for Gruppen.
Gruppen konsulterer, efter eget skłn, repr1sentanter fra de
forskellige sektorer eller borgere, hvis aktiviteter p;virkes af

Gruppens arbejde
Gruppen bidrager til formulering, forberedelse og gennemfłrelse af en radiospektrumpolitik ved at viderebringe synspunkter til Kommissionen, enten efter Kommissionens anmodning eller p; eget initiativ, samt bidrager til udarbejdelse af
Kommissionens beretning i henhold til artikel 11.
Gruppens aktiviteter omfatter navnlig:
a) overv;gning af udviklingen inden for anvendelse af og
adgang til radiospektrum i F1llesskabet samt nationalt,
regionalt og i resten af verden
b) gennemgang af nuv1rende behov og foregribning af fremtidige behov for radiospektrum til kommercielle og ikkekommercielle applikationer i F1llesskabet, navnlig p;
grundlag af radiospektrums strategiske, łkonomiske, teknologiske, politiske, sundhedsm1ssige, sociale og kulturelle
aspekter, med henblik p; at opfylde F1llesskabets politiske
m;ls1tninger, r;dgivning af Kommissionen om strategisk
planl1gning af radiospektrumanvendelse, og om nłdvendigt, afvejning af de forskellige brugeres behov for radiospektrum
c) r;dgivning af Kommissionen om reguleringsm1ssige, internationale, tekniske, łkonomiske og politiske udviklinger
med konsekvenser for radiospektrumanvendelse samt om
behovet for harmoniseringsforanstaltninger for radiospektrumanvendelse p; f1llesskabsniveau med henblik p; at
gennemfłre F1llesskabets politikker
d) vurdering af behovet for at udarbejde f1lles, europ1iske
forslag til internationale forhandlinger
e) bistand ved udarbejdelsen af Kommissionens ;rlige beretning
om udviklingstendenser, som har konsekvenser for den
nuv1rende eller fremtidige anvendelse af radiospektrum i
F1llesskabet
f) opmuntring til udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om udviklingen inden for radiospektrumanvendelsen i F1llesskabet.
Artikel 5
Radiospektrumudvalg
1.
Kommissionen bist;s af et udvalg, herefter ben1vnt
Radiospektrumudvalget, der best;r af repr1sentanter udpeget
af medlemsstaterne, og som har en repr1sentant for Kommissionen som formand. Udvalget fungerer i henhold til R;dets
afgłrelse 1999/468/EF.

C 365 E/260

DA

De Europ1iske F1llesskabers Tidende

2.
N;r der henvises til n1rv1rende stykke, finder den i
artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede r;dgivningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses
artikel 7 og 8.

3.
N;r der henvises til n1rv1rende stykke, finder den i
artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses
artikel 7 og 8.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede
tidsrum er p; 3 m;neder.
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Artikel 8
Relationer med tredjelande og internationale organisationer
1.
Kommissionen overv;ger udviklingen i tredjelande og
internationale organisationer inden for radiospektrum, som
kan have konsekvenser for denne beslutnings gennemfłrelse.

2.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen alle de jureeller de facto-hindringer, som tredjelande eller internationale
organisationer l1gger i vejen for gennemfłrelsen af denne
beslutning.

Artikel 6
Harmoniseringsforanstaltninger
1.
Om nłdvendigt, og under hensyntagen til eventuelle
anbefalinger fra Gruppen, foresl;r Kommissionen foranstaltninger til harmonisering af radiospektrumanvendelse, tildelingsprocedurer og -vilk;r samt adgang til oplysninger om radiospektrumanvendelse.

3.
Kommissionen afl1gger j1vnligt beretning til EuropaParlamentet og R;det om anvendelsen af stk. 1 og stk. 2 og
frems1tter om nłdvendigt forslag til foranstaltninger, som har
til form;l at sikre opfyldelsen af denne beslutnings m;ls1tninger. Hvor det er nłdvendigt, aftales f1lles holdninger med
henblik p; at sikre koordinering inden for F1llesskabet blandt
medlemsstaterne.

2.
Til dette form;l giver Kommissionen CEPT mandater, som
beskriver den p;lagte opgave og tidsplanen for den. Kommissionen bist;s af Radiospektrumudvalget i henhold til artikel 5,
stk. 2.

4.
Foranstaltninger, som iv1rks1ttes i henhold til stk. 1, 2
og 3, indskr1nker ikke F1llesskabets og medlemsstaternes
forpligtelser i henhold til internationale aftaler p; omr;det.

3.
P; grundlag af det arbejde, der udfłres i henhold til stk.
2, beslutter Kommissionen, om resultaterne af mandatet er
tilfredsstillende, og hvis det er tilf1ldet, kan den beslutte at
głre resultaterne obligatoriske for medlemsstaterne, som skal
gennemfłre dem inden for en n1rmere fastsat tidsramme.
Afgłrelserne offentliggłres i De Europ(iske F(llesskabers
Tidende. Kommissionen bist;s i forbindelse med n1rv1rende
stk. 3 af Radiospektrumudvalget i henhold til artikel 5.

Artikel 9

4.
Uanset stk. 3 kan Kommissionen, hvis Kommissionen
eller en medlemsstat mener, at det udfłrte arbejde p; grundlag
af et mandat tildelt i henhold til stk. 2 ikke forlłber tilfredsstillende set i forhold til den vedtagne tidsplan, eller hvis resultaterne af mandatet ikke er acceptable, vedtage foranstaltninger
til opfyldelse af mandatet i henhold til proceduren i artikel 5,
stk. 3.

Notifikation
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen s;danne oplysninger,
som den anmoder om for at kunne kontrollere gennemfłrelsen
af denne beslutning. Medlemsstaterne underretter navnlig
hurtigst muligt Kommissionen om gennemfłrelsen af resultaterne af mandater i henhold til artikel 6, stk. 3.

Artikel 10
Fortrolighed
1.
Medlemsstaterne m; ikke videregive oplysninger, som er
omfattet af tavshedspligt, navnlig oplysninger om virksomheder
og om disses forretningsforbindelser eller omkostningsforhold.

Artikel 7
Adgang til oplysninger om spektrumallokering og -tildeling
Medlemsstaterne offentliggłr hurtigst muligt de oplysninger,
der er anfłrt i bilaget, og słrger for, at oplysningerne ajourfłres.

Medlemsstaterne tr1ffer desuden foranstaltninger til at etablere
en passende database med henblik p; at głre disse oplysninger
tilg1ngelige for offentligheden i et ensartet format.

2.
Stk. 1 anf1gter ikke den ret, som de nationale tilsynsmyndigheder har til at videregive oplysninger, n;r det er vigtigt
for, at de kan udfłre deres opgaver, men de skal i den forbindelse tage hensyn til virksomheders legitime interesse i at
beskytte deres forretningshemmeligheder.

3.
Stk. 1 udelukker ikke offentliggłrelse af oplysninger om
vilk;r for tildeling af brugsret til spektrum, som ikke omfatter
fortrolige oplysninger.
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Artikel 11

Artikel 13

Beretning

Ikrafttrdelse

Kommissionen afl1gger hvert ;r beretning til Europa-Parlamentet og R;det om udfłrte aktiviteter og vedtagne foranstaltninger i henhold til denne beslutning, om resultaterne af Gruppens arbejde samt om planlagte fremtidige tiltag i henhold til
n1rv1rende beslutning.

Denne beslutning tr1der i kraft p; tyvendedagen efter offentliggłrelsen i De Europ(iske F(llesskabers Tidende.

Artikel 12
Gennemfłrelse

Artikel 14

Medlemsstaterne tr1ffer alle de nłdvendige administrative
foranstaltninger for at gennemfłre denne beslutning og alle
deraf fłlgende foranstaltninger.

Adressater
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

BILAG
I henhold til artikel 7, og uden at dette berłrer meddelelsespligten i henhold til direktiv 1999/5/EF og 98/34/EF,
offentliggłres fłlgende oplysninger:
1. Oplysninger om frekvensallokering og -tildeling omfatter fłlgende oplysninger:
 nuv1rende allokeringer og tildelinger af radiospektrum samt vilk;rene for radiospektrumanvendelse, herunder,
hvor det er praktisk muligt, begr1nsninger af driftseffekt, signal og alle andre tekniske begr1nsninger
 planer om 1ndringer af eksisterende allokeringer, som d1kker mindst to ;r frem, herunder planer om flytning og
tidspunkt for revurdering af allokering
 placering og geografisk d1kning knyttet til allokeringsplanerne
 den faktiske tjeneste, hvis forskellig fra den allokerede, og faktisk anvendelse af spektret
 b;nd reserveret til nye tjenester.
2. Under forbehold af bestemmelser i s1rlig lovgivning vedrłrende kommunikationsnet og -tjenester skal offentliggłrelsen indeholde procedurerne for tildeling af rettigheder til at anvende spektrum samt planlagte 1ndringer af
vilk;rene for at anvende spektrum. Det omfatter alle typer forpligtelser, afgifter og finansielle omkostninger forbundet
med radiospektrumanvendelsen, herunder forvaltningsgebyrer, brugerafgifter og procedurer for tildeling af spektrum
(herunder auktioner).

