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KORT BEGRUNDELSE

Forslaget har betydelige følger for adgangen til indhold, for ytrings-, informations- og 
mediefriheden og for kultur- og mediepluralisme, hvad angår områderne radiofrekvenser, 
netinfrastruktur og netneutralitet.

I betragtning af gennemførelsen af de seneste telekommunikationspakker i medlemsstaterne 
kommer det for tidligt, og det tager ikke hensyn til de forestående resultater fra den 
ekspertgruppe om radiofrekvens, som Kommissionen selv har nedsat.

Forslaget giver ikke en løsning på det grundlæggende problem vedrørende manglende 
incitamenter til investeringer i opbygningen af en belastbar netinfrastruktur. Det er 
uacceptabelt at ville løse dette problem ved igen at ændre forholdene vedrørende 
frekvensspektret til ugunst for radio og tv og trådløse produktionsmidler og i denne 
forbindelse overføre kompetencer fra medlemsstaterne til EU.

Radiofrekvenser er et offentligt gode og er nødvendige til at udføre opgaver af kulturel, social 
og økonomisk karakter. Med undersøgelsen af telekommunikationssektoren i 2009 blev 
Kommissionen forpligtet til at tage passende hensyn til dette ved forvaltningen af 
frekvensressourcerne og tilgodese dem i lige omfang. Bestemmelserne i 
telekommunikationspakken udgør således nødvendigvis grundlaget for enhver frekvenspolitik 
i EU. Det forelæggende forslag tager på ingen måde hensyn til dette grundlæggende 
udgangspunkt.

Frekvensressourcer skal tilgodese meget forskellige offentlige interesser i medlemsstaterne. I 
den forbindelse er der en lang række nationale og regionale forhold af særlig karakter, som 
der skal tages hensyn til. Derfor bør medlemsstaterne i vid udstrækning bibeholde muligheden 
for at tilrettelægge deres radiofrekvenser. Hertil hører foruden jordbaseret radio og tv også 
den kulturelle og kreative sektor.

De drøftelser, der er påbegyndt mellem de forskellige brugere af frekvenserne omkring øget 
effektivitet, udarbejdelsen af fælles principper for anvendelse og nye mindre skrøbelige 
terminaler, bør ikke modarbejdes med nye lovforskrifter.

Internettet har et enormt potentiale til at sætte skub i en samfundsmæssig og økonomisk 
udvikling. Det er heri af stor betydning, at mediet er frit og åbent, at nettet fungerer og er 
effektivt, og at netarkitekturen er inklusiv, så alle befolkningsgrupper og markedsoperatører 
sikres adgang til alt indhold og til aktive deltagelsesmuligheder på en ikke-diskriminerende 
måde. Den lovgivningsmæssige sikring af netneutralitet er en forudsætning for indfrielsen af 
dette potentiale og en betingelse for at sikre mangfoldighed og pluralisme. Internettet er åbent 
og ens for alle, og det er dette forhold, der gør det til en innovationsdrivkraft for 
samfundsmæssig og økonomisk udvikling. Netneutralitet er en uomgængelig forudsætning for 
lige kommunikationsmuligheder, for kommunikations- og informationsfriheden og for den 
kulturelle mangfoldighed og ytrings- og mediepluralismen. Af denne grund er netneutralitet 
og netåbenhed et offentligt gode, der skal beskyttes og sikres og ikke overlades til 
markedskræfterne alene.

I denne henseende er ligebehandlingen af alle datapakker, der ikke bør forskelsbehandles ud 
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fra indhold, applikationer, oprindelse eller bestemmelse, en grundlæggende forudsætning. Det 
skal forbydes at bremse, diskriminere eller blokere indhold, tjenester og applikationer, og det 
skal udelukkes, at netoperatøren kan foretage kontrol af indholdet. En "light" udgave af 
netneutralitet, som Kommissionen foreslår, og som de facto ophæver dette grundprincip, vil 
være enden på netneutralitet, og det vil skabe et internet på "anden klasse".

Specielle eller forvaltede tjenester kan eksistere sideløbende med internettet, så længe de er 
fuldstændig adskilt herfra, ikke begrænser internettets åbenhed, og giver alle mulighed for at 
gå på internettet med anvendelse af den teknik, der afspejler tjenesternes kvalitet. 
Specialtjenester skal ikke udvikles på bekostning af den videre udvikling af offentlige net, og 
derfor skal der indføres strenge betingelser for skabelsen af disse og deres videre beståen.

Muligheden for at blokere indhold på det åbne net skal i vid udstrækning forkastes. "Notice-
and-takedown"-metoden har vist sin nytte også i forbindelse med alvorligere kriminelle 
handlinger.

Kommissionens forslag indeholder mulighed for forskelsbehandling af indhold og prioritering 
af datatrafikken, hvilket strider imod den almindelige forståelse af netneutralitet. Det kan 
frygtes, at konkurrencen på de elektroniske kommunikationsmarkeder vil svækkes, hvilket 
automatisk vil have negative følger for medie- og ytringsfriheden i Europa.

Med hensyn til den valgte retlige form, nemlig en forordning, er der mange steder en mangel 
på nødvendig afklaring af normerne.

Det vil blive udtrykkeligt bifaldt, hvis Kommissionen trækker forslaget tilbage og giver 
mulighed for omfattende drøftelser inden for rammerne af en høringsproces og derefter bruger 
denne som udgangspunkt til at fremlægge et mere afbalancerede forslag til skabelsen af det 
indre marked for telekommunikation.

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 forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Friheden til at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester til alle 
kunder i EU og alle slutbrugeres ret til at 
vælge det bedste tilbud, der findes på 
markedet, skal sikres gennem et sømløst 

(3) På et velfungerende indre marked for 
elektronisk kommunikation skal alles 
mulighed for adgang til elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester i EU og 
frihed til at udbyde disse og alle 
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digitalt indre marked for elektronisk 
kommunikation, der ikke hæmmes af 
opsplitning af markederne langs 
landegrænserne. De eksisterende 
rammebestemmelser om elektronisk 
kommunikation er ikke fuldt ud egnet til 
at takle en sådan opsplitning, der skyldes 
generelle tilladelsesordninger, som 
fungerer på nationalt snarere end på EU-
plan, nationale ordninger for tildeling af 
radiofrekvenser, forskelle i de 
adgangsprodukter, der er til rådighed for 
udbyderne af elektronisk kommunikation 
i forskellige medlemsstater og anvendelse 
af forskellige sektorspecifikke 
forbrugerregelsæt. I mange tilfælde udgør 
EU-reglerne blot en referencemodel, og 
de bliver ofte gennemført på forskellig vis 
i de enkelte medlemsstater.

slutbrugeres ret til at vælge det bedste 
tilbud, der findes på markedet, sikres og
afhænge af loyal konkurrence og ikke 
hæmmes af opsplitning af markederne 
langs landegrænserne.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Denne forordning sigter mod at få det 
indre marked for elektronisk 
kommunikation fuldt på plads ved hjælp af 
foranstaltninger på tre brede, indbyrdes 
sammenhængende akser. For det første 
skal den sikre friheden til at udbyde 
elektroniske kommunikationstjenester på 
tværs af grænser og net i forskellige 
medlemsstater på baggrund af princippet 
om en fælles EU-tilladelse, der skal danne 
grundlag for en langt højere grad af 
ensartethed og forudsigelighed i indholdet 
og gennemførelsen af sektorspecifik 
lovgivning i hele EU. For det andet er det 
nødvendigt at sikre adgang til ressourcer, 
der er afgørende for udbud af elektroniske 
kommunikationsnet og –tjenester, på langt 
mere ensartede betingelser, ikke kun hvad 
angår trådløs bredbåndskommunikation, 

(6) Denne forordning sigter mod at få det 
indre marked for elektronisk 
kommunikation fuldt på plads ved hjælp af 
foranstaltninger på tre brede, indbyrdes 
sammenhængende akser. For det første 
skal den sikre friheden til at udbyde 
elektroniske kommunikationstjenester på 
tværs af grænser og net i forskellige 
medlemsstater på baggrund af princippet 
om en fælles EU-tilladelse, der skal danne 
grundlag for en langt højere grad af 
ensartethed og forudsigelighed i indholdet 
og gennemførelsen af sektorspecifik 
lovgivning i hele EU. For det andet er det 
nødvendigt at sikre adgang til ressourcer, 
der er afgørende for udbud af elektroniske 
kommunikationsnet og –tjenester, på langt 
mere ensartede betingelser, ikke kun hvad 
angår trådløs bredbåndskommunikation, 
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hvor både tilladelseskrævende og 
tilladelsesfri radiofrekvenser er af yderste 
vigtighed, men også hvad angår 
fastnetkonnektivitet. For det tredje skal 
forordningen sikre en indbyrdes 
tilnærmelse af forretningsvilkårene og 
opbygge forbrugernes tillid til den digitale 
verden ved at harmonisere reglerne om 
beskyttelse af slutbrugerne, især 
forbrugerne. Ud over regler om adgang til 
onlineindhold, applikationer og tjenester er 
der brug for regler om ikkediskrimination, 
kontraktrelateret information, opsigelse af 
kontrakter og skift af udbyder, der ikke 
blot beskytter forbrugerne, men samtidig 
sikrer, at internettet forsat kan fungere som 
en drivkraft for innovation. Desuden skal 
yderligere reformer på roamingområdet 
indgyde slutbrugerne tillid, så de forbliver
opkoblede, når de rejser i EU, og 
efterhånden bør reformerne medføre 
konvergerende priser og vilkår i EU.

hvor både tilladelseskrævende og 
tilladelsesfri radiofrekvenser er af yderste 
vigtighed, men også hvad angår 
fastnetkonnektivitet. For det tredje skal 
forordningen sikre en indbyrdes 
tilnærmelse af forretningsvilkårene og 
opbygge forbrugernes tillid til den digitale 
verden ved at harmonisere reglerne om 
beskyttelse af slutbrugerne, især 
forbrugerne. Ud over regler om 
netneutralitet, sikker ikkediskriminerende
adgang til onlineindhold, applikationer og 
tjenester er der brug for regler om 
ikkediskrimination, kontraktrelateret 
information, opsigelse af kontrakter og 
skift af udbyder, der ikke blot beskytter 
forbrugerne, men samtidig sikrer, at 
internettet forsat kan fungere som en 
drivkraft for innovation. Desuden skal 
yderligere reformer på roamingområdet 
indgyde slutbrugerne tillid, så de forbliver 
opkoblede, når de rejser i EU, og 
efterhånden bør reformerne medføre 
konvergerende priser og vilkår i EU.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Radiofrekvenser er et offentligt gode 
og en vigtig ressource for det indre marked 
for mobilt trådløst bredbånd og 
satellitkommunikation i EU. Udvikling af 
trådløs bredbåndskommunikation 
bidrager til gennemførelsen af den 
digitale dagsorden for Europa og særligt 
målet om at sikre bredbåndsadgang med 
en hastighed på mindst 30 mbps for alle 
EU-borgere, når vi når 2020, og målet om 
at give EU den højest mulige 
bredbåndshastighed og den størst mulige 
kapacitet. Europa er dog kommet bagud i 
forhold til andre større globale regioner -

(17) Radiofrekvenser er et offentligt gode 
og en yderst knap ressource. De er 
nødvendige til udførelse af en lang række 
samfundsmæssige, kulturelle, sociale og 
økonomiske opgaver, for den offentlige 
adgang til information samt for 
ytringsfriheden og mediepluralismen, og 
der skal tages hensyn til dette forhold. 
Med undersøgelsen af 
telekommunikationssektoren i 2009 blev 
Kommissionen forpligtet til at tage 
passende hensyn til disse aspekter ved 
forvaltningen af frekvensressourcerne og 
tilgodese dem i lige omfang. 
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Nordamerika, Afrika og dele af Asien -
når det gælder udrulning og udbredelse af 
den nyeste generation af trådløse 
bredbåndsteknologier, der er nødvendig 
for at nå disse politiske mål. Den stykvise 
proces med at tillade og gøre 800 MHz-
båndet tilgængeligt for trådløs 
bredbåndskommunikation, hvor mere end 
halvdelen af medlemsstaterne anmoder 
om undtagelser eller på anden vis ikke 
opfylder dette inden den tidsfrist, der er 
fastsat i radiofrekvenspolitikprogrammet, 
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 243/201223, viser, hvor vigtigt det er at 
skride til handling allerede i perioden for 
det nuværende 
radiofrekvenspolitikprogram. EU’s 
foranstaltninger, der har til formål at 
harmonisere betingelserne for adgang til 
og effektiv udnyttelse af 
radiofrekvenserne i forbindelse med 
elektronisk kommunikation i medfør af 
Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning nr. 676/2002/EF24 har ikke 
været tilstrækkelige til at løse problemet.

Bestemmelserne i 
telekommunikationspakken udgør således 
nødvendigvis grundlaget for enhver 
frekvenspolitik i EU. Derfor drejer det sig 
om at sikre, at frekvenspolitikken også i 
fremtiden ligger inden for rammerne af 
dette regelsæt og er i overensstemmelse 
med de heri fastlagte principper. I 
henhold til artikel 6, stk. 5, i 
radiofrekvenspolitikprogrammet meddeler 
Kommissionen senest den 1. januar 2015 
Europa-Parlamentet og Rådet, om der er 
behov for at harmonisere yderligere 
frekvensbånd.

______________
23 Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 243/2012/EU af 14. marts 
2012 om indførelse af et flerårigt 
radiofrekvenspolitikprogram (EUT L 81 
af 21.3.2012).
24 Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 
2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det 
Europæiske Fællesskab 
(frekvenspolitikbeslutningen) (EFT L 108 
af 24.4.2002, s. 1).

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 18
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) De forskellige nationale politikker 
skaber uoverensstemmelser og opsplitning 
på det indre marked, hvilket både 
hæmmer udrulningen af EU-dækkende 
tjenester og gennemførelsen af det indre 
marked for trådløs 
bredbåndskommunikation. Dette kan især 
skabe ulige betingelser for adgang til 
sådanne tjenester, hindre konkurrencen 
mellem virksomheder, der er etableret i 
forskellige medlemsstater, og bremse 
investeringerne i mere avancerede net og 
teknologier og udviklingen af innovative 
tjenester; dermed berøves borgerne og 
virksomhederne for allestedsnærværende 
integrerede tjenester af høj kvalitet, og 
udbyderne af trådløst bredbånd berøves
for den øgede effektivitetsgevinst af en 
storstilet og mere integreret drift. Derfor 
bør en almen integreret udbredelse af 
avancerede trådløse 
bredbåndskommunikationstjenester i hele 
EU ledsages af tiltag på EU-plan 
vedrørende visse aspekter af tildelingen af 
radiofrekvenser. Samtidig bør 
medlemsstaterne bevare retten til at 
tilrettelægge brugen af deres 
radiofrekvenser til formål vedrørende den 
offentlige orden, den offentlige sikkerhed 
og forsvaret.

(18) I EU's telekommunikationspakke 
som ændret i 2009 fastsættes principperne 
for frekvensforvaltning. 
Frekvensressourcer skal tilgodese meget 
forskellige offentlige interesser i 
medlemsstaterne. I den forbindelse er der 
en lang række nationale og regionale 
forhold af særlig karakter, som der skal 
tages hensyn til. Medlemsstaterne bør 
derfor også bevare retten til at tilrettelægge 
brugen af deres radiofrekvenser, der er 
nødvendige for at organisere og forvalte 
særlige kulturelle, samfundsmæssige og 
mediepolitiske opgaver. Til dette hører 
udover jordbaseret radio og tv og den 
kulturelle og kreative industri også den 
offentlige orden, den offentlige sikkerhed
såvel som forsvaret. EU-foranstaltninger 
vedrørende visse aspekter af 
radiofrekvenstildeling bør derfor fortsat 
støtte en dynamisk tilgang til 
frekvensforvaltning, og samtidig bør 
medlemsstaternes kompetencer på 
området anerkendes, og de enkelte 
medlemsstaters kulturelle og audiovisuelle 
politikker samt mediepolitikker 
respekteres. Skulle der opstå konflikter 
mellem medlemsstaterne vedrørende 
frekvensanvendelsen, gør Kommissionen 
en koordinerende og supplerende indsats 
for at hjælpe EU-medlemsstaterne.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Der bør sikres en bedre koordinering 
og sammenhæng mellem 
brugsrettighederne til radiofrekvenser, 
specielt for de frekvensbånd, der er blevet 
harmoniseret med henblik på trådløst 

(20) Der bør sikres en bedre koordinering 
og sammenhæng mellem 
brugsrettighederne til radiofrekvenser for 
de frekvensbånd, der er blevet 
harmoniseret med henblik på trådløst 
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fastnet, nomadisk og mobil 
bredbåndskommunikation. Dette omfatter 
de frekvensbånd, der er udpeget på ITU-
niveau til avancerede IMT-systemer 
(International Mobile 
Telecommunications) og frekvensbånd, der 
bruges til radiobaserede lokale datanet 
(RLAN), f.eks. 2,4 GHz-båndet og 5 GHz-
båndet. Det bør også udvides til at omfatte 
frekvensbånd, der muligvis bliver 
harmoniseret til trådløs 
bredbåndskommunikation i fremtiden, som 
det fremgår af artikel 3b i 
radiofrekvenspolitikprogrammet og 
Frekvenspolitikgruppens udtalelse af 13. 
juni 2013 om de strategiske udfordringer, 
som Europa står over for, når det gælder 
håndteringen af den stigende 
efterspørgsel efter radiofrekvenser til 
trådløst bredbånd, som f.eks. i nær 
fremtid 700 MHz-båndet, 1,5 GHz-båndet 
og 3,8-4,2 GHz-båndene.

fastnet, nomadisk og mobil 
bredbåndskommunikation. Dette omfatter 
de frekvensbånd, der er udpeget på ITU-
niveau til avancerede IMT-systemer 
(International Mobile 
Telecommunications) og frekvensbånd, der 
bruges til radiobaserede lokale datanet 
(RLAN), f.eks. 2,4 GHz-båndet og 5 GHz-
båndet. Det bør også udvides til at omfatte 
frekvensbånd, der muligvis bliver 
harmoniseret til trådløs 
bredbåndskommunikation i fremtiden i 
henhold til direktiv 2002/21/EF.

Begrundelse

De nærmere specifikationer kan misforstås, som om den i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektiv) fastsatte fælles beslutningsprocedure ikke finder anvendelse i denne 
forbindelse. Afgørelsen af, hvilke bånd der skal indgå i et koordineret frekvensspektrum, er 
nødvendigvis en politisk beslutning og ikke en teknisk gennemførelsesforanstaltning.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Hvad angår de andre væsentlige 
hovedbetingelser, der kan være knyttet til 
brugsret til radiofrekvenser til trådløst 
bredbånd, vil det fremme en mere ensartet 
anvendelse i medlemsstaterne af de 
reguleringsprincipper og -kriterier, der 
opstilles i denne forordning, hvis der 
indføres en koordineringsordning, der giver 

(24) Hvad angår de andre væsentlige 
hovedbetingelser, der kan være knyttet til 
brugsret til radiofrekvenser til trådløst 
bredbånd, vil det fremme en mere ensartet 
anvendelse i medlemsstaterne af de 
reguleringsprincipper og -kriterier, der 
opstilles i denne forordning, hvis der 
indføres en koordineringsordning, der giver 
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Kommissionen og de andre medlemsstaters 
kompetente myndigheder mulighed for at 
fremsætte bemærkninger, inden en given 
medlemsstats tildeler brugsrettigheder, og 
som giver Kommissionen mulighed for at 
gribe ind over for forslag, der ser ud til 
ikke at være i overensstemmelse med EU-
lovgivningen, idet den tager 
medlemsstaternes synspunkter i 
betragtning.

Kommissionen og de andre medlemsstaters 
kompetente myndigheder mulighed for at 
fremsætte bemærkninger, inden en given 
medlemsstats tildeler brugsrettigheder.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) I forbindelse med den stigende 
overgang til net, der udelukkende er IP-
baserede, forhindrer manglen på adgang 
til konnektivitetsprodukter, der er baseret 
på IP-protokollen for forskellige 
kategorier af tjenester med en garanteret 
tjenestekvalitet, der muliggør 
kommunikationsveje på tværs af 
netdomæner og netgrænser, både inden 
for og på tværs af medlemsstaterne, 
udviklingen af applikationer, der er 
afhængige af adgang til andre net, hvilket 
begrænser den teknologiske innovation. 
Desuden forhindrer denne situation en 
videre udbredelse af de 
effektivitetsfordele, der er forbundet med 
styring og udbud af IP-baserede net og 
konnektivitetsprodukter med garanteret 
tjenestekvalitet, særligt øget sikkerhed, 
pålidelighed og fleksibilitet, 
omkostningseffektivitet og hurtigere 
levering, der er til gavn for 
netoperatørerne, tjenesteudbyderne og 
slutbrugerne. Det er derfor nødvendigt 
med en harmoniseret tilgang til 
udformningen og tilrådighedsstillelsen af 
disse produkter på rimelige vilkår, bl.a. 
muligheden for gensidig levering mellem 
udbyderne af elektronisk kommunikation, 

udgår
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hvor dette ønskes.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) I de tilfælde hvor bestemmelserne i 
kapitel 4 og 5 i denne forordning henviser 
til slutbrugere, skal bestemmelserne ikke 
kun gælde for forbrugere, men også for 
andre kategorier af slutbrugere, primært 
mikrovirksomheder. Hvis de anmoder 
herom, skal individuelle slutbrugere, der 
ikke er forbrugere, have mulighed for at 
indgå individuelle aftaler om at afvige fra 
visse bestemmelser.

udgår

Begrundelse

"Slutbrugere" og "forbrugere" er forskellige begreber. Muligheden for at afvige fra ikke 
tydeligt afgrænsede bestemmelser i denne forordning skaber fornyet retsusikkerhed.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) I løbet af de seneste årtier har 
internettet udviklet sig som en åben 
platform for innovation med lave 
adgangsbarrierer for slutbrugere, udbydere 
af applikationer og indhold og 
internettjenesteudbydere. Det eksisterende 
regelsæt har til formål at fremme 
slutbrugernes muligheder for at få adgang 
til og formidle information og bruge 
applikationer og tjenester, som de selv 
vælger. For nylig viste rapporten fra 
Sammenslutningen af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk 

(45) I løbet af de seneste årtier har 
internettet udviklet sig som en åben 
platform for innovation med lave 
adgangsbarrierer for slutbrugere, udbydere 
af applikationer og indhold og 
internettjenesteudbydere. Den 
grundlæggende ligebehandling og 
ikkediskrimination i overførslen af 
datapakker uanset indhold, tjeneste, 
applikation, oprindelse og bestemmelse 
bør sikres i hele EU i overensstemmelse 
med princippet om netneutralitet for 
permanent at sikre, at alle brugere af 
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Kommunikation (BEREC) om 
trafikstyringspraksis, der blev 
offentliggjort i maj 2012, og en 
undersøgelse iværksat af 
Forvaltningsorganet for Sundhed og 
Forbrugere og udgivet i december 2012 om 
markedet for internetadgang og -udbud set 
ud fra et forbrugerperspektiv dog, at et 
væsentligt antal slutbrugere bliver berørt af 
trafikstyringspraksis, der blokerer eller 
bremser specifikke applikationer.  Disse 
tendenser kræver klare regler på EU-plan 
for at bibeholde det åbne internet og for at 
undgå opsplitning på det indre marked som 
følge af de enkelte medlemsstaters 
foranstaltninger.

internettjenester har en grundlæggende 
fri adgang til indhold, tjenester og 
applikationer eller selv kan tilbyde disse. 
Adgangsnetoperatører er underlagt en 
almen forpligtelse til med et passende 
kvalitetsniveau, der afspejler den tekniske 
udvikling, at udbyde brugerne 
transmission af datapakker uanset disses 
oprindelse og bestemmelse og uanset 
indhold, tjenester eller applikationer. 
Internettets åbenhed og 
ikkediskriminerende funktion er den 
grundlæggende drivkraft for innovation, 
sikring af mediefrihed og -pluralisme 
samt kulturel mangfoldighed og 
økonomisk effektivitet. Disse hovedtræk 
tjener til at sikre frihed og pluralisme, 
hvad angår meninger, medier og kultur.
Det eksisterende regelsæt har til formål at 
fremme slutbrugernes muligheder for at få 
adgang til og formidle information og 
bruge applikationer og tjenester, som de 
selv vælger. For nylig viste rapporten fra 
Sammenslutningen af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk 
Kommunikation (BEREC) om 
trafikstyringspraksis, der blev 
offentliggjort i maj 2012, og en 
undersøgelse iværksat af 
Forvaltningsorganet for Sundhed og 
Forbrugere og udgivet i december 2012 om 
markedet for internetadgang og -udbud set 
ud fra et forbrugerperspektiv dog, at et 
væsentligt antal slutbrugere bliver berørt af 
trafikstyringspraksis, der blokerer eller 
bremser specifikt indhold, specifikke 
tjenester eller applikationer. Disse 
tendenser kræver klare regler på EU-plan, 
der fastsætter princippet om netneutralitet 
i lovgivningen, for at bibeholde det åbne 
internet og for at undgå opsplitning på det 
indre marked som følge af de enkelte 
medlemsstaters foranstaltninger. 
Udviklingen af andre produkter eller 
tjenester må ikke hindre et internet, der 
fungerer efter "best effort"-princippet.
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) Slutbrugernes frihed til at have 
adgang til og formidle oplysninger og 
lovligt indhold og bruge applikationer og 
tjenester, de selv vælger, er underlagt EU-
lovgivningen og den nationale lovgivning, 
der er i overensstemmelse hermed. 
Nærværende forordning fastlægger 
begrænsningerne for de restriktioner for 
denne frihed, som udbyderne af 
elektroniske kommunikationstjenester til 
offentligheden pålægger,  men berører 
ikke anden EU-lovgivning, herunder 
ophavsretsreglerne og direktiv 
2000/31/EF.

(46) Slutbrugernes ret til at have adgang til 
og formidle oplysninger og indhold og 
bruge applikationer og tjenester, de selv 
vælger, er underlagt EU-lovgivningen og 
den nationale lovgivning, der er i 
overensstemmelse hermed.

Begrundelse

Henvisningen til EU-retten og medlemsstaternes lovgivning er tilstrækkelig. En nøjere 
specificering kan føre til en forkert forståelse.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) På et åbent internet bør udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden ikke inden for 
begrænsninger vedrørende datamængder 
og hastighed i forbindelse med 
internetadgangstjenester, der fremgår af 
kontraktlige aftaler, blokere, bremse, 
degradere eller diskriminere specifikt 
indhold, specifikke applikationer eller 
tjenester eller specifikke kategorier heraf, 
undtagen med baggrund i et begrænset 
antal rimelige 

(47) På et åbent internet kan udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden ikke slette, blokere, bremse, 
degradere eller diskriminere specifikt 
indhold, specifikke applikationer eller 
tjenester eller specifikke kategorier heraf, 
undtagen med rimelige
trafikstyringsforanstaltninger, der er klart 
afgrænsede i denne forordning, og som i 
hvert enkelttilfælde skal begrundes. 
Trafikstyringsforanstaltninger skal være 
gennemsigtige, nødvendige og 
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trafikstyringsforanstaltninger. Sådanne 
foranstaltninger skal være gennemsigtige, 
forholdsmæssige og ikke-diskriminerende. 
Denne form for rimelig trafikstyring 
indebærer forebyggelse og hindring af 
alvorlig kriminalitet, herunder frivillige 
foranstaltninger fra udbydernes side, der 
skal forhindre adgang til og udbredelse af 
børnepornografi. Det bør anses for 
rimeligt at minimere virkningerne af 
overbelastning af nettet, forudsat at denne 
form for belastning kun forekommer i 
begrænsede tidsrum eller under særlige
forhold.

forholdsmæssige. De kan kun betragtes 
som forholdsmæssige, hvis ækvivalente 
typer trafik behandles på samme måde. 
Enhver prismæssig diskrimination af 
indhold, applikationer eller tjenester eller 
diskriminerende forhold af enhver art, 
hvad angår hastigheder og datastrømme, 
bør forbydes.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 47 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47a) Denne forordning berører ikke 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF af 12. juli 2002 om 
behandling af personoplysninger og 
beskyttelse af privatlivets fred i den 
elektroniske kommunikationssektor 
(direktivet om databeskyttelse inden for 
elektronisk kommunikation).

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) Mængdebaserede takster bør anses for 
at være i overensstemmelse med princippet 
om et åbent internet, så længe det er muligt 
for slutbrugerne at vælge den takst, der 
svarer til deres normale dataforbrug på 
baggrund af gennemsigtig information om 

(48) Mængdebaserede takster bør anses for 
at være i overensstemmelse med princippet 
om et åbent internet, så længe det er muligt 
for slutbrugerne at vælge den takst, der 
svarer til deres normale dataforbrug på 
baggrund af gennemsigtig information om 
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betingelserne for og konsekvenserne af et 
sådant valg. Samtidig bør sådanne takster 
sætte udbyderne af elektronisk 
kommunikation til offentligheden i stand til 
bedre at tilpasse netværkskapaciteten til de 
forventede datamængder. Det er af yderste 
vigtighed, at slutbrugerne bliver informeret 
tilstrækkeligt, før de indgår en aftale om en 
given datamængde eller 
hastighedsbegrænsning samt de gældende 
takster, således at de løbende kan overvåge 
deres forbrug og med lethed anmode om 
udvidelse af de datamængder, de har til 
rådighed, hvis de ønsker det.

betingelserne for og konsekvenserne af et 
sådant valg. Samtidig bør sådanne takster 
sætte udbyderne af elektronisk 
kommunikation til offentligheden i stand til 
bedre at tilpasse netværkskapaciteten til de 
forventede datamængder. Det er af yderste 
vigtighed, at slutbrugerne bliver informeret 
tilstrækkeligt, før de indgår en aftale om en 
given datamængde eller 
hastighedsbegrænsning samt de gældende 
takster, således at de løbende kan overvåge 
deres forbrug og med lethed anmode om 
udvidelse af de datamængder, de har til 
rådighed, hvis de ønsker det, og at 
mængdebegrænsningerne på 
internettrafikken finder anvendelse på en 
ikkediskriminerende måde uafhængigt af 
afsender, modtager, type, indhold, 
anordning, tjeneste eller applikation i 
overensstemmelse med princippet om 
netneutralitet.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) Der er også forbrugerefterspørgsel på 
tjenester og applikationer med garanteret 
tjenestekvalitet, som tilbydes af udbydere 
af elektronisk kommunikation til 
offentligheden eller udbydere af indhold, 
applikationer eller tjenester. Sådanne 
tjenester kan omfatte f.eks. tv-spredning 
via internet-protokollen (IP-tv), 
videokonferencer og visse 
sundhedsapplikationer. Derfor skal 
slutbrugerne også have frihed til at indgå 
aftaler om udbud af specialtjenester med 
garanteret tjenestekvalitet enten med 
udbydere af elektronisk kommunikation til 
offentligheden eller udbydere af indhold, 
applikationer eller tjenester.

(49) Der er også forbrugerefterspørgsel på 
tjenester og applikationer med forbedret 
tjenestekvalitet, som tilbydes af udbydere 
af elektronisk kommunikation til 
offentligheden eller udbydere af indhold, 
applikationer eller tjenester. Sådanne 
tjenester kan omfatte f.eks. tv-spredning 
via internet-protokollen (IP-tv), 
videokonferencer, spillevirksomhed og 
visse sundhedsapplikationer. Derfor skal 
slutbrugerne også have frihed til at indgå 
frivillige aftaler om udbud af 
specialtjenester med garanteret 
tjenestekvalitet enten med udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden eller udbydere af indhold, 
applikationer eller tjenester. Når sådanne 
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aftaler indgås med udbyderen af 
internetadgangstjenester, skal udbyderen 
sikre, at den bedre servicekvalitet ikke 
forringer internetadgangstjenestens 
ydeevne, rimelige pris eller kvalitet og
ikke begrænser netneutraliteten. 
Specialtjenester bør dog være en 
undtagelse og må ikke markedsføres eller 
i vid udstrækning anvendes som alternativ 
til internetadgangstjenester.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) Desuden efterspørger udbyderne af 
indhold, applikationer og tjenester 
transmissionstjenester, der er baseret på 
fleksible kvalitetsparametre, herunder 
lavere prioriteringsniveauer for trafik, der 
kan tåle forsinkelse. Indholds-
applikations- og tjenesteudbydernes 
mulighed for at forhandle en sådan 
fleksibel kvalitet af tjenesteniveauer med 
udbydere af elektronisk kommunikation til 
offentligheden er nødvendig for at de kan 
udbyde specialtjenester, og dette forventes 
at spille en afgørende rolle i udviklingen 
af nye tjenester såsom kommunikation 
mellem maskiner. Samtidig bør sådanne 
ordninger gøre det muligt for udbyderne 
af elektronisk kommunikation til 
offentligheden at balancere trafikken 
bedre og forhindre overbelastning af 
nettet. Derfor skal udbyderne af indhold, 
applikationer og tjenester og udbyderne af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden have frihed til at indgå 
specialtjenesteaftaler om definerede 
tjenestekvalitetsniveauer, så længe disse 
aftaler ikke i væsentlig grad forringer 
internetadgangstjenesternes generelle 
kvalitet.

(50) Desuden efterspørger udbyderne af 
indhold, applikationer og tjenester 
transmissionstjenester, der er baseret på 
kvalitetsparametre. Med henblik på udbud 
af specialtjenester i lukkede netværk er 
det nødvendigt, at indholds-, applikations-
og tjenesteudbyderne har mulighed for at 
forhandle en sådan særlig kvalitet af 
tjenesteniveauer med udbydere af 
elektronisk kommunikation til en 
begrænset brugergruppe. Dette forventes 
at være nødvendigt i udviklingen af nye 
tjenester såsom kommunikation mellem 
maskiner. Specialtjenesterne må hverken 
forringe kvaliteten af åbne 
internetadgangstjenester eller 
markedsføres som alternativ til internettet 
eller anvendes som sådan. De er kun 
tilladt, hvis det kan dokumenteres, at der 
ud over egne økonomiske interesser er et 
teknisk og sagligt behov for at kunne 
udbyde realtidskritiske applikationer i en 
særlig kvalitet. Såfremt specialtjenester 
udbydes eller markedsføres af 
operatørerne af bredbåndsnetværk, har 
disse pligt til samtidig at udbyde en åben 
internetadgang, jf. princippet om 
netneutralitet og overvejelserne i 
betragtning 45, og de må ikke påvirke 
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kvaliteten af denne. Alle tjenester i det 
åbne internet er underlagt "best effort"-
princippet.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) De nationale tilsynsmyndigheder 
spiller en afgørende rolle, når det gælder 
om at sikre, at slutbrugerne reelt har 
mulighed for at benytte sig af denne frihed
til åben internetadgang. Derfor bør de 
nationale tilsynsmyndigheder pålægges 
forpligtelser vedrørende overvågning og
rapportering og til at sikre, at udbyderne af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden overholder kravene, og at 
der er ikke-diskriminerende 
internetadgangstjenester til rådighed, som 
ikke forringes af specialtjenester. I 
vurderingen af, om der er tale om en mulig 
general forringelse af 
internetadgangstjenesterne, bør de 
nationale tilsynsmyndigheder se på 
kvalitetsparametre som f.eks. tids- og 
pålidelighedsparametre (reaktionstid, jitter, 
tab af pakker), graden og virkningerne af 
overbelastning af nettet, reel hastighed i 
forhold til annonceret hastighed, 
internetadgangstjenesternes performans 
sammenlignet med specialtjenesternes og 
kvaliteten, som den opleves af 
slutbrugerne. De nationale 
tilsynsmyndigheder skal have beføjelser til 
at pålægge alle eller individuelle udbydere 
af elektronisk kommunikation til 
offentligheden krav om garanteret 
minimumstjenestekvalitet, hvis dette er 
nødvendigt for at forhindre en generel 
forringelse af internetadgangstjenesternes 
kvalitet.

(51) De nationale tilsynsmyndigheder 
spiller en afgørende rolle, når det gælder 
om at sikre, at slutbrugerne reelt kan
benytte sig af denne mulighed for åben 
internetadgang. Derfor bør de nationale 
tilsynsmyndigheder pålægges forpligtelser 
vedrørende overvågning og rapportering og 
til at sikre, at udbyderne af elektronisk 
kommunikation til offentligheden 
overholder kravene, og at der er ikke-
diskriminerende internetadgangstjenester 
til rådighed, som ikke forringes af 
specialtjenester. De nationale 
tilsynsmyndigheder bør oprette klare og 
forståelige notifikations- og 
klagemekanismer for slutbrugere, der 
udsættes for diskrimination, begrænsning 
eller indgriben i deres onlineindhold, -
tjenester eller -applikationer. I 
vurderingen af, om der er tale om en mulig 
general forringelse af 
internetadgangstjenesterne, bør de 
nationale tilsynsmyndigheder se på 
kvalitetsparametre som f.eks. tids- og 
pålidelighedsparametre (reaktionstid, jitter, 
tab af pakker), graden og virkningerne af 
overbelastning af nettet, reel hastighed i 
forhold til annonceret hastighed, 
internetadgangstjenesternes performans 
sammenlignet med specialtjenesternes og 
kvaliteten, som den opleves af 
slutbrugerne. De nationale 
tilsynsmyndigheder skal have beføjelser til 
at pålægge alle eller individuelle udbydere 
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af elektronisk kommunikation til 
offentligheden krav om garanteret 
minimumstjenestekvalitet, hvis dette er 
nødvendigt for at forhindre en generel 
forringelse af internetadgangstjenesternes 
kvalitet.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 68

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(68) For at tage hensyn til markedets 
udvikling og de tekniske fremskridt bør 
Kommissionen i henhold til artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde have beføjelse til at 
vedtage retsakter om ændring af bilagene. 
Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter 
sørge for samtidig, rettidig og 
hensigtsmæssig fremsendelse af relevante 
dokumenter til Europa-Parlamentet og 
Rådet.

udgår

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) for at sikre, at al internettrafik 
behandles lige uden diskrimination, 
begrænsning eller indgriben, uafhængigt 
af afsender, modtager, type, indhold, 
anordning, tjeneste eller applikation
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) "harmoniserede radiofrekvenser til 
trådløs bredbåndskommunikation": 
radiofrekvenser, for hvilke betingelserne 
for adgang og effektiv udnyttelse er 
harmoniseret på EU-niveau, og navnlig i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning 676/2002/EF27, og som benyttes 
til andre kommunikationstjenester end 
radio- og tv-spredning 

(8) "harmoniserede radiofrekvenser til 
trådløs bredbåndskommunikation": 
radiofrekvenser, for hvilke betingelserne 
for adgang og effektiv udnyttelse er 
harmoniseret på EU-niveau, i henhold til 
bestemmelserne og procedurerne i 
direktiv 2002/21/EF og i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets beslutning 
676/2002/EF27, og som benyttes til andre 
kommunikationstjenester end radio- og tv-
spredning

__________________ __________________
27 Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 
2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i det 
europæiske fællesskab 
(frekvenspolitikbeslutningen) (EFT L 108 
af 24.4.2002, s. 1.)

27 Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 
2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i det 
europæiske fællesskab 
(frekvenspolitikbeslutningen) (EFT L 108 
af 24.4.2002, s. 1.)

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a) "best effort"-princippet er sikringen 
af, at anmodninger om overførsel af data 
behandles hurtigst muligt og i den 
kronologiske rækkefølge, de indkommer, 
uafhængigt af indhold, tjeneste, 
applikation, oprindelse eller bestemmelse
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) "konnektivitetsprodukt med 
garanteret tjenestekvalitet": et produkt, 
som stilles til rådighed ved en IP-
exchange (internet protocol exchange), 
som giver kunderne mulighed for at 
etablere en IP-
kommunikationsforbindelse mellem et 
samtrafikpunkt og et eller flere 
fastnettermineringspunkter, og som giver 
mulighed for at fastlægge niveauer for 
punkt-til-punkt-netpræstationer, for så 
vidt angår specifikke tjenester til 
slutbrugere på grundlag af levering af en 
specificeret garanteret tjenestekvalitet på 
grundlag af fastsatte parametre

udgår

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 12 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a) "begrundet datatrafikstyring": 
trafikstyring, der er tilladt som undtagelse 
fra "best effort"-princippet, når den er 
teknisk betinget og er i overensstemmelse 
med principperne om nødvendighed, 
forholdsmæssighed, effektivitetssikring, 
ikke-diskrimination og gennemsigtighed 
og overholder de yderligere betingelser i 
denne forordning

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 12 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

12b) "netneutralitet": princippet om, at al 
internettrafik skal behandles lige uden 
diskrimination, begrænsning eller 
indgriben, uafhængigt af afsender, 
modtager, type, indhold, anordning, 
tjeneste eller applikation.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) "internetadgangstjeneste": en offentligt 
tilgængelig elektronisk 
kommunikationstjeneste, som leverer 
internetforbindelse og dermed forbindelse 
mellem praktisk taget alle endepunkter, 
som er tilsluttet til internettet, uanset den 
anvendte netteknologi

14) "åben internetadgangstjeneste": en 
offentligt tilgængelig elektronisk 
kommunikationstjeneste, som leverer 
internetforbindelse og dermed forbindelse 
mellem praktisk taget alle endepunkter, 
som er tilsluttet til internettet, uanset den 
anvendte netteknologi; medlemsstaterne 
fastlægger passende mindstekrav til 
kvaliteten af de åbne 
internetadgangstjenester, som løbende 
videreudvikles, så de svarer til de 
teknologiske fremskridt; en åben 
internetadgangstjeneste gør det muligt for 
slutbrugerne at benytte alle 
internetbaserede applikationer i henhold 
til "best effort"-princippet; eneste 
afvigelse herfra er en forholdsmæssig og 
begrundet trafikstyringspraksis, når de 
klart definerede betingelser herfor er 
opfyldt

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 15
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) "specialtjeneste": en elektronisk 
kommunikationstjeneste eller enhver anden 
tjeneste, som giver mulighed for at få 
adgang til bestemt indhold, bestemte
applikationer eller tjenester eller en 
kombination heraf, og hvis tekniske 
egenskaber styres fra endepunkt til 
endepunkt eller giver mulighed for at 
sende eller modtage data til eller fra et 
fastlagt antal parter eller endepunkter;
tjenesten markedsføres ikke som et 
alternativ til en internetadgangstjeneste 
og anvendes heller ikke i større omfang 
som en sådan

15) "specialtjeneste": en elektronisk og 
især IP-baseret kommunikationstjeneste 
eller enhver anden tjeneste, som kun er 
tilgængelig og drives i lukkede og strengt 
adgangskontrollerede elektroniske 
kommunikationsnet og ikke markedsføres 
som et alternativ til internettet, anvendes 
som et sådant eller er funktionelt identisk 
med det åbne internets indhold, 
applikationer eller tjenester. En 
specialtjeneste er kun tilladt, hvis det kan 
dokumenteres, at der ud over egne 
økonomiske interesser er et teknisk og 
sagligt behov for at kunne udbyde 
realtidskritiske applikationer eller 
applikationer, der kræver særlig 
beskyttelse, i en særlig sikret kvalitet. Den 
er karakteriseret af klart definerede og 
garanterede tjenestekvalitetsparametre, 
som er afstemt efter den pågældende 
tjeneste, og som er omfattet af en ubrudt 
end-to-end-styring fra specialtjenestens 
udbyder frem til abonnenttilslutningen; 
en specialtjeneste må ikke være begrænset 
til et termineringspunkt, der er 
kontrolleret af tjenesteudbyderen

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette afsnit finder anvendelse på 
harmoniserede radiofrekvenser til trådløs 
bredbåndskommunikation.

1. Dette afsnit finder anvendelse på 
harmoniserede radiofrekvenser til trådløs 
bredbåndskommunikation i henhold til 
direktiv 2009/140/EF og Europa-
Parlamentets og Rådets beslutning nr. 
676/2002/EF under behørig hensyntagen 
til bestemmelserne i artikel 8a og 9 i 
direktiv 2002/21/EF.
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Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette afsnit griber ikke ind i 
medlemsstaternes ret til at opkræve afgifter 
for at sikre optimal brug af 
radiofrekvensressourcerne, jf. artikel 13 i 
direktiv 2002/20/EF, eller til at organisere 
og anvende deres radiofrekvenser til at 
sikre den offentlige orden, den offentlige 
sikkerhed og forsvar.

2. Dette afsnit griber ikke ind i 
medlemsstaternes ret til at opkræve afgifter 
for at sikre optimal brug af 
radiofrekvensressourcerne, jf. artikel 13 i 
direktiv 2002/20/EF, eller til at organisere 
og anvende deres radiofrekvenser til at 
sikre den offentlige orden, den offentlige 
sikkerhed, forsvar og mål af almennyttig 
interesse som fremme af kulturel og 
sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme, både online og offline, 
samt alle radiofrekvensbrugeres 
interesser.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente nationale myndighed 
for radiofrekvenser bidrager til 
udviklingen af et fælles område for trådløs 
kommunikation, hvor investering og 
konkurrencevilkår for trådløs 
højhastighedsbredbåndskommunikation 
konvergerer, hvilket muliggør planlægning 
og levering af integrerede net, tjenester og 
stordrift i flere lande, skaber innovation, 
økonomisk vækst og fordele for 
slutbrugerne på lang sigt.

1. Uanset sikringen af almenhedens 
interesser, jf. artikel 9, stk. 4 i direktiv 
2002/21/EF, bidrager den kompetente 
nationale myndighed for radiofrekvenser til 
udviklingen af et fælles område for trådløs 
kommunikation, hvor investering og 
konkurrencevilkår for trådløs 
højhastighedsbredbåndskommunikation 
konvergerer, hvilket muliggør planlægning 
og levering af integrerede net, tjenester og 
stordrift i flere lande, skaber innovation, 
økonomisk vækst og fordele for 
slutbrugerne på lang sigt. Der skal tages 
behørigt hensyn til muligheden for at 
oprette multifunktionelle netværk, der 
samler radio-, tv- og 
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mobiltelefonteknologi på en enkelt 
platform.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) sikring af en omfattende dækning med
trådløse højhastighedsbredbåndsnet og et 
stort antal brugere og tilhørende tjenester.

e) sikring af effektiv anvendelse af 
frekvenserne, således at behovet for
trådløse højhastighedsbredbåndsnet 
opfyldes, samtidig med at der tages højde 
for den offentlige interesse og den sociale, 
kulturelle og økonomiske værdi af 
frekvenserne som helhed.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) forhindring af skadelig interferens, 
herunder overtagelse af forpligtelsen til at 
løse interferensproblemerne sammen med 
andre brugere og afholdelse af de dermed 
forbundne omkostninger

Begrundelse

Det er et væsentligt mål i reguleringen at forebygge interferens. Det skal der tages hensyn til i 
forbindelse med udstedelsen af tilladelser og de tilknyttede betingelser.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – litra e a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) sikring af, at der i eventuelle 
politikændringer vedrørende effektiv 
anvendelse af frekvensen tages hensyn til 
indvirkningen på offentlighedens 
interesser i form af interferens og 
omkostninger.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de forskellige disponible frekvensbånds 
tekniske kendetegn

a) de forskellige disponible frekvensbånds 
tekniske kendetegn og den eksisterende og 
planlagte anvendelse af disse 
radiofrekvensbånd

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) den effektive anvendelse af 
radiofrekvensbånd, der allerede er afsat 
til mobile bredbånd

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at radiofrekvenserne anvendes så 
effektivt som muligt, jf. artikel 9, stk. 4, 
litra b), under hensyntagen til det eller de 
pågældende frekvensbånds karakteristika

a) at radiofrekvenserne anvendes så 
effektivt som muligt, jf. artikel 9, stk. 4, 
litra b), under hensyntagen til det eller de 
pågældende frekvensbånds karakteristika 
og den eksisterende og planlagte 
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anvendelse af disse

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) at der tages hensyn til de 
omkostninger, som den eksisterende 
bruger får i forbindelse med en rydning af 
frekvensspektret

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I de tilfælde, hvor tilgængelighed og 
effektiv brug af harmoniserede 
radiofrekvenser til trådløs 
bredbåndskommunikation muliggør brug af 
relevante radiofrekvenser under en generel 
tilladelsesordning, undgår de kompetente 
nationale myndigheder at pålægge 
yderligere betingelser og forhindrer at 
alternativ brug hindrer en effektiv 
anvendelse af en sådan harmoniseret 
tilladelsesordning.

(1) I de tilfælde, hvor tilgængelighed og 
effektiv brug af harmoniserede 
radiofrekvenser til trådløs 
bredbåndskommunikation muliggør brug af 
relevante radiofrekvenser under en generel 
tilladelsesordning, undgår de kompetente 
nationale myndigheder at pålægge 
yderligere betingelser og forhindrer at 
alternativ brug hindrer en effektiv 
anvendelse af en sådan harmoniseret 
tilladelsesordning. Artikel 2, stk. 8, berøres 
ikke heraf.

Begrundelse

Uden henvisningen til artikel 2, stk. 8, (som ændret ved ændringsforslag 14) kunne mulige 
eller ønskede "shared use"-scenarier blive besværliggjort.
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Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fastsætte udløbsdatoen for enhver 
eksisterende brugsrettighed til 
harmoniserede frekvensbånd, der ikke 
bruges til trådløs 
bredbåndskommunikation, eller den dato, 
hvor brugsrettigheder af ubegrænset 
varighed ændres, for at muliggøre 
levering af trådløs 
bredbåndskommunikation.

udgår

Begrundelse

Bestemmelsen fjerner den nødvendige retssikkerhed for alle nuværende rettighedsindehavere, 
der på baggrund af den eksisterende lovgivning allerede har foretaget langsigtede 
investeringer.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Stk. 2 berører ikke bestemmelserne i 
artikel 9, stk. 3 og 4, i direktiv 
2002/21/EF.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en kompetent national myndighed 
agter at underlægge brugen af 
radiofrekvenser en generel tilladelse, 
bevillige individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser eller ændre rettigheder 

1. Hvis en kompetent national myndighed 
agter at underlægge brugen af 
radiofrekvenser en generel tilladelse, 
bevillige individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser eller ændre rettigheder 
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eller forpligtelser i forbindelse med brug af 
radiofrekvenser i henhold til artikel 14 i 
direktiv 2002/20/EF, skal den gøre sit 
udkast til foranstaltning tilgængeligt 
sammen med begrundelsen herfor samtidig 
for Kommissionen og de kompetente 
nationale myndigheder for radiofrekvenser 
i de andre medlemsstater, når den om 
nødvendigt har gennemført den offentlige 
høring, som er fastsat i artikel 6 i direktiv 
2002/21/EF, og dette skal under alle 
omstændigheder ske på et tidspunkt i 
forberedelsesfasen, der giver den mulighed 
for at give Kommissionen og de 
kompetente nationale myndigheder i de 
andre medlemsstater tilstrækkelige og 
stabile oplysninger om alle relevante 
emner.

eller forpligtelser i forbindelse med brug af 
radiofrekvenser til trådløse 
bredbåndstjenester i henhold til artikel 14 i 
direktiv 2002/20/EF, skal den gøre sit 
udkast til foranstaltning tilgængeligt 
sammen med begrundelsen herfor samtidig 
for Kommissionen og de kompetente 
nationale myndigheder for radiofrekvenser 
i de andre medlemsstater, når den om 
nødvendigt har gennemført den offentlige 
høring, som er fastsat i artikel 6 i direktiv 
2002/21/EF, og dette skal under alle 
omstændigheder ske på et tidspunkt i 
forberedelsesfasen, der giver den mulighed 
for at give Kommissionen og de 
kompetente nationale myndigheder i de 
andre medlemsstater tilstrækkelige og 
stabile oplysninger om alle relevante 
emner.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[…] udgår

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter, der fastsætter 
ensartede tekniske og metodologiske regler 
for gennemførelsen af en eller flere 
europæiske adgangsprodukter i henhold til 
artikel 17 og 19 og til bilag I, pkt. 2 og 3, 
og bilag II i overensstemmelse med de 
respektive kriterier og parametre, der er 
fastsat deri. Disse gennemførelsesretsakter 

2. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter, der fastsætter 
ensartede tekniske og metodologiske regler 
for gennemførelsen af en eller flere 
europæiske adgangsprodukter i henhold til 
artikel 17 og til bilag I, pkt. 2 og 3, i 
overensstemmelse med de respektive 
kriterier og parametre, der er fastsat deri. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
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vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 33, stk. 2.

efter undersøgelsesproceduren i artikel 33, 
stk. 2.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 23 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Frihed til at udbyde og benytte det åbne 
internet og rimelig styring af 

internettrafikken 

Åben internetadgang, specialtjenester og
rimelig, begrundet datatrafikstyring

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Slutbrugerne har frihed til at tilgå og 
udbrede oplysninger og indhold, og bruge 
applikationer og tjenester, de selv vælger, 
via deres internetadgangstjeneste.

1. Den åbne internetadgang sikres fuldt 
ud, jf. artikel 2, stk. 14, for at sætte 
slutbrugeren i stand til via sin åbne 
internetadgang at tilgå og udbrede 
oplysninger og indhold, de selv vælger, og 
bruge applikationer og tjenester og 
terminaludstyr, de selv vælger uanset 
oprindelse eller bestemmelse for dette 
indhold og disse oplysninger, 
applikationer og tjenester.

Udbydere af adgangsnetværk er underlagt 
en almindelig befordringspligt i henhold 
til "best effort"-princippet. Udbydere af 
internetadgangstjenester må ikke 
begrænse eller forhindre slutbrugere i at 
anvende terminaludstyr til at tilgå og 
udbrede oplysninger og indhold via deres 
internetadgangstjeneste. Dette berører 
ikke medlemsstaternes ret til at give 
individuel brugsret i henhold til artikel 5 i 
direktiv 2002/20/EF.
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Slutbrugerne har frihed til at indgå aftaler 
om datamængder og -hastigheder med 
udbydere af internetadgangstjenester og til 
at benytte ethvert tilbud fra udbydere af 
internetindhold, applikationer og -
tjenester i henhold til enhver sådan aftale 
om datamængder.

Slutbrugerne har frihed til at indgå aftaler 
om datamængder og -hastigheder med 
udbydere af internetadgangstjenester i 
overensstemmelse med princippet om 
netneutralitet. Udbydere af 
internatadgangstjenester skal reklamere 
med den mindste garanterede 
datamængde og -hastighed, de kan levere, 
og ikke den maksimale hastighed. 

I forbindelse med aftaler om 
datamængder og -hastigheder kan 
bestemte indhold, tjenester eller 
applikationer ikke holdes uden for 
mængdeforbruget eller undtages fra en 
begrænsning, når en aftalt datamængde 
er brugt.

Begrundelse

Adgangen til et åbent ikke-diskriminerende internet skal sikres som en rettighed og ikke som 
en frihed, og det åbne "best effort"-internet med adgang til alle tjenester, oplysninger, indhold 
og applikationer bør nedfældes som en regel.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Slutbrugere har også frihed til at indgå 
aftaler enten med udbydere af elektronisk 
kommunikation til offentligheden eller 
med udbydere af indhold, applikationer og 
tjenester om udbud af specialtjenester med 
en bedre servicekvalitet.

Udbydere af elektronisk kommunikation til 
offentligheden eller udbydere af indhold, 
applikationer og tjenester kan via et lukket 
elektronisk kommunikationsnet udbyde 
levering af specialtjenester til en 
begrænset og adgangskontrolleret kreds 
af brugere. Specialtjenester må ikke 
markedsføres som alternativ til internettet, 
anvendes som et sådant eller være 
funktionelt identiske med det åbne 
internets indhold, applikationer eller 
tjenester.

Når sådanne aftaler indgås med 
udbyderen af internetadgangstjenester, 
skal udbyderen i overensstemmelse med 
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princippet om netneutralitet sikre, at de 
åbne internetadgangstjenesters ydeevne, 
prismæssige overkommelighed eller 
kvalitet ikke forringes.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at muliggøre udbud af specialtjenester 
til slutbrugere har udbydere af indhold, 
applikationer og tjenester og udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden frihed til at indgå aftaler 
med hinanden om at videregive den 
pågældende datavolumen eller -trafik som 
specialtjenester med en defineret 
servicekvalitet eller en kapacitet til 
bestemte formål. Udbud af specialtjenester 
må ikke gentaget og vedvarende medføre 
en generel forringelse af 
internetadgangstjenesternes servicekvalitet.

Udbud af specialtjenester må ikke medføre 
en forringelse af 
internetadgangstjenesternes 
servicekvalitet. Yderligere må de ikke 
forringe eksisterende generelt anerkendte 
tekniske standarder og videreudviklingen 
af disse og ikke forringe de åbne 
internetadgangstjenesters generelle 
ydeevne, rimelige pris eller kvalitet. 
Specialtjenesterne må kun tilbydes, hvis 
netkapaciteten er tilstrækkelig til at 
tilbyde sådanne tjenester i tillæg til den 
åbne internetadgang.

Specialtjenester er kun tilladt, hvis det 
kan dokumenteres, at der ud over egne 
økonomiske interesser er et teknisk og 
sagligt behov for at kunne udbyde 
realtidskritiske applikationer eller 
applikationer, der kræver særlig 
beskyttelse, i en særlig kvalitet.

Slutbrugeres såvel som indholds-, 
applikations- og tjenesteudbyderes 
anvendelse af kommercielle tilbud om 
specialtjenester bør ske på et frivilligt og 
ikke-diskriminerende grundlag. Hvis 
netværkskapaciteten deles mellem 
internetadgangstjenester og 
specialtjenester, skal udbyderen af disse 
tjenester offentliggøre klare og utvetydige 
kriterier med udgangspunkt i, hvilken 
netværkskapacitet der deles.
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Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Adgangsnetoperatører, der samtidig 
udbyder eller markedsfører 
specialtjenester, er underlagt samme 
udbudsforpligtelse som en åben 
internetadgangstjeneste, jf. artikel 2, 
nr. 14. De må ikke forskelsbehandle 
andre udbydere af indhold, der er 
afhængige af netværksoperatørens 
transporttjenester, og er forpligtet til at 
afregne transporten gennemsigtigt og til 
markedsbaserede priser.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at nationale myndigheder kan 
vurdere en sådan potentiel materiel skade, 
skal udbydere af elektroniske 
kommunikationstjenester eller udbydere 
af indhold, applikationer og tjenester på 
anmodning fremsende præcise 
oplysninger om de to typer tjenesters 
kapacitet til de nationale myndigheder.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De vertikalt integrerede udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden må ikke udvise 
diskriminerende adfærd over for den 
trafik, der genereres via leverandører af 
indhold, tjenester eller applikationer, som 
leverer konkurrerende indhold, tjenester 
eller applikationer til deres egne tjenester 
eller tjenester, som de selv leverer i 
henhold til eksklusive aftaler.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Udøvelsen af de friheder, der er 
fastlagt i stk. 1 og 2, fremmes ved at give
fuldstændige oplysninger i henhold til 
artikel 25, stk. 1, artikel 26, stk. 2, og 
artikel 27, stk. 1 og 2.

(4) Slutbrugere samt indholds-, 
applikations- og tjenesteudbydere, 
heriblandt i medie- og kulturbranchen og 
forvaltninger på alle niveauer modtager 
fuldstændige oplysninger i henhold til
artikel 20, stk. 2, artikel 21, stk. 3, og 
artikel 21a i direktiv 2002/22/EF såvel 
som i henhold til artikel 25, stk. 1, artikel 
26, stk. 2, og artikel 27, stk. 1 og 2, 
herunder oplysninger om alle rimelige 
anvendte trafikstyringsforanstaltninger, 
som kan påvirke adgangen til og 
formidlingen af information, indhold, 
applikationer og tjenester som angivet i 
stk. 1 og 2.
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Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Udbydere af internetadgangstjenester 
begrænser ikke de rettigheder, der er 
fastlagt i stk. 1, ved at blokere, bremse, 
nedgradere eller diskriminere, begrænse 
specifikt indhold eller specifikke 
applikationer eller tjenester eller specifikke 
typer heraf, undtagen i tilfælde hvor det er 
nødvendigt at anvende rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger eller 
gennemføre en retskendelse. Rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger er 
gennemsigtige, ikke-diskriminerende, 
forholdsmæssige og nødvendige for at:

5. Udbydere af internetadgangstjenester må 
udtrykkeligt ikke begrænse de rettigheder, 
der er fastlagt i artikel 1,

- ved at blokere, bremse, nedgradere eller 
diskriminere specifikt indhold eller 
specifikke applikationer eller tjenester eller 
specifikke typer heraf

- ved at prioritere bestemte indhold eller 
bestemte applikationer, tjenester eller 
terminaler eller specifikke typer heraf

- ved at indgå særlige prisaftaler med 
slutbrugerne, der gør adgangen til 
bestemte indhold, applikationer, tjenester 
eller terminaler eller specifikke typer 
heraf økonomisk mindre attraktiv 

a) gennemføre en retsforskrift eller en 
retskendelse eller for at forebygge eller 
hindre alvorlig kriminalitet

undtagen i de tilfælde, hvor det er 
nødvendigt at anvende begrundede og 
passende 
datatrafikstyringsforanstaltninger.

Datatrafikstyringsforanstaltninger 
betragtes som begrundede og passende, 
når det kan dokumenteres, at de tjener til 
at

b) opretholde integritet og sikkerhed for 
nettet, de tjenester, der udbydes via nettet, 
og slutbrugernes terminaler

opretholde integritet og sikkerhed for 
nettet, de tjenester, der udbydes via nettet, 
og slutbrugernes terminaler eller
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c) forebygge videresendelse af uopfordret 
kommunikation til slutbrugere, der
tidligere har givet tilladelse til sådanne 
restriktive foranstaltninger

d) minimere virkningen af midlertidige 
eller ekstraordinære overbelastninger af 
nettet, forudsat at ækvivalente typer trafik 
behandles ens.

- minimere virkningen af midlertidige og
ekstraordinære dokumenterede
overbelastninger af nettet og at forvalte 
trafikken effektivt, hvis en sådan akut 
overbelastning af nettet skulle indtræffe

i det omfang, at alt indhold og alle 
applikationer og tjenester bliver behandlet 
i henhold til "best effort"-princippet.

Rimelig trafikstyring medfører kun 
nødvendig og forholdsmæssig behandling 
af data for at opfylde formålet med dette 
stykke.

De må ikke opretholdes længere end 
nødvendigt.

Datatrafikstyringsforanstaltninger skal 
være gennemsigtige, ikke-diskriminerende 
og forholdsmæssige og være underlagt 
tydelige, forståelige og tilgængelige 
klagemekanismer.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rimelig trafikstyring medfører kun 
nødvendig og forholdsmæssig behandling 
af data for at opfylde formålet med dette 
stykke.

Rimelig trafikstyring medfører kun 
nødvendig og forholdsmæssig behandling 
af data for at opfylde formålet med denne
artikel. Derfor skal alle datainspektions-
eller -analyseteknikker være i 
overensstemmelse med lovgivningen om 
privatlivets fred og databeskyttelse. Disse 
teknikker skal kun vedrøre datapakkens 
header. En "packet inspection", der går 
videre end denne kontrol, er ikke tilladt.
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Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 32 med 
henblik på så præcist som muligt at 
definere de ifølge artikel 23, stk. 5, 
nødvendige tekniske kriterier for, hvornår 
der foreligger de beskrevne 
undtagelsessituationer. Kravene til, 
hvornår der foreligger en 
undtagelsessituation, skal være så høje 
som muligt.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Bestemmelserne i artikel 23, stk.5, 
litra a) (ny), berører ikke den juridiske 
revision og er genstand for klare, 
forståelige og tilgængelige 
klagemekanismer med henblik på at 
forhindre en privatisering af 
retshåndhævelsen.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer 
og overvåger nøje slutbrugeres faktiske 
evne til at nyde godt af frihederne i artikel 

1. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer 
og overvåger nøje slutbrugeres faktiske 
evne til at nyde godt af bestemmelserne i 
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23, stk. 1 og 2, overholdelsen af artikel 23, 
stk. 5, og den fortsatte tilgængelighed af 
ikke-diskriminerende 
internetadgangstjenester med 
kvalitetsniveauer, der afspejler de 
teknologiske fremskridt ikke hindres af 
specialtjenester. I samarbejde med andre 
kompetente nationale myndigheder 
overvåger de også specialtjenesters
virkning på den kulturelle mangfoldighed 
og innovation. De nationale 
tilsynsmyndigheder indberetter årligt 
resultatet af deres overvågning og 
konklusioner til Kommissionen og 
BEREC.

artikel 23, stk. 1 og 2, og den fortsatte 
tilgængelighed af åbne
internetadgangstjenester, jf. artikel 2, 
stk. 2, nr. 14), med kvalitetsniveauer, der 
afspejler de teknologiske fremskridt og
ikke hindres af specialtjenester. I 
samarbejde med andre kompetente 
nationale myndigheder sikrer de også, at 
specialtjenester ikke indvirker på ytrings-
og informationsfriheden, den sproglige og
kulturelle mangfoldighed, mediefrihed og -
pluralisme samt innovation. De nationale 
tilsynsmyndigheder sikrer og overvåger 
ligeledes nøje anvendelsen af rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger i henhold til 
artikel 23, stk. 5, og princippet om 
netneutralitet og tager i videst muligt 
omfang højde for BEREC's 
retningslinjer, jf. denne artikels stk. 2 og 
artikel 21, stk. 3a, i direktiv 2002/22/EF. 
Rimelige trafikstyringsforanstaltninger 
tages jævnligt op til fornyet overvejelse for 
at afspejle de teknologiske fremskridt. De 
nationale tilsynsmyndigheder indberetter 
årligt resultatet af deres overvågning og 
konklusioner til Kommissionen og 
BEREC.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Udbydere af elektronisk 
kommunikation til offentligheden er 
forpligtet til at dokumentere enhver 
forekomst af en undtagelsessituation, jf. 
artikel 23, stk. 5, herunder de 
trafikstyringsforanstaltninger, der er 
anvendt i det pågældende tilfælde, og 
straks underrette den kompetente 
nationale tilsynsmyndighed. 
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Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. De nationale lovgivende myndigheder 
skal oprette klare og forståelige 
notifikations- og klagemekanismer for 
slutbrugere, der udsættes for 
diskrimination, begrænsning, indgriben, 
blokering eller regulering i deres 
onlineindhold, -tjenester eller -
applikationer.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at forhindre generel forringelse af 
internetadgangstjenesternes servicekvalitet 
eller for at sikre slutbrugernes mulighed for 
at have adgang til og udbrede indhold og 
oplysninger eller for at benytte 
applikationer og tjenester efter eget valg, 
skal de nationale tilsynsmyndigheder have 
beføjelse til at pålægge udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden mindstekrav til 
servicekvalitet.

For at forhindre forringelse af 
internetadgangstjenesternes servicekvalitet 
eller for at sikre slutbrugernes mulighed for 
at have adgang til og udbrede indhold og 
oplysninger eller for at benytte 
applikationer og tjenester efter eget valg, 
skal de nationale tilsynsmyndigheder have 
beføjelse til at pålægge udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden mindstekrav til 
servicekvalitet samt andre 
lovgivningsmæssige foranstaltninger.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

De nationale tilsynsmyndigheder skal i god 
tid, inden de pålægger sådanne krav, sende 
Kommissionen et sammendrag af 
begrundelsen herfor, de planlagte krav og 
den foreslåede fremgangsmåde. Disse 
oplysninger skal ligeledes stilles til 
rådighed for BEREC. Kommissionen kan 
efter at have undersøgt sådanne 
oplysninger fremsætte kommentarer eller 
henstillinger herom, navnlig med henblik 
på at sikre, at de planlagte krav ikke 
påvirker det indre markeds funktionsevne 
negativt. De planlagte krav kan ikke 
vedtages i en tomånedersperiode fra 
Kommissionen har modtaget de 
fuldstændige oplysninger, medmindre 
andet aftales mellem Kommissionen og 
den nationale tilsynsmyndighed, eller 
Kommissionen har underrettet de 
nationale tilsynsmyndigheder om en 
kortere undersøgelsesperiode eller 
Kommissionen har fremsat kommentarer 
eller henstillinger. De nationale 
tilsynsmyndigheder tager størst muligt 
hensyn til Kommissionens bemærkninger 
og henstillinger og meddeler 
Kommissionen og BEREC de vedtagne 
krav.

De nationale tilsynsmyndigheder skal i god 
tid, inden de pålægger sådanne krav, sende 
Kommissionen et sammendrag af 
begrundelsen herfor, de planlagte krav og 
den foreslåede fremgangsmåde. Disse 
oplysninger skal ligeledes stilles til
rådighed for BEREC. Kommissionen kan 
efter at have undersøgt sådanne 
oplysninger fremsætte kommentarer eller 
henstillinger herom, navnlig med henblik 
på at sikre, at de planlagte krav ikke 
påvirker det indre markeds funktionsevne 
negativt. De nationale tilsynsmyndigheder 
tager størst muligt hensyn til 
Kommissionens bemærkninger og 
henstillinger og meddeler Kommissionen 
og BEREC de vedtagne krav. BEREC 
fastsætter og udarbejder i tæt samarbejde 
med Kommissionen og alle interessenter i 
henhold til artikel 23 og denne artikel 
generelle retningslinjer for anvendelsen 
af rimelige trafikstyringsforanstaltninger.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De nationale tilsynsmyndigheder 
indfører passende klageprocedurer for 
problemer i forbindelse med 
internetadgangstjenestens ydeevne for 
slutbrugere og udbydere af indhold, 
applikationer og tjenester.
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Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) kvaliteten af deres tjenester i henhold til 
gennemførelsesretsakter, jf. stk. 2

d) kvaliteten af deres tjenester

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra e – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) faktisk tilgængelige up- og 
downloadhastigheder i slutbrugerens 
bopælsstat, herunder i 
spidsbelastningsperioder

i) faktisk tilgængelige up- og 
downloadhastigheder i slutbrugerens 
bopælsstat, herunder mindste garanterede 
datahastighed for download og upload i 
spidsbelastningsperioder samt de for 
slutbrugerne til alle tider til rådighed 
stående alment godkendte instrumenter, 
de kan benytte til selv at kontrollere i 
realtid de faktiske up- og 
downloadhastigheder i kontraktens 
løbetid

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra e – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) oplysninger om eventuelle procedurer 
indført af udbyderen til at måle og styre 
trafikken for at undgå overbelastning af et 
net og om, hvorledes disse procedurer kan 
påvirke tjenestekvaliteten og beskytte 
personoplysninger

iv) oplysninger om eventuelle procedurer 
indført af udbyderen til at måle og styre 
trafikken for at undgå overbelastning af et 
net og om, hvorledes disse procedurer kan 
påvirke tjenestekvaliteten og beskytte 
personoplysninger og alle foranstaltninger 
i medfør af artikel 23, stk. 5; de for 
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slutbrugerne til alle tider til rådighed 
stående alment godkendte instrumenter, 
de kan benytte til selv at måle og 
kontrollere styringen af datatrafikken, jf. 
artikel 23, stk. 5, skal ligeledes angives

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. På anmodning fra de relevante 
offentlige myndigheder udleverer 
udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden gratis oplysninger af 
offentlig interesse til slutbrugerne, hvis 
det er relevant, ved hjælp af de midler, 
som de plejer at bruge til at kommunikere 
med slutbrugerne. I så fald leverer de 
relevante offentlige myndigheder 
oplysningerne til udbydere af elektronisk 
kommunikation til offentligheden i et 
standardformat, og disse kan blandt andet 
omfatte følgende emner:

udgår

a) de mest gængse former for anvendelse 
af elektroniske kommunikationstjenester 
til at foretage ulovlige handlinger eller 
formidle skadeligt indhold, især hvor dette 
kan skade respekten for andres 
rettigheder og frihedsrettigheder, 
herunder overtrædelser af 
databeskyttelsesrettigheder, ophavsretten 
og beslægtede rettigheder og de retlige 
konsekvenser heraf, og

b) midlerne til beskyttelse af den 
personlige sikkerhed og ulovlig adgang til 
personoplysninger i forbindelse med brug 
af elektroniske kommunikationstjenester.



PE522.810v02-00 42/45 AD\1015295DA.doc

DA

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de faktisk tilgængelige up- og 
downloadhastigheder på slutbrugerens 
hovedadresse, herunder faktiske største og
mindste hastigheder, 
gennemsnitshastigheder og hastigheder i 
spidsbelastningsperioder, herunder de 
mulige konsekvenser ved at tillade adgang 
gennem en tredjeparts radiobaserede lokale 
datanet

b) de faktisk tilgængelige up- og 
downloadhastigheder på slutbrugerens 
hovedadresse, herunder de garanterede
minimumshastigheder, 
gennemsnitshastigheder og hastigheder i 
spidsbelastningsperioder, herunder de 
mulige konsekvenser ved at tillade adgang 
gennem en tredjeparts radiobaserede lokale 
datanet

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 17, 
stk. 2, og artikel 19, stk. 5, for en ubestemt 
periode fra [forordningens 
ikrafttrædelsesdato].

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 17, 
stk. 2, artikel 19, stk. 5, og artikel 23, stk. 
5, for en ubestemt periode fra 
[forordningens ikrafttrædelsesdato].

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 17, stk. 2, og artikel 19, stk. 
5, omhandlede delegation af beføjelser kan 
til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 

3. Den i artikel 17, stk. 2, artikel 19, stk. 5, 
og artikel 23, stk. 5, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
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efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 17, stk. 2, og artikel 19, stk. 5, 
træder kun i kraft, hvis hverken Europa-
Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse 
inden for en frist på 2 måneder fra 
meddelelsen af den pågældende retsakt til 
Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 17, stk. 2, artikel 19, stk. 5, og 
artikel 23, stk. 5, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på 2 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Bilag II

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG II udgår

MINIMUMSPARAMETRE FOR 
EUROPÆISKE 
KONNEKTIVITETSPRODUKTER MED 
EN GARANTERET 
SERVICEKVALITET

Netelementer og tilhørende oplysninger:
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- En beskrivelse af de 
konnektivitetsprodukter, der udbydes over 
fastnet, herunder tekniske kendetegn og 
indførelse af eventuelle relevante 
standarder.

Netfunktionaliteter:

- konnektivitetsaftale, der garanterer 
servicekvalitet i alle led, på grundlag af 
fælles fastsatte parametre, der som 
minimum muliggør udbud af følgende 
typer tjenester:

- tale- og videoopkald

- udsendelse af audiovisuelt indhold og

- datakritiske applikationer.
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