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Ændringsforslag 45
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 
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.

(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 
digitalt indre marked for elektronisk 
kommunikation, der ikke hæmmes af 
opsplitning af markederne langs 
landegrænserne.

Or. en

Ændringsforslag 46
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) De fordele, der høstes som resultat af et 
indre marked for elektronisk 

(5) De fordele, der høstes som resultat af et 
indre marked for elektronisk 
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kommunikation, bør komme det bredere 
digitale økosystem til gode, herunder EU’s 
udstyrsfabrikanter, udbydere af indhold og
applikationer samt den bredere økonomi, 
herunder f.eks. bank-, bil-, logistik, detail-, 
energi- og transportsektorerne, der er 
afhængige af konnektivitet for at kunne 
øge deres produktion ved hjælp af f.eks. 
allestedsnærværende cloud-applikationer, 
netforbundet udstyr og mulighed for 
integreret udbud af tjenester til forskellige 
dele af virksomheden. De offentlige 
forvaltninger og sundhedssektoren vil også 
drage fordel af en bredere tilgang til e-
forvaltning og e-sundhedstjenester. 
Udbuddet af kulturelt indhold og kulturelle 
tjenester og den kulturelle mangfoldighed 
generelt vil også kunne styrkes på et indre 
marked for elektronisk kommunikation. 
Konnektivitet via elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester er så 
vigtigt for den bredere økonomi og 
samfundet, at uberettigede sektorspecifikke 
byrder, såvel reguleringsmæssige som 
andre byrder, bør undgås.

kommunikation, bør komme det bredere 
digitale økosystem til gode, herunder EU’s 
udstyrsfabrikanter, udbydere af indhold,
applikationer, software samt den bredere 
økonomi, herunder f.eks. bank-, bil-, 
logistik, detail-, energi- og 
transportsektorerne, der er afhængige af 
konnektivitet for at kunne øge deres 
produktion ved hjælp af f.eks. 
allestedsnærværende cloud-applikationer, 
netforbundet udstyr og mulighed for 
integreret udbud af tjenester til forskellige 
dele af virksomheden. De offentlige 
forvaltninger og sundhedssektoren vil også 
drage fordel af en bredere tilgang til e-
forvaltning og e-sundhedstjenester. 
Udbuddet af kulturelt indhold og kulturelle 
tjenester og den kulturelle mangfoldighed 
generelt vil også kunne styrkes på et indre 
marked for elektronisk kommunikation. 
Konnektivitet via elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester er så 
vigtigt for den bredere økonomi og 
samfundet, at uberettigede sektorspecifikke 
byrder, såvel reguleringsmæssige som 
andre byrder, bør undgås.

Or. de

Ændringsforslag 47
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 

(17) Radiofrekvenser er et offentligt gode 
og en begrænset ressource. Det er
nødvendigt at tage højde for den sociale, 
kulturelle og økonomiske værdi af 
frekvensen som helhed. Som fastsat i 
radiofrekvenspolitikprogrammet, Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 
243/201223 er enhver yderligere frekvens 
for trådløs bredbåndsforbindelse 
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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 -
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.

forbundet med evalueringen af 
anvendelsen af frekvensen i hele UHF-
båndet. 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).

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).

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).

Or. en
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Ændringsforslag 48
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Betragtning 18

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. Deri anerkendes 
medlemsstaternes kompetencer med 
gensyn til kulturelle og audiovisuelle
politikker, og de tildeles generelt de 
nødvendige handlemuligheder. 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. Der er behov for tilstrækkelig 
fleksibilitet til at imødekomme specifikke 
nationale krav, og medlemsstaterne bør
bevare retten til at tilrettelægge brugen af 
deres radiofrekvenser til formål vedrørende 
den offentlige orden, den offentlige 
sikkerhed og forsvaret. Skulle der opstå 
konflikter mellem medlemsstaterne 
vedrørende frekvensanvendelsen, kan 
Kommissionen koordinere og støtte 
konfliktløsningen.

Or. en

Ændringsforslag 49
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab
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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 
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.

(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 
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
fastsat i direktiv 2002/21/EF.

Or. en

Ændringsforslag 50
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Begrænsning af afgifterne til det 
minimum, der kræves for at forvalte 
radiofrekvenserne optimalt, med en 

udgår
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balance mellem betalinger der 
gennemføres straks og periodiske afgifter 
vil fremme investeringerne i infrastruktur 
og udrulning af teknologi samt 
videregivelse af de medfølgende 
omkostningsfordele til slutbrugerne.

Or. de

Ændringsforslag 51
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 
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.

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

Or. en

Ændringsforslag 52
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Betragtning 29
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Trådløse adgangspunkter med lav 
effekt i et lille område benytter meget småt 
og ikke iøjnefaldende udstyr, der ligner 
private wi-fi-routere, og der bør 
udarbejdes tekniske specifikationer på 
EU-plan for udrulning og anvendelse af 
disse i forskellige lokale sammenhænge 
på grundlag af generelle tilladelser, uden 
urimelige restriktioner hidrørende fra 
individuelle planlægnings- eller andre 
tilladelser. Forholdsmæssigheden af 
foranstaltninger, der fastlægger de 
tekniske egenskaber ved en sådan 
anvendelse, som er omfattet af generelle 
tilladelser, bør sikres ved hjælp af 
egenskaber, der er betydeligt mere 
restriktive end de gældende højeste 
værdier i EU-foranstaltningerne 
vedrørende parametre såsom effekt.

(29) Trådløse adgangspunkter med lav 
effekt i et lille område benytter meget småt 
og ikke iøjnefaldende udstyr, der ligner 
private wi-fi-routere, og de bør anvendes
uden urimelige restriktioner hidrørende fra 
individuelle planlægnings- eller andre 
tilladelser, såfremt de opfylder kravene til 
databeskyttelse og internetsikkerhed.

Or. de

Ændringsforslag 53
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

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. 

udgår
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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, 
hvor dette ønskes.

Or. de

Ændringsforslag 54
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 

udgår
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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, 
hvor dette ønskes.

Or. en

Ændringsforslag 55
Regina Bastos

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Forskelle i den nationale 
gennemførelse af sektorspecifikke regler 
for beskyttelse af slutbrugerne skaber 
store hindringer på det indre digitale 
marked, særligt i form af øgede 
overholdelsesomkostninger for udbydere, 
der tilbyder elektronisk kommunikation til 
offentligheden, og som ønsker at udbyde 
tjenester på tværs af medlemsstaterne. 
Desuden undergraver opsplitningen og 
usikkerheden omkring graden af det 
beskyttelsesniveau, der tilbydes i 
forskellige medlemsstater, slutbrugernes 
tillid og afskrækker dem fra at købe 
elektroniske kommunikationstjenester i 
udlandet. For at opnå EU’s mål om at 
fjerne hindringerne på det indre marked 
er det nødvendigt at udskifte de 
eksisterende divergerende nationale 
lovforanstaltninger med et fælles og fuldt 
ud harmoniseret sæt sektorspecifikke 
regler, der skaber et fælles højt 
beskyttelsesniveau for slutbrugerne. 

udgår
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Denne form for fuld harmonisering af de 
lovgivningsmæssige bestemmelser bør 
ikke forhindre de udbydere af elektronisk 
kommunikation, der tilbyder tjenester til 
offentligheden, i at tilbyde slutbrugerne 
kontrakter, der går videre end dette 
beskyttelsesniveau.

Or. pt

Begrundelse

Når reglerne i dette forslag til forordning overføres til direktivet om forsyningspligt (USD), er 
det ikke nødvendigt at bibeholde betragtningerne om forbrugerrettigheder i denne forordning.

Ændringsforslag 56
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Forskelle i den nationale 
gennemførelse af sektorspecifikke regler 
for beskyttelse af slutbrugerne skaber 
store hindringer på det indre digitale 
marked, særligt i form af øgede 
overholdelsesomkostninger for udbydere, 
der tilbyder elektronisk kommunikation til 
offentligheden, og som ønsker at udbyde 
tjenester på tværs af medlemsstaterne.
Desuden undergraver opsplitningen og 
usikkerheden omkring graden af det 
beskyttelsesniveau, der tilbydes i 
forskellige medlemsstater, slutbrugernes 
tillid og afskrækker dem fra at købe 
elektroniske kommunikationstjenester i 
udlandet. For at opnå EU’s mål om at 
fjerne hindringerne på det indre marked 
er det nødvendigt at udskifte de 
eksisterende divergerende nationale 
lovforanstaltninger med et fælles og fuldt 
ud harmoniseret sæt sektorspecifikke 
regler, der skaber et fælles højt 
beskyttelsesniveau for slutbrugerne. 

udgår
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Denne form for fuld harmonisering af de 
lovgivningsmæssige bestemmelser bør 
ikke forhindre de udbydere af elektronisk 
kommunikation, der tilbyder tjenester til 
offentligheden, i at tilbyde slutbrugerne 
kontrakter, der går videre end dette 
beskyttelsesniveau.

Or. en

Ændringsforslag 57
Christian Engström

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Forskelle i den nationale 
gennemførelse af sektorspecifikke regler 
for beskyttelse af slutbrugerne skaber store 
hindringer på det indre digitale marked, 
særligt i form af øgede 
overholdelsesomkostninger for udbydere, 
der tilbyder elektronisk kommunikation til 
offentligheden, og som ønsker at udbyde 
tjenester på tværs af medlemsstaterne. 
Desuden undergraver opsplitningen og 
usikkerheden omkring graden af det 
beskyttelsesniveau, der tilbydes i 
forskellige medlemsstater, slutbrugernes 
tillid og afskrækker dem fra at købe 
elektroniske kommunikationstjenester i 
udlandet. For at opnå EU’s mål om at 
fjerne hindringerne på det indre marked er 
det nødvendigt at udskifte de eksisterende 
divergerende nationale lovforanstaltninger 
med et fælles og fuldt ud harmoniseret sæt 
sektorspecifikke regler, der skaber et fælles 
højt beskyttelsesniveau for slutbrugerne. 
Denne form for fuld harmonisering af de 
lovgivningsmæssige bestemmelser bør ikke 
forhindre de udbydere af elektronisk 
kommunikation, der tilbyder tjenester til 
offentligheden, i at tilbyde slutbrugerne 
kontrakter, der går videre end dette 

(40) Forskelle i den nationale 
gennemførelse af sektorspecifikke regler 
for beskyttelse af slutbrugerne skaber store 
hindringer på det indre digitale marked, 
særligt i form af øgede 
overholdelsesomkostninger for udbydere, 
der tilbyder elektronisk kommunikation til 
offentligheden, og som ønsker at udbyde 
tjenester på tværs af medlemsstaterne. 
Desuden undergraver opsplitningen og 
usikkerheden omkring graden af det 
beskyttelsesniveau, der tilbydes i 
forskellige medlemsstater, slutbrugernes 
tillid og afskrækker dem fra at købe 
elektroniske kommunikationstjenester i 
udlandet. For at opnå EU’s mål om at 
fjerne hindringerne på det indre marked er 
det nødvendigt at udskifte de eksisterende 
divergerende nationale lovforanstaltninger 
med et minimalt harmoniseret sæt 
sektorspecifikke regler, der skaber et fælles 
højt beskyttelsesniveau for slutbrugerne. 
Denne form for harmonisering af de 
lovgivningsmæssige bestemmelser bør ikke 
forhindre de udbydere af elektronisk 
kommunikation, der tilbyder tjenester til 
offentligheden, i at tilbyde slutbrugerne 
kontrakter, der går videre end dette 
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beskyttelsesniveau. beskyttelsesniveau. Medlemsstaterne kan 
også stille krav om et højere 
beskyttelsesniveau.

Or. en

Ændringsforslag 58
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Eftersom denne forordning kun 
harmoniserer visse sektorspecifikke 
regler, berører den ikke de generelle 
forbrugerbeskyttelsesregler, der er fastsat i 
EU-retsakter og den nationale lovgivning, 
der gennemfører dem.

(41) Denne forordning berører ikke de 
generelle forbrugerbeskyttelsesregler, der 
er fastsat i EU-retsakter og den nationale 
lovgivning, der gennemfører dem, navnlig 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/83/EU24a.

__________________
24a Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 
om forbrugerrettigheder, om ændring af 
Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets 
direktiv 85/577/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF 
(EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64).

Or. en

Ændringsforslag 59
Regina Bastos

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Eftersom denne forordning kun 
harmoniserer visse sektorspecifikke 

(41) Denne forordning berører ikke de 
generelle forbrugerbeskyttelsesregler, der 
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regler, berører den ikke de generelle 
forbrugerbeskyttelsesregler, der er fastsat i 
EU-retsakter og den nationale lovgivning, 
der gennemfører dem.

er fastsat i EU-retsakter og den nationale 
lovgivning, der gennemfører dem.

Or. pt

Begrundelse

Når reglerne i dette forslag til forordning overføres til direktivet om forsyningspligt (USD), er 
det ikke nødvendigt at bibeholde betragtningerne om forbrugerrettigheder i denne forordning.

Ændringsforslag 60
Regina Bastos

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

Or. pt

Begrundelse

Når reglerne i dette forslag til forordning overføres til direktivet om forsyningspligt (USD), er 
det ikke nødvendigt at bibeholde betragtningerne om forbrugerrettigheder i denne forordning.

Ændringsforslag 61
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Betragtning 42
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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

Or. en

Ændringsforslag 62
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Or. en

Ændringsforslag 63
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Betragtning 43
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Gennemførelsen af det indre marked 
for elektronisk kommunikation kræver 
også, at der fjernes hindringer for
slutbrugernes adgang til elektroniske 
kommunikationstjenester i hele EU. De 
offentlige myndigheder bør derfor ikke 
skabe eller opretholde hindringer for 
grænseoverskridende køb af sådanne 
tjenester. Udbyderne af elektronisk 
kommunikation til offentligheden bør 
ikke nægte eller begrænse adgang eller 
diskriminere slutbrugere på baggrund af 
deres nationalitet eller 
bopælsmedlemsstat. Det skal dog være 
muligt at differentiere på baggrund af 
forskelle, der kan retfærdiggøres 
objektivt, hvad angår omkostninger, risici 
og markedsbetingelser, som f.eks. 
forskelle i efterspørgslen og 
konkurrenternes priser.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 64
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Gennemførelsen af det indre marked 
for elektronisk kommunikation kræver 
også, at der fjernes hindringer for 
slutbrugernes adgang til elektroniske 
kommunikationstjenester i hele EU. De 
offentlige myndigheder bør derfor ikke 
skabe eller opretholde hindringer for 
grænseoverskridende køb af sådanne 
tjenester. Udbyderne af elektronisk 
kommunikation til offentligheden bør ikke 
nægte eller begrænse adgang eller 
diskriminere slutbrugere på baggrund af 

(43) Gennemførelsen af det indre marked 
for elektronisk kommunikation kræver 
også, at der fjernes hindringer for 
slutbrugernes adgang til elektroniske 
kommunikationstjenester i hele EU. De 
offentlige myndigheder bør derfor ikke 
skabe eller opretholde hindringer for 
grænseoverskridende køb af sådanne 
tjenester. Udbyderne af elektronisk 
kommunikation til offentligheden bør ikke 
nægte eller begrænse adgang eller 
diskriminere slutbrugere på baggrund af 
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deres nationalitet eller bopælsmedlemsstat.
Det skal dog være muligt at differentiere 
på baggrund af forskelle, der kan 
retfærdiggøres objektivt, hvad angår 
omkostninger, risici og 
markedsbetingelser, som f.eks. forskelle i 
efterspørgslen og konkurrenternes priser.

deres nationalitet eller bopælsmedlemsstat.

Or. de

Ændringsforslag 65
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Der hersker stadigvæk betydelige 
prisforskelle, både inden for fastnet- og 
mobilkommunikation, mellem tale- og 
sms-kommunikation i hjemlandet og 
kommunikation, der terminerer i en
anden medlemsstat. Selv om der er store 
forskelle mellem lande, operatører og 
takstpakker og mellem mobil- og 
fastnettjenester, bliver dette problem ved 
med at berøre svage kundegrupper og 
skabe hindringer for smidig 
kommunikation i EU. Problemet 
forekommer på trods af en meget kraftig 
sænkning, og konvergens i absolutte tal, 
af termineringstaksterne i de forskellige 
medlemsstater og lave priser på 
transitmarkederne. Desuden vil 
overgangen til udelukkende at bruge IP-
baserede net til elektronisk 
kommunikation med tiden indebære et 
yderligere fald i omkostningerne. Enhver 
væsentlig forskel i detailtaksterne mellem 
på den ene side indenlandsk 
fjernkommunikation via fastnet, dvs. al 
anden kommunikation end den, der 
foregår inden for et lokalområde, der 
identificeres ved et geografisk nummer i 
den nationale nummerplan, og på den 

udgår
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anden side fastnetkommunikation, der 
terminerer i en anden medlemsstat, bør 
derfor retfærdiggøres, idet der henvises til 
objektive kriterier. Detailtaksterne for 
international mobilkommunikation må 
ikke overstige de tale- og sms-eurotakster 
for henholdsvis regulerede 
roamingopkald og sms-beskeder, der er 
fastsat i forordning (EU) nr. 531/2012, 
medmindre dette retfærdiggøres under 
henvisning til objektive kriterier. Sådanne 
kriterier kan omfatte ekstraomkostninger 
og en rimelig relateret fortjeneste. Andre 
objektive faktorer kan være forskelle i 
relateret priselasticitet og let adgang for 
alle slutbrugere til alternative takster hos 
udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden, som tilbyder 
grænseoverskridende tjenester inden for 
EU til en lav eller ingen ekstratakst, eller 
til informationssamfundstjenester, der har 
sammenlignelige funktionaliteter, 
forudsat at slutbrugerne aktivt gøres 
opmærksomme på sådanne alternativer af 
deres udbydere. 

Or. en

Ændringsforslag 66
Christian Engström

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 

(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 berører ikke anden 
EU-lovgivning, herunder 
ophavsretsreglerne og direktiv 2000/31/EF.
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offentligheden pålægger, men berører ikke 
anden EU-lovgivning, herunder 
ophavsretsreglerne og direktiv 2000/31/EF.

Or. en

Ændringsforslag 67
Josef Weidenholzer

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 
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.

(47) På et åbent internet bør udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden ikke blokere, bremse, 
degradere eller diskriminere specifikt 
indhold, specifikke applikationer eller 
tjenester eller specifikke kategorier heraf, 
undtagen med baggrund i et begrænset 
antal rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger. Sådanne 
foranstaltninger skal være gennemsigtige, 
forholdsmæssige og ikke-diskriminerende. 
Denne form for rimelig trafikstyring 
indebærer en begrænsning af virkningerne 
af overbelastning af nettet, forudsat at 
denne form for belastning kun forekommer 
i begrænsede tidsrum eller under særlige 
forhold. En påvirkning af datastrømmen 
via lovgivningen er ikke omfattet af 
definitionen af trafikstyringen.

Or. de
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Ændringsforslag 68
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 
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.

(47) På et åbent internet bør udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden ikke blokere, bremse, 
degradere eller diskriminere specifikt 
indhold, specifikke applikationer eller 
tjenester eller specifikke kategorier heraf, 
undtagen med baggrund i et begrænset 
antal rimelige 
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 i påviste stedvise tilfælde af akut 
belastning, forudsat at lignende typer 
trafik behandles lige.

Or. en

Ændringsforslag 69
Christian Engström

Forslag til forordning
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) Der er også forbrugerefterspørgsel på 
tjenester og applikationer med garanteret 

udgår
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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.

Or. en

Ændringsforslag 70
Christian Engström

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 

(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 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.
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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.

Or. en

Ændringsforslag 71
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 

(50) Desuden efterspørger udbyderne af 
indhold, applikationer og tjenester 
transmissionstjenester, der er baseret på 
kvalitetsparametre, herunder lavere 
prioriteringsniveauer for trafik, der kan tåle 
forsinkelse. Indholds- applikations- og 
tjenesteudbydernes mulighed for at 
forhandle en sådan særlig 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 forringer åbne 
internetadgangstjenesters generelle 
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kvalitet. kvalitet.

Or. en

Ændringsforslag 72
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 
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 forringer 
internetadgangstjenesternes kvalitet.

Or. en
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Ændringsforslag 73
Christian Engström

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 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. 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 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.

Or. en
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Ændringsforslag 74
Malcolm Harbour

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 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, idet der så vidt muligt tages 
højde for eventuelle retningslinjer udstedt 
af BEREC om de metoder, der anvendes 
til at måle hastigheden af 
internetadgangstjenester, kvaliteten af de 
serviceparametre, der skal måles, og 
anvendelse af rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger. 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 
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internetadgangstjenesternes kvalitet.

Or. en

Ændringsforslag 75
Christian Engström

Forslag til forordning
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) De foranstaltninger, der skal sikre 
gennemsigtighed og sammenlignelighed 
hvad angår priser, takster, vilkår og 
betingelser, servicekvalitetsparametre, 
herunder dem, der er specifikke for udbud 
af internetadgangstjenester, bør øge 
slutbrugernes mulighed for at optimere 
deres valg af udbydere, og således kan de 
drage fuld nytte af konkurrencen.

(52) De foranstaltninger, der skal sikre 
gennemsigtighed og sammenlignelighed 
hvad angår priser, takster, vilkår og 
betingelser, servicekvalitetsparametre, 
herunder dem, der er specifikke for udbud 
af internetadgangstjenester, bør øge 
slutbrugernes mulighed for at optimere 
deres valg af udbydere, og således kan de 
drage fuld nytte af konkurrencen.

En frivillig certificeringsordning for 
interaktive sammenligningswebsteder, 
retningslinjer eller lignende værktøjer 
skal være uafhængig af enhver udbyder 
af elektronisk kommunikation, bruge et 
almindeligt og tydeligt sprog og 
fuldstændige og ajourførte oplysninger, 
have en gennemsigtig metodologi, være 
pålidelig og give adgang ifølge 
retningslinjerne for 
webindholdstilgængelighed version 2.0 og 
anvende en effektiv 
klagehåndteringsprocedure.

Or. en

Ændringsforslag 76
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Betragtning 53
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) Slutbrugerne skal oplyses 
tilstrækkeligt om prisen og den type 
tjeneste, der bliver tilbudt, før de køber en 
tjeneste. Disse oplysninger bør ligeledes 
gives umiddelbart før en bruger foretager 
et opkald, når dette gælder et bestemt 
nummer eller en tjeneste, der er underlagt 
særlige prisbetingelser, som f.eks. opkald 
til særtjenester med overtaksering, der 
således ofte er pålagt en speciel takst. I 
tilfælde hvor en sådan forpligtelse er 
uforholdsmæssig, idet der tages hensyn til 
udbyderens omkostninger og varigheden 
af oplysningen om taksten sammenlignet 
med opkaldets gennemsnitlige varighed 
og den omkostningsrisiko, slutbrugeren er 
udsat for, kan de nationale 
tilsynsmyndigheder bevilge en afvigelse. 
Slutbrugerne skal ligeledes informeres, 
hvis et gratis opkald pålægges 
ekstragebyrer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 77
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Betragtning 56

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(56) Kontrakterne er et vigtigt middel til at 
give slutbrugerne oplysninger med en høj 
grad af gennemsigtighed og retlig 
sikkerhed. Udbyderne af elektronisk 
kommunikation til offentligheden skal give 
slutbrugerne klare og forståelige 
oplysninger om alle de væsentlige dele af 
kontrakten, før slutbrugeren bliver bundet 
af kontrakten. Oplysningerne skal være 
obligatoriske og må ikke ændres, undtagen 
ved efterfølgende aftale mellem 

(56) Kontrakterne er et vigtigt middel til at 
give slutbrugerne oplysninger med en høj 
grad af gennemsigtighed og retlig 
sikkerhed. Udbyderne af elektronisk 
kommunikation til offentligheden skal give 
slutbrugerne klare og forståelige 
oplysninger om alle de væsentlige dele af 
kontrakten, før slutbrugeren bliver bundet 
af kontrakten. Oplysningerne skal være 
obligatoriske og må ikke ændres, undtagen 
ved efterfølgende aftale mellem 
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slutbrugeren og udbyderen. Kommissionen 
og de nationale tilsynsmyndigheder har for 
nylig fundet omfattende 
uoverensstemmelser mellem den hastighed, 
der bliver reklameret med i forbindelse 
med internetadgangstjenester og den 
hastighed, der reelt er til rådighed for 
slutbrugerne. Udbyderne af elektroniske 
kommunikationstjenester til offentligheden 
skal derfor informere slutbrugerne om den 
hastighed og de øvrige 
tjenestekvalitetsparametre, som de 
realistisk kan forvente at få leveret til
deres hovedadresse, før der indgås en 
kontrakt.

slutbrugeren og udbyderen. Kommissionen 
og de nationale tilsynsmyndigheder har for 
nylig fundet omfattende 
uoverensstemmelser mellem den hastighed, 
der bliver reklameret med i forbindelse 
med internetadgangstjenester og den 
hastighed, der reelt er til rådighed for 
slutbrugerne. Udbyderne af elektroniske 
kommunikationstjenester til offentligheden 
skal derfor informere slutbrugerne om den
anslåede hastighed og de øvrige 
tjenestekvalitetsparametre på deres 
hovedadresse, før der indgås en kontrakt.

Or. en

Begrundelse

Teknisk er det ikke muligt at levere en bestemt hastighed til alle brugere enkeltvis. Der kan 
være store forskelle i en by eller endda i en gade, og udbyderne bør derfor kun være 
forpligtede til at anslå hastigheder.

Ændringsforslag 78
Christian Engström

Forslag til forordning
Betragtning 56

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(56) Kontrakterne er et vigtigt middel til at 
give slutbrugerne oplysninger med en høj 
grad af gennemsigtighed og retlig 
sikkerhed. Udbyderne af elektronisk 
kommunikation til offentligheden skal give 
slutbrugerne klare og forståelige 
oplysninger om alle de væsentlige dele af 
kontrakten, før slutbrugeren bliver bundet 
af kontrakten. Oplysningerne skal være 
obligatoriske og må ikke ændres, undtagen 
ved efterfølgende aftale mellem 
slutbrugeren og udbyderen. Kommissionen 
og de nationale tilsynsmyndigheder har for 
nylig fundet omfattende 

(56) Kontrakterne er et vigtigt middel til at 
give slutbrugerne oplysninger med en høj 
grad af gennemsigtighed og retlig 
sikkerhed. Udbyderne af elektronisk 
kommunikation til offentligheden skal give 
slutbrugerne klare og forståelige 
oplysninger om alle de væsentlige dele af 
kontrakten, før slutbrugeren bliver bundet 
af kontrakten. Oplysningerne skal være 
obligatoriske og må ikke ændres, undtagen 
ved efterfølgende udtrykkelig aftale 
mellem slutbrugeren og udbyderen. 
Kommissionen og de nationale 
tilsynsmyndigheder har for nylig fundet 



PE524.526v01-00 30/248 AM\1010616DA.doc

DA

uoverensstemmelser mellem den hastighed, 
der bliver reklameret med i forbindelse 
med internetadgangstjenester og den 
hastighed, der reelt er til rådighed for 
slutbrugerne. Udbyderne af elektroniske 
kommunikationstjenester til offentligheden 
skal derfor informere slutbrugerne om den 
hastighed og de øvrige 
tjenestekvalitetsparametre, som de 
realistisk kan forvente at få leveret til deres 
hovedadresse, før der indgås en kontrakt.

omfattende uoverensstemmelser mellem 
den hastighed, der bliver reklameret med i 
forbindelse med internetadgangstjenester 
og den hastighed, der reelt er til rådighed 
for slutbrugerne. Udbyderne af 
elektroniske kommunikationstjenester til 
offentligheden skal derfor informere 
slutbrugerne om den hastighed og de 
øvrige tjenestekvalitetsparametre, som de 
realistisk kan forvente at få leveret til deres 
hovedadresse, før der indgås en kontrakt.

Or. en

Ændringsforslag 79
Regina Bastos

Forslag til forordning
Betragtning 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58) For at undgå ubehagelige 
overraskelser på regningen bør 
slutbrugerne kunne definere et økonomisk 
loft for gebyrerne i forbindelse med opkald 
og internetadgangstjenester. Denne facilitet 
bør stilles gratis til rådighed med en 
passende advarsel, der kan konsulteres igen 
senere, når grænsen er ved at være nået.
Når loftet er nået, skal slutbrugerne ikke 
længere have adgang til eller betale for 
disse tjenester, medmindre de udtrykkeligt 
anmoder om fortsat adgang til tjenesten 
efter aftale med udbyderen.

(58) For at undgå ubehagelige 
overraskelser på regningen bør 
slutbrugerne kunne definere et økonomisk 
loft for gebyrerne i forbindelse med opkald 
og internetadgangstjenester. Denne facilitet 
bør stilles gratis til rådighed med en 
passende advarsel, der kan konsulteres igen 
senere, når grænsen er ved at være nået.

Or. pt

Begrundelse

Når reglerne i dette forslag til forordning overføres til direktivet om forsyningspligt (USD), er 
det ikke nødvendigt at bibeholde betragtningerne om forbrugerrettigheder i denne forordning.
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Ændringsforslag 80
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Betragtning 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58) For at undgå ubehagelige 
overraskelser på regningen bør 
slutbrugerne kunne definere et økonomisk 
loft for gebyrerne i forbindelse med opkald 
og internetadgangstjenester. Denne facilitet 
bør stilles gratis til rådighed med en 
passende advarsel, der kan konsulteres igen 
senere, når grænsen er ved at være nået. 
Når loftet er nået, skal slutbrugerne ikke 
længere have adgang til eller betale for 
disse tjenester, medmindre de udtrykkeligt 
anmoder om fortsat adgang til tjenesten 
efter aftale med udbyderen.

(58) For at undgå ubehagelige 
overraskelser på regningen bør 
slutbrugerne i takster, der beregnes pr. 
tidsforbrug eller pr. anvendt enhed, kunne
fastsætte et økonomisk loft for gebyrerne i 
forbindelse med opkald og 
internetadgangstjenester. Denne facilitet 
bør omfatte en passende advarsel, der kan 
konsulteres igen senere, når grænsen er ved 
at være nået. Når loftet er nået, skal 
slutbrugerne ikke længere have adgang til 
eller betale for disse tjenester, medmindre 
de udtrykkeligt anmoder om fortsat adgang 
til tjenesten efter aftale med udbyderen.

Or. en

Ændringsforslag 81
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Betragtning 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58) For at undgå ubehagelige 
overraskelser på regningen bør 
slutbrugerne kunne definere et økonomisk 
loft for gebyrerne i forbindelse med opkald 
og internetadgangstjenester. Denne facilitet 
bør stilles gratis til rådighed med en 
passende advarsel, der kan konsulteres igen 
senere, når grænsen er ved at være nået. 
Når loftet er nået, skal slutbrugerne ikke 
længere have adgang til eller betale for 
disse tjenester, medmindre de udtrykkeligt 
anmoder om fortsat adgang til tjenesten 
efter aftale med udbyderen.

(58) For at undgå ubehagelige 
overraskelser på regningen bør 
slutbrugerne for alle kontrakter med 
efterfølgende afregning eller kontrakter 
med forudgående afregning og
automatisk forhøjelse, som aftales efter 
gennemførelsen af ændringerne i direktiv 
2002/22/EF, kunne definere et økonomisk 
loft for gebyrerne i forbindelse med opkald 
og internetadgangstjenester. Denne facilitet 
bør stilles gratis til rådighed med en 
passende advarsel, der kan konsulteres igen 
senere, når grænsen er ved at være nået. 
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Når loftet er nået, skal slutbrugerne ikke 
længere have adgang til eller betale for 
disse tjenester, medmindre de udtrykkeligt 
anmoder om fortsat adgang til tjenesten 
efter aftale med udbyderen.

Or. en

Begrundelse

Der synes at være en betydelig byrde forbundet med at indføre en sådan facilitet for alle 
eksisterende kontrakter, og kravet bør derfor kun gælde kontrakter, som er indgået efter 
gennemførelsen. Endvidere bør kontrakter med forudgående afregning uden automatisk 
forhøjelse udelades, eftersom der ikke forekommer ubehagelige overraskelser i disse sager.

Ændringsforslag 82
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Betragtning 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(59) Erfaringer fra medlemsstaterne og 
fra en undersøgelse, der for nylig blev 
iværksat af Forvaltningsorganset for 
Sundhed og Forbrugere viste, at lange 
kontraktperioder og automatisk eller 
stiltiende fornyelse udgør væsentlige 
forhindringer for udskiftning af udbyder. 
Det er derfor ønskeligt, at en slutbruger 
kan ophæve en kontrakt seks måneder 
efter, at den er indgået, uden at blive 
pålagt nogen omkostninger. I sådanne 
tilfælde kan slutbrugerne blive anmodet 
om at kompensere udbyderen for det 
subsidierede udstyrs restværdi eller pro 
rata temporis-værdien af eventuelle andre 
tilbud. Kontrakter, der er blevet stiltiende 
forlænget, skal kunne opsiges med en 
måneds varsel.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 83
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Betragtning 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(59) Erfaringer fra medlemsstaterne og fra 
en undersøgelse, der for nylig blev 
iværksat af Forvaltningsorganset for 
Sundhed og Forbrugere viste, at lange 
kontraktperioder og automatisk eller 
stiltiende fornyelse udgør væsentlige 
forhindringer for udskiftning af udbyder. 
Det er derfor ønskeligt, at en slutbruger 
kan ophæve en kontrakt seks måneder 
efter, at den er indgået, uden at blive pålagt 
nogen omkostninger. I sådanne tilfælde 
kan slutbrugerne blive anmodet om at 
kompensere udbyderen for det subsidierede 
udstyrs restværdi eller pro rata temporis-
værdien af eventuelle andre tilbud. 
Kontrakter, der er blevet stiltiende 
forlænget, skal kunne opsiges med en 
måneds varsel.

(59) Erfaringer fra medlemsstaterne og fra 
en undersøgelse, der for nylig blev 
iværksat af Forvaltningsorganset for 
Sundhed og Forbrugere viste, at lange 
kontraktperioder og automatisk eller 
stiltiende fornyelse udgør væsentlige 
forhindringer for udskiftning af udbyder. 
Det er derfor ønskeligt, at en slutbruger 
kan ophæve en kontrakt 12 måneder efter, 
at den er indgået, uden at blive pålagt 
nogen omkostninger. I sådanne tilfælde 
kan slutbrugerne blive anmodet om at 
kompensere udbyderen for det subsidierede 
udstyrs restværdi eller pro rata temporis-
værdien af eventuelle andre tilbud. 
Kontrakter, der er blevet stiltiende 
forlænget, skal kunne opsiges med en 
måneds varsel.

Or. en

Begrundelse

En periode på seks måneder synes at være for kort til at give udbydere af elektronisk 
kommunikation tilstrækkelig planlægnings- og investeringssikkerhed.

Ændringsforslag 84
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Betragtning 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(59) Erfaringer fra medlemsstaterne og fra 
en undersøgelse, der for nylig blev 
iværksat af Forvaltningsorganset for 
Sundhed og Forbrugere viste, at lange 

(59) Erfaringer fra medlemsstaterne og fra 
en undersøgelse, der for nylig blev 
iværksat af Forvaltningsorganset for 
Sundhed og Forbrugere viste, at lange 
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kontraktperioder og automatisk eller 
stiltiende fornyelse udgør væsentlige 
forhindringer for udskiftning af udbyder. 
Det er derfor ønskeligt, at en slutbruger 
kan ophæve en kontrakt seks måneder 
efter, at den er indgået, uden at blive pålagt 
nogen omkostninger. I sådanne tilfælde 
kan slutbrugerne blive anmodet om at 
kompensere udbyderen for det subsidierede 
udstyrs restværdi eller pro rata temporis-
værdien af eventuelle andre tilbud. 
Kontrakter, der er blevet stiltiende 
forlænget, skal kunne opsiges med en 
måneds varsel.

kontraktperioder og automatisk eller 
stiltiende fornyelse udgør væsentlige 
forhindringer for udskiftning af udbyder. 
Det er derfor ønskeligt, at en slutbruger 
kan ophæve en kontrakt seks måneder 
efter, at den er indgået, uden at blive pålagt 
nogen omkostninger. I sådanne tilfælde 
kan slutbrugerne blive anmodet om i et 
omfang, der er rimeligt for slutbrugeren,
at kompensere udbyderen for det 
subsidierede udstyrs restværdi eller pro rata 
temporis-værdien af eventuelle andre 
tilbud. Kontrakter, der er blevet stiltiende 
forlænget, skal kunne opsiges med en 
måneds varsel.

Or. de

Ændringsforslag 85
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Betragtning 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61) Pakkede produkter, der består af 
elektronisk kommunikation og andre 
tjenester såsom lineær tv-spredning er 
blevet mere og mere udbredt og udgør en 
vigtig del af konkurrencen. I tilfælde, 
hvor der gælder divergerende kontraktlige 
regler for de forskellige tjenester i pakken 
vedrørende ophævelse af kontrakten og 
udskiftning af udbyder er slutbrugerne 
reelt forhindret i at skifte til 
konkurrencedygtige tilbud hvad angår 
hele pakken eller dele af den. 
Bestemmelserne i denne forordning 
vedrørende ophævelse af kontrakten og 
udskiftning af udbyder bør derfor gælde 
for alle dele af en sådan pakke.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 86
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Betragtning 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61) Pakkede produkter, der består af 
elektronisk kommunikation og andre 
tjenester såsom lineær tv-spredning er 
blevet mere og mere udbredt og udgør en 
vigtig del af konkurrencen. I tilfælde, hvor 
der gælder divergerende kontraktlige regler 
for de forskellige tjenester i pakken 
vedrørende ophævelse af kontrakten og 
udskiftning af udbyder er slutbrugerne reelt 
forhindret i at skifte til konkurrencedygtige 
tilbud hvad angår hele pakken eller dele af 
den. Bestemmelserne i denne forordning 
vedrørende ophævelse af kontrakten og 
udskiftning af udbyder bør derfor gælde for
alle dele af en sådan pakke.

(61) Pakkede produkter, der består af 
elektronisk kommunikation og andre 
tjenester såsom lineær tv-spredning er 
blevet mere og mere udbredt og udgør en 
vigtig del af konkurrencen. I tilfælde, hvor 
der gælder divergerende kontraktlige regler 
for de forskellige tjenester i pakken 
vedrørende ophævelse af kontrakten og 
udskiftning af udbyder er slutbrugerne reelt 
forhindret i at skifte til konkurrencedygtige 
tilbud hvad angår hele pakken eller dele af 
den. Bestemmelserne i denne forordning 
vedrørende ophævelse af kontrakten og 
udskiftning af udbyder bør derfor mindst
gælde samlet for de dele af en pakke, som 
omfatter forbindelsen til et elektronisk 
kommunikationsnet og elektroniske 
kommunikationstjenester, og bør 
endvidere gælde uafhængigt af ophævelse 
af kontrakten og udskiftning af reglerne 
for lineære radio/tv-spredningstjenester.

Or. en

Ændringsforslag 87
Regina Bastos

Forslag til forordning
Betragtning 62

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(62) Slutbrugerne bør kunne træffe 
velinformerede valg og skifte udbyder, når 
det er i deres interesse, således at de kan få 
fuldt udbytte af konkurrencen. 
Slutbrugerne bør derfor være i stand til at 
skifte uden at der er retlige, tekniske eller 

(62) Slutbrugerne bør kunne træffe 
velinformerede valg og skifte udbyder, når 
det er i deres interesse, således at de kan få 
fuldt udbytte af konkurrencen. 
Slutbrugerne bør derfor være i stand til at 
skifte uden at der er retlige, tekniske eller 
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proceduremæssige hindringer i vejen, 
Herunder kontraktbetingelser og gebyrer. 
Nummerportabilitet er en vigtig nøgle til at 
opnå frit valg for forbrugerne og effektiv 
konkurrence. Dette bør gennemføres så 
hurtigt som muligt således at nummeret er 
reelt aktiveret inden for en arbejdsdag efter 
indgåelse af en aftale om portering af et 
nummer. Betaling af udestående regninger 
bør ikke være en betingelse for at 
gennemføre en anmodning om portering.

proceduremæssige hindringer i vejen, 
Herunder kontraktbetingelser og gebyrer. 
Nummerportabilitet er en vigtig nøgle til at 
opnå frit valg for forbrugerne og effektiv 
konkurrence. Dette bør gennemføres så 
hurtigt som muligt således at nummeret er 
reelt aktiveret inden for en arbejdsdag. 
Betaling af udestående regninger bør ikke 
være en betingelse for at gennemføre en 
anmodning om portering.

Or. pt

Begrundelse

Når reglerne i dette forslag til forordning overføres til direktivet om forsyningspligt (USD), er 
det ikke nødvendigt at bibeholde betragtningerne om forbrugerrettigheder i denne forordning.

Ændringsforslag 88
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Betragtning 63

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(63) For at understøtte etstedsbestilling og 
for at fremme en gnidningsløs 
udskiftningsoplevelse for slutbrugerne skal 
udskiftningsprocessen styres af den 
modtagende udbyder af elektronisk 
kommunikation til offentligheden. Den 
overdragende udbyder af elektronisk 
kommunikation til offentligheden bør ikke
forsinke eller hindre
udskiftningsprocessen. Der bør så vidt 
muligt anvendes automatiske processer, 
og man bør sikre en høj grad af beskyttelse 
af personoplysninger. Gennemsigtige, 
præcise og rettidige oplysninger om 
udskiftning bør øge slutbrugernes tryghed 
ved at skifte udbyder og gøre dem mere 
villige til at deltage aktivt i 
konkurrenceprocessen.

(63) For at fremme en gnidningsløs 
udskiftningsoplevelse for slutbrugerne bør 
BEREC have mandat til at fastlægge 
retningslinjer for den modtagende og den 
overdragende udbyders respektive 
ansvarsområder i overdragelses- og 
porteringsprocessen, herunder krav om, 
at den overdragende udbyder af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden ikke forsinker eller hindrer
udskiftningsprocessen, at processen så vidt 
muligt automatiseres, og at der sikres en 
høj grad af beskyttelse af 
personoplysninger. Retningslinjerne bør 
også omhandle spørgsmålet om, hvordan 
man sikrer kontinuitet i slutbrugernes 
oplevelse, herunder gennem 
identifikatorer som e-mailadresser, 
gennem f.eks. muligheden for at vælge en 



AM\1010616DA.doc 37/248 PE524.526v01-00

DA

facilitet til videresendelse af e-mails.
Gennemsigtige, præcise og rettidige 
oplysninger om udskiftning bør øge 
slutbrugernes tryghed ved at skifte udbyder 
og gøre dem mere villige til at deltage 
aktivt i konkurrenceprocessen.

Or. en

Ændringsforslag 89
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Betragtning 64

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(64) Kontrakter med overdragende 
udbydere af e-kommunikation til 
offentligheden bør annulleres automatisk 
efter udskiftningen, uden at slutbrugerne 
skal foretage yderligere skridt. Hvis der er 
tale om forudbetalte tjenester, skal en 
eventuel resterende saldo tilbagebetales til 
den forbruger, der ønsker at skifte 
udbyder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 90
Christian Engström

Forslag til forordning
Betragtning 64

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(64) Kontrakter med overdragende 
udbydere af e-kommunikation til 
offentligheden bør annulleres automatisk 
efter udskiftningen, uden at slutbrugerne 
skal foretage yderligere skridt. Hvis der er 
tale om forudbetalte tjenester, skal en 
eventuel resterende saldo tilbagebetales til 

(64) Kontrakter med overdragende 
udbydere af e-kommunikation til 
offentligheden bør annulleres automatisk 
efter udskiftningen, uden at slutbrugerne 
skal foretage yderligere skridt. Hvis der er 
tale om forudbetalte tjenester, skal en 
eventuel resterende saldo tilbagebetales til 
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den forbruger, der ønsker at skifte udbyder. den forbruger, der ønsker at skifte udbyder.
Forbrugeren kan også anmode om, at en 
eventuel ubrugt saldo overføres til den 
modtagende telekommunikationsudbyder. 

Or. en

Ændringsforslag 91
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Betragtning 64

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(64) Kontrakter med overdragende 
udbydere af e-kommunikation til 
offentligheden bør annulleres automatisk 
efter udskiftningen, uden at slutbrugerne 
skal foretage yderligere skridt. Hvis der er 
tale om forudbetalte tjenester, skal en 
eventuel resterende saldo tilbagebetales til 
den forbruger, der ønsker at skifte udbyder.

(64) Kontrakter med overdragende 
udbydere af e-kommunikation til 
offentligheden bør annulleres automatisk 
efter udskiftningen, uden at slutbrugerne 
skal foretage yderligere skridt. Hvis der er 
tale om forudbetalte tjenester, skal en 
eventuel resterende saldo tilbagebetales til 
den forbruger, der ønsker at skifte udbyder, 
og forbrugeren skal have ret til indsigt i 
og sletning af de indsamlede data.

Or. de

Ændringsforslag 92
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Betragtning 65

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(65) Det er nødvendigt, at slutbrugerne 
oplever kontinuitet, når de skifter vigtige 
midler til identifikation, såsom e-
mailadresser. For at opnå dette og for at 
undgå, at der går e-mailkommunikation 
tabt, skal den overdragende udbyder af 
internetadgangstjenester tilbyde
slutbrugerne muligheden for at vælge en 

udgår
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gratis facilitet med videresendelse af e-
mails i de tilfælde, hvor slutbrugeren har 
fået en e-mailadresse hos den 
overdragende udbyder.

Or. en

Ændringsforslag 93
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Or. en

Ændringsforslag 94
Christian Engström

Forslag til forordning
Betragtning 71

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(71) For at sikre sammenhæng mellem 
målene og de foranstaltninger, der er 

(71) For at sikre sammenhæng mellem 
målene og de foranstaltninger, der er 
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nødvendige for at gennemføre det indre 
marked for elektronisk kommunikation i 
medfør af denne forordning og visse 
specifikke eksisterende retlige 
bestemmelser og for at afspejle 
hovedelementerne i den beslutningspraksis, 
der er under udvikling, bør direktiv 
2002/21/EF, 2002/20/EF og 2002/22/EF 
samt forordning (EU) nr. 531/2012 ændres. 
Dette omfatter indføjelse af bestemmelser 
om, at direktiv 2002/21/EF og de relaterede 
direktiver skal læses i sammenhæng med 
denne forordning, indførelse af øgede 
beføjelser til Kommissionen når det gælder 
om at sikre ensartethed hvad angår de 
afhjælpende foranstaltninger, der pålægges 
de europæiske udbydere af elektronisk 
kommunikation, der har en stærk 
markedsposition inden for konteksten af 
den europæiske høringsmekanisme, 
harmonisering af de kriterier, der er 
vedtaget i forbindelse med definitionen af 
og konkurrencen på relevante markeder, 
tilpasning af anmeldelsessystemet i medfør 
af direktiv 2002/20/EF med henblik på en 
fælles EU-tilladelse samt ophævelse af 
bestemmelser vedrørende 
minimumsharmonisering af slutbrugernes 
rettigheder, der fremgår af direktiv 
2002/22/EF, som er blevet gjort 
overflødige af den fuldstændige
harmonisering, der fremgår af denne 
forordning.

nødvendige for at gennemføre det indre 
marked for elektronisk kommunikation i 
medfør af denne forordning og visse 
specifikke eksisterende retlige 
bestemmelser og for at afspejle 
hovedelementerne i den beslutningspraksis, 
der er under udvikling, bør direktiv 
2002/21/EF, 2002/20/EF og 2002/22/EF 
samt forordning (EU) nr. 531/2012 ændres. 
Dette omfatter indføjelse af bestemmelser 
om, at direktiv 2002/21/EF og de relaterede 
direktiver skal læses i sammenhæng med 
denne forordning, indførelse af øgede 
beføjelser til Kommissionen når det gælder 
om at sikre ensartethed hvad angår de 
afhjælpende foranstaltninger, der pålægges 
de europæiske udbydere af elektronisk 
kommunikation, der har en stærk 
markedsposition inden for konteksten af 
den europæiske høringsmekanisme, 
harmonisering af de kriterier, der er 
vedtaget i forbindelse med definitionen af 
og konkurrencen på relevante markeder, 
tilpasning af anmeldelsessystemet i medfør 
af direktiv 2002/20/EF med henblik på en 
fælles EU-tilladelse samt ophævelse af 
bestemmelser vedrørende 
minimumsharmonisering af slutbrugernes 
rettigheder, der fremgår af direktiv 
2002/22/EF, som er blevet gjort 
overflødige af den harmonisering, der 
fremgår af denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 95
Christian Engström

Forslag til forordning
Betragtning 76

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(76) Desuden bør det omfattende fald i 
mobiltemineringstaksterne, der på det 

(76) Desuden bør det omfattende fald i 
mobiltemineringstaksterne, der på det 
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seneste har fundet sted i hele EU, gøre det 
muligt at udrydde de yderligere 
roaminggebyrer for indgående opkald.

seneste har fundet sted i hele EU, gøre det 
muligt at udrydde de yderligere 
roaminggebyrer for alle opkald.

Or. en

Ændringsforslag 96
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Betragtning 76

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(76) Desuden bør det omfattende fald i 
mobiltemineringstaksterne, der på det 
seneste har fundet sted i hele EU, gøre det 
muligt at udrydde de yderligere 
roaminggebyrer for indgående opkald.

(76) For at skabe klarhed og 
retssikkerhed bør der fastsættes en dato 
for den endelige udfasning af 
roaminggebyrer, der blev indledt med 
forordning (EF) nr. 717/2007. Forud for 
den endelige afskaffelse af 
roaminggebyrer bør engrostaksterne 
reduceres yderligere, og 
mobiltermineringstaksterne bør 
harmoniseres i hele EU for reelt at give 
telekommunikationsudbyderne lige vilkår.

Or. en

Begrundelse

I en række medlemsstater ligger den nationale gennemsnitspris under 0,05 EUR. Hvis 
engrospriserne for taleroaming fastholdes på det nuværende niveau, som er 0,05 EUR efter 
den 1. juli 2016, hvor operatører skal opkræve roamingkunder samme takster som nationale 
kunder, vil det skabe store forvridninger på markedet. Eftersom mobiloperatørerne fra 2016 
vil konkurrere på et europæisk marked, bør mobiltermineringstaksterne harmoniseres for at 
skabe lige vilkår for alle virksomheder.

Ændringsforslag 97
Christian Engström

Forslag til forordning
Betragtning 80 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(80a) Såfremt slutbrugeren giver sit 
samtykke til databehandling, bør dette 
samtykke være oplyst, specifikt og 
utvetydigt. Samtykket bør ikke være en 
forudsætning for, at slutbrugeren kan 
anvende telekommunikationstjenester.

Or. en

Ændringsforslag 98
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) borgere og virksomheder har ret til og 
mulighed for at få adgang til 
konkurrencedygtige, sikre og pålidelige 
elektroniske kommunikationstjenester, 
uanset hvor de udbydes inden for Unionen, 
uden at blive hindret af 
grænseoverskridende restriktioner eller 
ubegrundede ekstraomkostninger.

b) borgere og virksomheder har ret til og 
mulighed for at få adgang til 
konkurrencedygtige, sikre og pålidelige 
elektroniske kommunikationstjenester, 
uanset hvor de udbydes inden for Unionen, 
uden at blive hindret af 
grænseoverskridende restriktioner eller 
ubegrundede ekstraomkostninger og 
sanktioner.

Or. en

Ændringsforslag 99
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) de offentlige myndigheder på 
nationalt plan, EU-plan og regionalt plan 
skal koordinere indsatsen for at give 
borgerne adgang til sikre og pålidelige 
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elektroniske kommunikationstjenester til 
konkurrencedygtig pris, uanset hvor disse 
er etableret på EU's område. 

Or. fr

Ændringsforslag 100
Catherine Stihler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) der tages fat i udfasningen af 
ubegrundede gebyrer for roamingtrafik. 

Or. en

Ændringsforslag 101
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne forordning fastsætter navnlig 
reguleringsprincipper, i henhold til hvilke 
Kommissionen, Sammenslutningen af 
Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for 
Elektronisk Kommunikation (BEREC) og 
de nationale kompetente myndigheder 
udøver deres hverv, hver part inden for sit 
kompetenceområde og i sammenhæng med 
bestemmelserne i direktiv 2002/19/EF, 
2002/20/EF, 2002/21/EF og 2002/22/EF:

2. Denne forordning fastsætter navnlig 
reguleringsprincipper, i henhold til hvilke 
Kommissionen, Sammenslutningen af 
Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for 
Elektronisk Kommunikation (BEREC) og 
de nationale og regionale kompetente 
myndigheder udøver deres hverv, hver part 
inden for sit kompetenceområde og i 
sammenhæng med bestemmelserne i 
direktiv 2002/19/EF, 2002/20/EF, 
2002/21/EF og 2002/22/EF:

Or. fr



PE524.526v01-00 44/248 AM\1010616DA.doc

DA

Ændringsforslag 102
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) for at fremme investeringer i og 
innovation inden for ny og forbedret 
højkapacitetsinfrastruktur, som dækker 
hele Unionen og kan håndtere den 
voksende efterspørgsel fra slutbrugerne

c) for at fremme investeringer i og 
innovation inden for ny og forbedret 
højkapacitetsinfrastruktur og for at sørge 
for, at de dækker hele Unionen og kan 
håndtere den voksende efterspørgsel fra 
slutbrugerne, hvor de end befinder sig på 
EU's område

Or. fr

Ændringsforslag 103
Josef Weidenholzer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) for at beskytte slutbrugernes 
privatsfære og sikre brugernes 
netneutralitet

Or. de

Ændringsforslag 104
Regina Bastos

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) harmoniseringen af regler vedrørende 
slutbrugeres rettigheder og fremme af reel 
konkurrence på detailmarkederne, 
hvorved der skabes et europæisk 

udgår
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forbrugerområde for elektronisk 
kommunikation

Or. pt

Begrundelse

Eftersom forbrugerrettighederne i dette forslag til forordning overføres til direktivet om 
forsyningspligt (USD), er der ingen grund til at bibeholde dem i forslaget til forordning.

Ændringsforslag 105
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) harmoniseringen af regler vedrørende 
slutbrugeres rettigheder og fremme af reel 
konkurrence på detailmarkederne, 
hvorved der skabes et europæisk 
forbrugerområde for elektronisk 
kommunikation

udgår

Or. en

Ændringsforslag 106
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Bestemmelserne i denne forordning 
berører ikke Unionens regelværk 
vedrørende databeskyttelse og artikel 7 og 
8 i chartret om grundlæggende 
rettigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 107
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "hovedsæde": det etableringssted i 
medlemsstaten, hvor de vigtigste 
beslutninger træffes for så vidt angår 
investeringer i og styring af udbuddet af 
elektroniske kommunikationstjenester 
eller -net i Unionen

6) "hovedsæde": det etableringssted i 
medlemsstaten, hvor den effektive 
administrative forvaltning udføres. Denne 
omfatter den væsentlige, centrale ledelse 
af og kontrol med virksomhedens drift, 
personale, bogføring og formue

Or. de

Begrundelse

Definitionen mangler objektive og entydige kriterier. Ved at tage udgangspunkt i "det 
effektive forvaltningssted" kan der opstilles en præcis definition, som virksomheden har svært 
ved at ændre efter behov. Dette begrænser mulighederne for misbrug i forbindelse med EU's 
godkendelsesprocedure.

Ændringsforslag 108
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 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 ifølge 
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 27 Europa-Parlamentets og Rådets 
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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.)

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.)

Or. en

Ændringsforslag 109
Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 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

Or. en

Ændringsforslag 110
Catherine Stihler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a) "rimelig netstyring": netstyring, som 
overholder de generelle principper om 
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relevans, proportionalitet, effektivitet, 
ikkeforskelsbehandling og 
gennemsigtighed

Or. en

Ændringsforslag 111
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 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 på et kvalitetsniveau, 
der afspejler de teknologiske fremskridt
og dermed tillader forbindelse mellem alle 
endepunkter, som er tilsluttet til internettet, 
uanset den anvendte netteknologi og uden 
begrænsninger for det udvekslede lovlige 
indhold; dermed kan slutbrugere køre alle 
applikationer ved hjælp af internettets 
elektroniske kommunikationsfunktion;
ubegrænsede internetadgangstjenester er 
baseret på princippet om at gøre sig de 
bedst mulige bestræbelser, hvor eneste 
undtagelse er forholdsmæssige tekniske 
trafikstyringsforanstaltninger eller 
gennemførelse af en retskendelse

Or. en

Ændringsforslag 112
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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, der afspejler de 
tekniske 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

Or. de

Begrundelse

Definitionen af internetadgangstjeneste bør svare til den definition, som er udarbejdet af 
BEREC i "Guidelines for quality of service in the scope of net neutrality", BoR (12) 131.

Ændringsforslag 113
Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 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) "internetadgangstjeneste": en offentligt 
tilgængelig elektronisk 
kommunikationstjeneste, som leverer 
internetforbindelse og dermed forbindelse 
mellem praktisk taget alle endepunkter, 
som er tilsluttet til internettet, og gør det 
muligt for slutbrugere at sende data til og 
modtage data fra hele internettet

Or. en
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Ændringsforslag 114
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 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) "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 og gør det muligt 
for slutbrugere at sende og modtage data 
fra hele internettet

Or. en

Ændringsforslag 115
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 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) "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 eller det anvendte 
udstyr

Or. en

Begrundelse

Præcisering af det forskellige udstyr. Henvisninger til anvendte applikationer, potentielle 
begrænsninger og trafikstyring er udtrykkeligt ikke tilføjet for ikke at overbelaste definitionen 
og undgå gentagelser af andre dele af forslaget.
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Ændringsforslag 116
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 15

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 117
Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 15

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 

15) "specialtjenester": elektroniske 
kommunikationstjenester, der leveres og 
drives inden for et lukket elektronisk
kommunikationsnet, og som anvender 
internetprotokollen, men ikke er en del af 
internettet; udtrykket "lukket elektronisk 
kommunikationsnet" henviser til net, der 
benytter streng adgangskontrol
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som en sådan

Or. en

Ændringsforslag 118
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 15

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 
kommunikationstjeneste, der er underlagt 
adgangskontrol i et lukket 
kommunikationsnetværk, arbejder med 
internet-protokollen og ikke anvendes
som et alternativ til
internetadgangstjenesten; desuden 
adskiller dens funktionalitet sig fra 
tjenester, der udbydes via det offentlige 
internet

Or. de

Ændringsforslag 119
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 15

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 

15) "specialtjeneste": en elektronisk 
kommunikationstjeneste eller enhver anden 
tjeneste, som leveres og drives inden for et 
lukket elektronisk kommunikationsnet, og
som anvender internetprotokollen og 
streng adgangskontrol, og som ikke
markedsføres som et alternativ til en 



AM\1010616DA.doc 53/248 PE524.526v01-00

DA

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

internetadgangstjeneste og anvendes heller 
ikke i større omfang som en sådan

Or. en

Ændringsforslag 120
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 15

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 
kommunikationstjeneste eller enhver anden 
tjeneste, som gennem en logisk afgrænset 
kapacitet og med streng adgangskontrol
giver adgang til bestemt indhold, bestemte 
applikationer eller tjenester eller en 
kombination heraf med henblik på at sikre 
bedre kvalitetskarakteristika, som 
kontrolleres fra endepunkt til endepunkt; 
tjenesten markedsføres ikke som et 
alternativ til en internetadgangstjeneste og 
anvendes heller ikke i større omfang som 
en sådan

Or. en

Ændringsforslag 121
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) "specialtjeneste": en elektronisk 15) "specialtjeneste": en elektronisk 
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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

kommunikationstjeneste eller enhver anden 
tjeneste, som anvender 
internetprotokollen, og som giver et 
bestemt antal parter adgang til bestemt 
indhold, bestemte applikationer eller 
tjenester eller en kombination heraf, og 
hvis tekniske egenskaber styres ved hjælp 
af trafikstyring for at sikre passende 
tjenestekarakteristika; tjenesten 
markedsføres ikke som et alternativ til en 
internetadgangstjeneste og anvendes heller 
ikke i større omfang som en sådan

Or. en

Begrundelse

Styring fra endepunkt til endepunkt er måske ikke altid teknisk muligt eller i visse tilfælde 
måske slet ikke hensigten, da det f.eks. kun er en del af transmissionsvejen, som kan 
optimeres. Det er endvidere uklart, om fuldstændig styring fra endepunkt til endepunkt er 
mulig for mobile dataforbindelser. Endvidere er det udtrykkeligt nævnt, at optimeret adgang 
naturligt omfatter trafikstyring,

Ændringsforslag 122
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En europæisk udbyder af elektronisk 
kommunikation har ret til at udbyde 
elektroniske kommunikationsnet og -
tjenester i hele Unionen og til at udøve 
rettighederne i forbindelse med udbud af 
sådanne net og tjenester i hver af de 
medlemsstater, hvor udbyderen udøver sin 
virksomhed, i henhold til en fælles EU-
tilladelse, som kun er underlagt 
anmeldelseskravene i artikel 4.

1. Enhver udbyder af elektronisk 
kommunikation har ret til at udbyde 
elektroniske kommunikationsnet og -
tjenester i hele Unionen og til at udøve 
rettighederne i forbindelse med udbud af 
sådanne net og tjenester i hver af de 
medlemsstater, hvor udbyderen udøver sin 
virksomhed, i henhold til en fælles EU-
tilladelse, som kun er underlagt 
anmeldelseskravene i artikel 4.

Or. en
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Ændringsforslag 123
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Som en undtagelse fra artikel 12 i 
direktiv 2002/20/EF kan en europæisk 
udbyder af elektronisk kommunikation kun 
pålægges administrative gebyrer, som 
gælder i værtsmedlemsstaten, hvis 
udbyderen har en årlig omsætning af 
elektroniske kommunikationstjenester i den 
pågældende medlemsstat på mere end
0,5% af landets samlede omsætning af 
elektronisk kommunikation. Ved beregning 
af et eventuelt gebyr er det kun 
omsætningen af elektroniske 
kommunikationstjenester i den pågældende 
medlemsstat, der tages i betragtning.

3. Som en undtagelse fra artikel 12 i 
direktiv 2002/20/EF kan en europæisk 
udbyder af elektronisk kommunikation kun 
pålægges administrative gebyrer, som 
gælder i værtsmedlemsstaten, hvis 
udbyderen har en årlig omsætning af 
elektroniske kommunikationstjenester i den 
pågældende medlemsstat på mere end
0,1 % af landets samlede omsætning af 
elektronisk kommunikation. Ved beregning 
af et eventuelt gebyr er det kun 
omsætningen af elektroniske 
kommunikationstjenester i den pågældende 
medlemsstat, der tages i betragtning.

Or. de

Ændringsforslag 124
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Som en undtagelse fra artikel 13, stk. 1, 
litra b), i direktiv 2002/22/EF kan en 
europæisk udbyder af elektronisk 
kommunikation kun pålægges at bidrage til 
nettoomkostningerne ved forsyningspligt i 
værtsmedlemsstaten, hvis udbyderen har en 
årlig omsætning af elektroniske 
kommunikationstjenester i den pågældende 
medlemsstat på mere end 3 % af landets 
samlede omsætning af elektronisk 
kommunikation. Ved beregning af et 
eventuelt bidrag er det kun omsætningen i 
den pågældende medlemsstat, der tages i 

4. Som en undtagelse fra artikel 13, stk. 1, 
litra b), i direktiv 2002/22/EF kan en 
europæisk udbyder af elektronisk 
kommunikation kun pålægges at bidrage til 
nettoomkostningerne ved forsyningspligt i 
værtsmedlemsstaten, hvis udbyderen har en 
årlig omsætning af elektroniske 
kommunikationstjenester i den pågældende 
medlemsstat på mere end 1 % af landets 
samlede omsætning af elektronisk 
kommunikation. Ved beregning af et 
eventuelt bidrag er det kun omsætningen i 
den pågældende medlemsstat, der tages i 
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betragtning betragtning

Or. de

Ændringsforslag 125
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En europæisk udbyder af elektronisk 
kommunikation har ret til lige behandling 
af de forskellige medlemsstaters nationale 
tilsynsmyndigheder i objektivt ækvivalente 
situationer.

udgår

Or. de

Begrundelse

Denne formulering ignorerer forskellene i beskyttelse i de forskellige nationale lovgivninger. 
Den kompetente tilsynsmyndighed bør håndhæve den nationale ret og ikke de svageste 
bestemmelser i EU. Der kan argumenteres for, at den anvendte formulering giver mulighed 
herfor. Kommissionen og den medlemsstat, der har det svageste beskyttelsesniveau eller den 
svageste fortolkning af den gældende ret, ville på den måde rent faktisk blive den eneste 
målestok.

Ændringsforslag 126
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udbyderens navn, retlige status og form, 
registreringsnummer, hvis udbyderen er 
optaget i et handelsregister eller et andet 
lignende offentligt register, den fysiske 
adresse på udbyderens hovedsæde, en 
kontaktperson, en kort beskrivelse af de 
udbudte eller planlagte net eller tjenester, 

a) udbyderens navn, retlige status og form, 
registreringsnummer, hvis udbyderen er 
optaget i et handelsregister eller et andet 
lignende offentligt register, den fysiske 
adresse på udbyderens hovedsæde, en 
kontaktperson, en kort beskrivelse af de 
udbudte eller planlagte net eller tjenester
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herunder identifikation af hjemlandet og deres sikkerhedsmekanismer, herunder 
identifikation af hjemlandet

Or. de

Ændringsforslag 127
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 beslutning nr.
676/2002/EF med behørig hensyntagen til 
bestemmelserne i artikel 8a og 9 i direktiv 
2002/21/EF.

Or. en

Ændringsforslag 128
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 og forsvar under hensyntagen til 
vigtige generelle interessemål som 
kulturel mangfoldighed og 
mediepluralisme samt forskellige 
radiofrekvensbrugeres interesser.
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Or. en

Ændringsforslag 129
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De nationale kompetente myndigheder 
anvender et system til udstedelse af 
tilladelser vedrørende brug af frekvenser, 
som er så lidt indgribende som muligt og
baseret på objektive, gennemsigtige, ikke-
diskriminerende og forholdsmæssige 
kriterier, der giver størst mulig fleksibilitet 
og en effektiv udnyttelse af 
radiofrekvenserne og samtidig fremmer 
ensartede vilkår i hele Unionen for 
europæiske udbydere af elektronisk 
kommunikations integrerede investeringer 
og integreret drift i flere lande.

2. De nationale kompetente myndigheder 
anvender et system til udstedelse af 
tilladelser vedrørende brug af frekvenser, 
som er baseret på objektive, 
gennemsigtige, ikke-diskriminerende og 
forholdsmæssige kriterier, der giver størst 
mulig fleksibilitet og en effektiv udnyttelse 
af radiofrekvenserne og samtidig fremmer 
ensartede vilkår i hele Unionen for 
europæiske udbydere af elektronisk 
kommunikations integrerede investeringer 
og integreret drift i flere lande.

Or. de

Ændringsforslag 130
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 
frekvensen med henblik på at efterkomme 
den stigende efterspørgsel efter trådløse 
højhastighedsbredbåndsnet og samtidig 
hensyntagen til offentlighedens interesse 
og frekvensens sociale, kulturelle og 
økonomiske værdi som helhed.

Or. en
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Ændringsforslag 131
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 132
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 – 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

Or. en

Ændringsforslag 133
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

2a. Stk. 2 finder ikke anvendelse på 
bestemmelserne i henhold til artikel 9, 
stk. 3 og 4, i direktiv 2002/21/EF.

Or. en

Ændringsforslag 134
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) overholdelse af reglerne om beskyttelse 
af privatlivets fred, personoplysninger, 
nettenes sikkerhed og integritet og 
gennemsigtighed i overensstemmelse med 
EU-retten.

f) overholdelse af reglerne om beskyttelse 
af privatlivets fred, personoplysninger,
princippet om indbygget databeskyttelse,
nettenes sikkerhed og integritet og 
gennemsigtighed i overensstemmelse med 
EU-retten.

Or. de

Ændringsforslag 135
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19 udgår
Konnektivitetsprodukter med en 

garanteret servicekvalitet
1. Alle operatører har ret til at udbyde et 
europæisk konnektivitetsprodukt med en 
garanteret servicekvalitet som angivet i 
stk. 4.
2. Alle operatører skal opfylde en hvilken 
som helst anmodning om at udbyde et 
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europæiske konnektivitetsprodukt med en 
garanteret servicekvalitet, som angivet i 
stk. 4, der er indgivet skriftligt af en 
udbyder af elektroniske 
kommunikationstjenester med en 
tilladelse. Enhver afvisning af at udbyde 
et europæisk produkt med en garanteret 
servicekvalitet skal være baseret på 
objektive kriterier. Operatøren informerer 
om begrundelsen for enhver afvisning 
senest en måned efter den skriftlige 
anmodning.
Det anses for et objektivt grundlag for 
afvisning, hvis en part, der anmoder om at 
få leveret et europæisk 
konnektivitetsprodukt med en garanteret 
servicekvalitet ikke er på sin side i stand 
til eller villig til at gøre et europæisk 
konnektivitetsprodukt med en garanteret 
servicekvalitet tilgængelig for den part, 
som har modtaget anmodningen, på 
rimelige vilkår, hvis denne anmoder om 
det, uanset om dette finder sted i EU eller 
tredjelande.
3. Hvis anmodningen afvises, eller der 
ikke nås en aftale om specifikke vilkår og 
betingelser, herunder pris, senest to 
måneder efter indgivelse af den skriftlige 
anmodning, har begge parter ret til at 
forelægge problemet for de relevante 
nationale tilsynsmyndigheder, jf. artikel 
20 i direktiv 2002/21/EF. I sådanne 
tilfælde finder artikel 3, stk. 6, i 
nærværende forordning anvendelse.
4. Udbud af et konnektivitetsprodukt 
anses for udbud af et europæisk 
konnektivitetsprodukt med en garanteret 
servicekvalitet, hvis det leveres i henhold 
til de minimumsparametre, der er opført i 
bilag II, og det kumulativt opfylder 
følgende indholdsmæssige krav:
a) mulighed for at tilbyde det som et 
højkvalitetsprodukt i hele EU 
b) det giver tjenesteudbydere mulighed for 
at opfylde deres slutbrugeres behov
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c) omkostningseffektivitet under 
hensyntagen til eksisterende løsninger, 
der kan leveres på samme net
e) driftsmæssig effektivitet, navnlig for så 
vidt angår begrænsning af 
implementeringshindringer og 
udrulningsomkostninger for kunder, i det 
omfang det er muligt, og
f) sikring af, at reglerne om beskyttelse af 
privatlivets fred, personoplysninger, 
nettenes sikkerhed og integritet og 
gennemsigtighed i overensstemmelse med 
EU-retten overholdes.
5. Kommissionen beføjes til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
32 for at tilpasse bilag II i lyset af den 
markedsmæssige og teknologiske 
udvikling, således at det fortsat er muligt 
at leve op til de indholdsmæssige krav i 
stk. 4.

Or. de

Ændringsforslag 136
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19 udgår
Konnektivitetsprodukter med en 

garanteret servicekvalitet
1. Alle operatører har ret til at udbyde et 
europæisk konnektivitetsprodukt med en 
garanteret servicekvalitet som angivet i 
stk. 4.
2. Alle operatører skal opfylde en hvilken 
som helst anmodning om at udbyde et 
europæiske konnektivitetsprodukt med en 
garanteret servicekvalitet, som angivet i 
stk. 4, der er indgivet skriftligt af en 
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udbyder af elektroniske 
kommunikationstjenester med en 
tilladelse. Enhver afvisning af at udbyde 
et europæisk produkt med en garanteret
servicekvalitet skal være baseret på 
objektive kriterier. Operatøren informerer 
om begrundelsen for enhver afvisning 
senest en måned efter den skriftlige 
anmodning.
Det anses for et objektivt grundlag for 
afvisning, hvis en part, der anmoder om at 
få leveret et europæisk 
konnektivitetsprodukt med en garanteret 
servicekvalitet ikke er på sin side i stand 
til eller villig til at gøre et europæisk 
konnektivitetsprodukt med en garanteret 
servicekvalitet tilgængelig for den part, 
som har modtaget anmodningen, på 
rimelige vilkår, hvis denne anmoder om 
det, uanset om dette finder sted i EU eller 
tredjelande.
3. Hvis anmodningen afvises, eller der 
ikke nås en aftale om specifikke vilkår og 
betingelser, herunder pris, senest to 
måneder efter indgivelse af den skriftlige 
anmodning, har begge parter ret til at 
forelægge problemet for de relevante 
nationale tilsynsmyndigheder, jf. artikel 
20 i direktiv 2002/21/EF. I sådanne 
tilfælde finder artikel 3, stk. 6, i 
nærværende forordning anvendelse.
4. Udbud af et konnektivitetsprodukt 
anses for udbud af et europæisk 
konnektivitetsprodukt med en garanteret 
servicekvalitet, hvis det leveres i henhold 
til de minimumsparametre, der er opført i 
bilag II, og det kumulativt opfylder 
følgende indholdsmæssige krav:
a) mulighed for at tilbyde det som et 
højkvalitetsprodukt i hele EU 
b) det giver tjenesteudbydere mulighed for 
at opfylde deres slutbrugeres behov
c) omkostningseffektivitet under 
hensyntagen til eksisterende løsninger, 
der kan leveres på samme net
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e) driftsmæssig effektivitet, navnlig for så 
vidt angår begrænsning af 
implementeringshindringer og 
udrulningsomkostninger for kunder, i det 
omfang det er muligt, og
f) sikring af, at reglerne om beskyttelse af 
privatlivets fred, personoplysninger, 
nettenes sikkerhed og integritet og 
gennemsigtighed i overensstemmelse med 
EU-retten overholdes.
5. Kommissionen beføjes til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
32 for at tilpasse bilag II i lyset af den 
markedsmæssige og teknologiske 
udvikling, således at det fortsat er muligt 
at leve op til de indholdsmæssige krav i 
stk. 4.

Or. fr

Ændringsforslag 137
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19 udgår
Konnektivitetsprodukter med en 

garanteret servicekvalitet
1. Alle operatører har ret til at udbyde et 
europæisk konnektivitetsprodukt med en 
garanteret servicekvalitet som angivet i 
stk. 4.
2. Alle operatører skal opfylde en hvilken 
som helst anmodning om at udbyde et 
europæiske konnektivitetsprodukt med en 
garanteret servicekvalitet, som angivet i 
stk. 4, der er indgivet skriftligt af en 
udbyder af elektroniske 
kommunikationstjenester med en 
tilladelse. Enhver afvisning af at udbyde 
et europæisk produkt med en garanteret 
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servicekvalitet skal være baseret på 
objektive kriterier. Operatøren informerer 
om begrundelsen for enhver afvisning 
senest en måned efter den skriftlige 
anmodning.
Det anses for et objektivt grundlag for 
afvisning, hvis en part, der anmoder om at 
få leveret et europæisk 
konnektivitetsprodukt med en garanteret 
servicekvalitet ikke er på sin side i stand 
til eller villig til at gøre et europæisk 
konnektivitetsprodukt med en garanteret 
servicekvalitet tilgængelig for den part, 
som har modtaget anmodningen, på 
rimelige vilkår, hvis denne anmoder om 
det, uanset om dette finder sted i EU eller 
tredjelande.
3. Hvis anmodningen afvises, eller der 
ikke nås en aftale om specifikke vilkår og 
betingelser, herunder pris, senest to 
måneder efter indgivelse af den skriftlige 
anmodning, har begge parter ret til at 
forelægge problemet for de relevante 
nationale tilsynsmyndigheder, jf. artikel
20 i direktiv 2002/21/EF. I sådanne 
tilfælde finder artikel 3, stk. 6, i 
nærværende forordning anvendelse.
4. Udbud af et konnektivitetsprodukt 
anses for udbud af et europæisk 
konnektivitetsprodukt med en garanteret 
servicekvalitet, hvis det leveres i henhold 
til de minimumsparametre, der er opført i 
bilag II, og det kumulativt opfylder 
følgende indholdsmæssige krav:
a) mulighed for at tilbyde det som et 
højkvalitetsprodukt i hele EU 
b) det giver tjenesteudbydere mulighed for 
at opfylde deres slutbrugeres behov
c) omkostningseffektivitet under 
hensyntagen til eksisterende løsninger, 
der kan leveres på samme net
e) driftsmæssig effektivitet, navnlig for så 
vidt angår begrænsning af 
implementeringshindringer og 
udrulningsomkostninger for kunder, i det 
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omfang det er muligt, og
f) sikring af, at reglerne om beskyttelse af 
privatlivets fred, personoplysninger, 
nettenes sikkerhed og integritet og 
gennemsigtighed i overensstemmelse med 
EU-retten overholdes.
5. Kommissionen beføjes til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
32 for at tilpasse bilag II i lyset af den 
markedsmæssige og teknologiske 
udvikling, således at det fortsat er muligt 
at leve op til de indholdsmæssige krav i 
stk. 4.

Or. de

Begrundelse

Det skal sikres, at alle netudbydere behandler alle tjenester ens. Visse (specialiserede) 
tjenester må ikke prioriteres ud fra profithensyn.

Ændringsforslag 138
Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19 udgår
Konnektivitetsprodukter med en 

garanteret servicekvalitet
1. Alle operatører har ret til at udbyde et 
europæisk konnektivitetsprodukt med en 
garanteret servicekvalitet som angivet i 
stk. 4.
2. Alle operatører skal opfylde en hvilken 
som helst anmodning om at udbyde et 
europæiske konnektivitetsprodukt med en 
garanteret servicekvalitet, som angivet i 
stk. 4, der er indgivet skriftligt af en 
udbyder af elektroniske 
kommunikationstjenester med en 
tilladelse. Enhver afvisning af at udbyde 
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et europæisk produkt med en garanteret 
servicekvalitet skal være baseret på 
objektive kriterier. Operatøren informerer 
om begrundelsen for enhver afvisning 
senest en måned efter den skriftlige 
anmodning.
Det anses for et objektivt grundlag for 
afvisning, hvis en part, der anmoder om at 
få leveret et europæisk 
konnektivitetsprodukt med en garanteret 
servicekvalitet ikke er på sin side i stand 
til eller villig til at gøre et europæisk 
konnektivitetsprodukt med en garanteret 
servicekvalitet tilgængelig for den part, 
som har modtaget anmodningen, på 
rimelige vilkår, hvis denne anmoder om 
det, uanset om dette finder sted i EU eller 
tredjelande.
3. Hvis anmodningen afvises, eller der 
ikke nås en aftale om specifikke vilkår og 
betingelser, herunder pris, senest to 
måneder efter indgivelse af den skriftlige 
anmodning, har begge parter ret til at 
forelægge problemet for de relevante 
nationale tilsynsmyndigheder, jf. artikel 
20 i direktiv 2002/21/EF. I sådanne 
tilfælde finder artikel 3, stk. 6, i 
nærværende forordning anvendelse.
4. Udbud af et konnektivitetsprodukt 
anses for udbud af et europæisk 
konnektivitetsprodukt med en garanteret 
servicekvalitet, hvis det leveres i henhold 
til de minimumsparametre, der er opført i 
bilag II, og det kumulativt opfylder 
følgende indholdsmæssige krav:
a) mulighed for at tilbyde det som et 
højkvalitetsprodukt i hele EU 
b) det giver tjenesteudbydere mulighed for 
at opfylde deres slutbrugeres behov
c) omkostningseffektivitet under 
hensyntagen til eksisterende løsninger, 
der kan leveres på samme net
e) driftsmæssig effektivitet, navnlig for så 
vidt angår begrænsning af 
implementeringshindringer og 
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udrulningsomkostninger for kunder, i det 
omfang det er muligt, og
f) sikring af, at reglerne om beskyttelse af 
privatlivets fred, personoplysninger, 
nettenes sikkerhed og integritet og 
gennemsigtighed i overensstemmelse med 
EU-retten overholdes.
5. Kommissionen beføjes til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
32 for at tilpasse bilag II i lyset af den 
markedsmæssige og teknologiske 
udvikling, således at det fortsat er muligt 
at leve op til de indholdsmæssige krav i 
stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 139
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Slutbrugeres frihed til at bruge 
offentlige elektroniske kommunikationsnet 
eller offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, der udbydes af 
en virksomhed, der er etableret i en anden 
medlemsstat, må ikke begrænses af 
offentlige myndigheder.

1. Slutbrugeres ret til at bruge offentlige 
elektroniske kommunikationsnet eller 
offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, der udbydes af 
en virksomhed, der er etableret i en anden 
medlemsstat, må ikke begrænses af 
offentlige myndigheder.

Or. de

Ændringsforslag 140
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Slutbrugeres frihed til at bruge 
offentlige elektroniske kommunikationsnet 
eller offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, der udbydes af 
en virksomhed, der er etableret i en anden 
medlemsstat, må ikke begrænses af 
offentlige myndigheder.

1. Slutbrugere skal ikke begrænses af 
offentlige myndigheder med hensyn til at 
bruge offentlige elektroniske 
kommunikationsnet eller offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, der udbydes af 
en virksomhed og/eller offentlige 
myndigheder, der er etableret i en anden 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 141
Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Slutbrugeres frihed til at bruge 
offentlige elektroniske kommunikationsnet 
eller offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, der udbydes af 
en virksomhed, der er etableret i en anden 
medlemsstat, må ikke begrænses af 
offentlige myndigheder.

1. Slutbrugere skal ikke begrænses af 
offentlige myndigheder med hensyn til at 
bruge offentlige elektroniske 
kommunikationsnet eller offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, der udbydes af 
en virksomhed, der er etableret i en anden 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 142
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Udbydere af elektronisk 
kommunikation til offentligheden sikrer, 
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at der sendes en passende meddelelse til 
slutbrugeren, når forbruget af 
tjenesteydelser har nået 80 % af den 
økonomiske grænse, der er fastsat i 
henhold til stk. 1. Meddelelsen skal angive 
proceduren for at fortsætte med at få 
leveret disse tjenester, herunder deres 
omkostning. Udbyderen ophører med at 
levere den pågældende tjeneste og 
fakturere slutbrugeren for den, hvis det 
betyder, at den økonomiske grænse 
overskrides, medmindre og indtil 
slutbrugeren anmoder om fortsat at få 
leveret eller fornyer disse tjenester. Efter 
at have nået den økonomiske grænse er 
slutbrugeren stadig i stand til at modtage 
opkald og sms-beskeder samt ringe til 
frikaldsnumre og alarmtjenester ved at 
ringe gratis til det fælleseuropæiske 
alarmnummer 112 indtil udløbet af den 
aftalte faktureringsperiode.

Or. en

Ændringsforslag 143
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden anvender ingen 
diskriminerende krav eller brugs- eller 
adgangsbetingelser for slutbrugere baseret 
på disses nationalitet eller bopælssted, 
medmindre sådanne forskelle er objektivt 
begrundede.

2. Udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden anvender ingen 
diskriminerende krav eller brugs- eller 
adgangsbetingelser for slutbrugere baseret 
på disses nationalitet eller bopælssted.

Or. en

Ændringsforslag 144
Franz Obermayr
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Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden anvender ingen 
diskriminerende krav eller brugs- eller 
adgangsbetingelser for slutbrugere baseret 
på disses nationalitet eller bopælssted, 
medmindre sådanne forskelle er objektivt 
begrundede.

2. Udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden anvender ingen 
diskriminerende krav eller brugs- eller 
adgangsbetingelser for slutbrugere baseret 
på disses nationalitet eller bopælssted.

Or. de

Begrundelse

Dette er en unødvendig og upræcis indskrænkning af dette vigtige princip. Lovlige grunde til 
forskelsbehandling kan tillades på anden måde, f.eks. i gennemføringsforordninger eller af de 
nationale tilsynsmyndigheder efter aftale med ENISA. Formuleringen "objektivt begrundede" 
er for simpel og usikker.

Ændringsforslag 145
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden anvender ingen 
diskriminerende krav eller brugs- eller 
adgangsbetingelser for slutbrugere baseret 
på disses nationalitet eller bopælssted, 
medmindre sådanne forskelle er objektivt 
begrundede.

2. Udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden i en bestemt medlemsstat
anvender ingen diskriminerende krav eller 
brugs- eller adgangsbetingelser, herunder 
gebyrer og takster, for slutbrugere baseret 
på disses nationalitet eller bopælssted, 
medmindre udbyderne kan påvise, at 
forskellene er direkte begrundet af 
objektive kriterier.

Or. en
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Ændringsforslag 146
Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden anvender ingen 
diskriminerende krav eller brugs- eller 
adgangsbetingelser for slutbrugere baseret 
på disses nationalitet eller bopælssted, 
medmindre sådanne forskelle er objektivt 
begrundede.

2. Udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden anvender ingen 
diskriminerende krav eller brugs- eller 
adgangsbetingelser for slutbrugere baseret 
på disses nationalitet eller bopælssted, 
medmindre sådanne forskelle er begrundet 
af og strengt overholder retningslinjerne i 
stk. 3a.

Or. en

Ændringsforslag 147
Regina Bastos

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Udbydere af elektronisk 
kommunikation til offentligheden må ikke 
benytte takster for EU-intern 
kommunikation, der termineres i en 
anden medlemsstat, som er højere end 
nedenstående, medmindre det kan 
begrundes objektivt:

udgår

a) for fastnetkommunikation må taksterne 
ikke overstige taksten for indenlandsk 
fjernkommunikation, og
b) for mobilkommunikation må taksterne 
ikke overstige eurotarifferne for 
henholdsvis reguleret tale- og sms-
roamingkommunikation i forordning 
(EF) nr. 531/2012.

Or. pt
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Begrundelse

Hvad angår markedet for fastnetkommunikation, er der ikke behov for lovgivningstiltag, da 
det ikke klart kan dokumenteres, at det vil være nyttigt. Hvad angår mobilkommunikation, bør 
dette behandles via den generelle tilgang til roaming som fastlagt i roaming III-forordningen.

Ændringsforslag 148
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Udbydere af elektronisk 
kommunikation til offentligheden må ikke 
benytte takster for EU-intern 
kommunikation, der termineres i en 
anden medlemsstat, som er højere end 
nedenstående, medmindre det kan 
begrundes objektivt:

udgår

a) for fastnetkommunikation må taksterne 
ikke overstige taksten for indenlandsk 
fjernkommunikation, og
b) for mobilkommunikation må taksterne 
ikke overstige eurotarifferne for 
henholdsvis reguleret tale- og sms-
roamingkommunikation i forordning 
(EF) nr. 531/2012.

Or. en

Begrundelse

Markedet for internationale opkald er blevet liberaliseret siden 2007, da det allerede dengang 
blev anset for at være konkurrencedygtigt. Lige siden er markedet blevet stadig mere 
konkurrencedygtigt med minutpakker, enhedstakster og virtuelle mobilnetoperatører, som 
udbyder alternative tjenester suppleret af Voice Over Internet Protocol-tjenester som Skype, 
som gør det muligt at foretage selv globale gratis opkald. Der synes derfor ikke at være den 
store grund til at regulere dette marked.

Ændringsforslag 149
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab
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Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Udbydere af elektronisk 
kommunikation til offentligheden må ikke 
benytte takster for EU-intern 
kommunikation, der termineres i en 
anden medlemsstat, som er højere end 
nedenstående, medmindre det kan 
begrundes objektivt:

udgår

a) for fastnetkommunikation må taksterne 
ikke overstige taksten for indenlandsk 
fjernkommunikation, og
b) for mobilkommunikation må taksterne 
ikke overstige eurotarifferne for 
henholdsvis reguleret tale- og sms-
roamingkommunikation i forordning 
(EF) nr. 531/2012.

Or. en

Ændringsforslag 150
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden må ikke benytte takster 
for EU-intern kommunikation, der 
termineres i en anden medlemsstat, som er 
højere end nedenstående, medmindre det 
kan begrundes objektivt:

3. Udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden må ikke benytte takster 
for EU-intern kommunikation, der 
termineres i en anden medlemsstat, som er 
højere end nedenstående:

Or. de

Begrundelse

Begrundelse som til stk. 2.
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Ændringsforslag 151
Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden må ikke benytte takster 
for EU-intern kommunikation, der 
termineres i en anden medlemsstat, som er 
højere end nedenstående, medmindre det 
kan begrundes objektivt:

3. Udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden må ikke benytte takster 
for EU-intern kommunikation, der 
termineres i en anden medlemsstat, som er 
højere end takster for indenlandsk 
fjernkommunikation, medmindre
forskellen er begrundet af og strengt 
overholder retningslinjerne i stk. 3a:

Or. en

Ændringsforslag 152
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden må ikke benytte takster 
for EU-intern kommunikation, der 
termineres i en anden medlemsstat, som er 
højere end nedenstående, medmindre det 
kan begrundes objektivt:

3. Udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden må fra den 1. juli 2016
ikke benytte takster for EU-intern 
kommunikation, der termineres i en anden 
medlemsstat, som er højere end 
nedenstående, medmindre det kan 
begrundes objektivt:

Or. en

Ændringsforslag 153
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden må ikke benytte takster 
for EU-intern kommunikation, der 
termineres i en anden medlemsstat, som er 
højere end nedenstående, medmindre det
kan begrundes objektivt:

3. Udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden må ikke benytte takster 
for international kommunikation, der 
termineres i en anden medlemsstat, som er 
højere end eurotaksterne for reguleret 
tale- og sms-roamingkommunikation i 
henhold til forordning (EF) nr. 531/2012, 
medmindre forskellige takster kan 
begrundes objektivt af og står i rimeligt 
forhold til de samlede 
ekstraomkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 154
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for fastnetkommunikation må taksterne 
ikke overstige taksten for indenlandsk 
fjernkommunikation, og

udgår

Or. en

Ændringsforslag 155
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for mobilkommunikation må taksterne 
ikke overstige eurotarifferne for 
henholdsvis reguleret tale- og sms-
roamingkommunikation i forordning 
(EF) nr. 531/2012.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 156
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for mobilkommunikation må taksterne 
ikke overstige eurotarifferne for 
henholdsvis reguleret tale- og sms-
roamingkommunikation i forordning 
(EF) nr. 531/2012.

b) for mobilkommunikation må taksterne 
ikke overstige de indenlandske 
mobilkommunikationstjenester.

Or. en

Ændringsforslag 157
Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Efter (DATOEN FOR 
ANVENDELSEN) fastlægger BEREC 
efter høring af de berørte parter og i tæt 
samarbejde med Kommissionen generelle 
retningslinjer for, på hvilke betingelser 
udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden må opkræve et 
yderligere gebyr for en international 
tjeneste i EU i tillæg til deres 
indenlandske takster. Sådanne 
retningslinjer skal sikre, at alle yderligere 
gebyrer er strengt baseret på de reelle og 
verificerbare omkostninger, som udbydere 
pådrager sig ved at yde en 
grænseoverskridende tjeneste, at de er 
gennemsigtige og tilgængelige for 
offentligheden.
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Or. en

Ændringsforslag 158
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 23 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Åbent internet, specialtjenester og 
forholdsmæssig teknisk styring af 
internettrafikken

Or. en

Ændringsforslag 159
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 23 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Frihed til at udbyde og ret til at benytte det 
åbne internet

Or. en

Ændringsforslag 160
Christian Engström

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Slutbrugerne har ret til at have frihed til at 
tilgå og udbrede oplysninger og indhold, 
og bruge applikationer, tilslutte hardware
og bruge tjenester og software, de selv 
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vælger, via deres internetadgangstjeneste.
Internetudbydere kan således ikke 
blokere, forskelsbehandle, forringe eller 
degradere, herunder gennem pristillæg 
eller præferencebehandling, en persons 
evne til at anvende en tjeneste til at få 
adgang til, anvende, sende, opslå, 
modtage eller tilbyde indhold, 
applikationer eller tjenester efter eget 
valg, uanset kilden eller målet.
Udbydere af internetadgangstjenester må 
ikke gøre prisen for disse tjenester 
afhængig af det indhold eller de 
applikationer eller tjenester, der udbydes 
eller anvendes via disse 
internetadgangstjenester.

Or. en

Ændringsforslag 161
Catherine Stihler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Slutbrugerne har ret til at tilgå, overføre og 
udbrede oplysninger og indhold, og bruge 
applikationer, tilslutte hardware og bruge
tjenester og software, de selv vælger. 
Internetudbydere kan ikke blokere,
forskelsbehandle, forringe eller 
degradere, herunder gennem pristillæg 
eller præferencebehandling, en 
slutbrugers evne til at anvende en tjeneste 
til at få adgang til, anvende, sende, opslå, 
modtage eller tilbyde indhold, 
applikationer eller tjenester efter eget 
valg, uanset kilden eller målet. Udbydere 
af internetadgangstjenester kan dog 
tilbyde differentierede aftaler, alt efter 
datamængde og hastigheder, når blot der 
ikke anvendes forskelsbehandling på 
grund af selve indholdet, applikationen 
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eller tjenesten. Udbydere af 
internetadgangstjenester må ikke gøre 
prisen for disse tjenester afhængig af det 
indhold eller de applikationer eller 
tjenester, der udbydes eller anvendes via
disse internetadgangstjenester.

Or. en

Ændringsforslag 162
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Slutbrugerne har ret til at tilgå og udbrede 
oplysninger og indhold og bruge 
applikationer, tilslutte enheder og benytte
tjenester, de selv vælger, via deres 
internetadgangstjeneste.
Internetudbyderne kan derfor ikke 
blokere, diskriminere eller nedgradere en 
person, herunder gennem overpris eller 
særbehandling, med hensyn til dennes 
mulighed for at benytte en tjeneste, tilgå, 
bruge, sende, opslå, modtage eller tilbyde 
indhold, applikationer eller tjenester, som 
vedkommende selv vælger, uanset 
indholdets oprindelse eller bestemmelse.

Or. fr

Ændringsforslag 163
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Slutbrugerne har frihed til at tilgå og 
udbrede oplysninger og indhold, og bruge 

Den åbne internetadgang sikres fuldt ud, 
jf. artikel 2, stk. 14, for at sætte
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applikationer og tjenester, de selv vælger,
via deres internetadgangstjeneste.

slutbrugerne i stand til via deres åbne 
internetadgangstjeneste at tilgå og 
udbrede alle oplysninger og alt indhold, de 
selv vælger, og bruge applikationer og 
tjenester samt terminaler, 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.

Or. de

Ændringsforslag 164
Josef Weidenholzer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Slutbrugerne har ret til at tilgå og udbrede 
oplysninger og indhold, og bruge alle
applikationer og tjenester, de selv vælger, 
via deres internetadgangstjeneste med 
hardware og software, de selv vælger.

Or. de

Ændringsforslag 165
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Slutbrugerne har frihed til ved hjælp af 
anordninger efter eget valg at tilgå og 
udbrede oplysninger og indhold, og bruge 
applikationer og tjenester, de selv vælger,
uanset deres oprindelse eller destination,
via deres internetadgangstjeneste.
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Or. en

Begrundelse

Ny version af det ændringsforslag, ordføreren fremsatte.

Ændringsforslag 166
Malcolm Harbour

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 6 til udkastet til udtalelse og medfører 
tilbagetagelse af ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 167
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 

udgår
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enhver sådan aftale om datamængder.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelses merværdi er uklar. Brugerne kan naturligvis frit indgå aftaler. Om disse 
aftaler omfatter datamængder, hastigheder eller eventuelt servicekvalitet er desuden 
fuldstændig et spørgsmål om udbud og efterspørgsel og kræver ingen regulering.

Ændringsforslag 168
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

Or. de

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 alt indhold, alle tjenester, 
oplysninger og applikationer skal nedfældes som en regel.

Ændringsforslag 169
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Slutbrugerne har frihed til at indgå aftaler 
om datamængder og -hastigheder med
udbydere af internetadgangstjenester og 

Internetudbyderne kan dog foreslå aftaler 
om datamængder og -hastigheder, forudsat 
at det ikke indebærer forskelsbehandling 
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til at benytte ethvert tilbud fra udbydere af 
internetindhold, -applikationer og -
tjenester i henhold til enhver sådan aftale 
om datamængder.

forbundet med type eller arten af 
indholdet, applikationen eller tjenesten.

Or. fr

Ændringsforslag 170
Josef Weidenholzer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 og til 
at benytte ethvert tilbud fra udbydere af 
internetindhold, -applikationer og -tjenester 
i henhold til enhver sådan aftale om 
datamængder, såfremt det ikke påvirker 
indhold, tjenester, applikationer og 
konnektivitetsklasser.

Or. de

Ændringsforslag 171
Regina Bastos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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, datahastigheder og
tjenesternes generelle karakter, f.eks. 
tjenestekvaliteten, 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.
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Or. pt

Ændringsforslag 172
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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, og
internetudbydere må kun annoncere den 
mindste garanterede datamængde og 
hastighed, som de kan tilbyde, ikke den 
højeste.

Or. en

Ændringsforslag 173
Christian Engström

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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 174
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1
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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 tilbyde 
slutbrugere levering af specialtjenester 
med en bedre servicekvalitet i et lukket 
elektronisk internetprotokoluafhængigt 
kommunikationsnetværk bestemt for en 
begrænset kreds af brugere.
Specialtjenesterne må ikke være 
kongruente med det åbne internets 
indhold, applikationer eller tjenester eller 
udbydes eller markedsføres som et 
alternativ hertil. Alle IP-baserede 
tjenester er underlagt "best effort"-
princippet.

Or. de

Ændringsforslag 175
Jürgen Creutzmann

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 og udbydere af indhold, 
applikationer og tjenester har frihed til at 
tilbyde slutbrugere specialtjenester med en 
bedre servicekvalitet, idet leveringen af 
sådanne tjenester ikke gentaget eller 
vedvarende må forringe 
internetadgangstjenesternes generelle 
kvalitet. De nationale 
reguleringsmyndigheder sikrer, at 
slutbrugere har frihed til at tilgå disse 
specialtjenester.

Or. en
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Begrundelse

Omarbejdning for at sætte de enkelte elementer i logisk rækkefølge, dvs. at udbyderne først og 
fremmest har frihed til at udbyde specialtjenester, og at brugerne i så fald har frihed til at 
benytte disse. Igen er det uden betydning, at brugerne har frihed til at anvende disse tjenester, 
da dette også ville være tilfældet uden denne bestemmelse. Det er snarere vigtigt at 
understrege, at disse rettigheder kan håndhæves af reguleringsmyndighederne.

Ændringsforslag 176
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 elektroniske 
kommunikationstjenester eller udbydere af 
indhold, applikationer og tjenester må 
tilbyde specialtjenester til slutbrugere ud 
over åbne internetadgangstjenester.

Or. en

Ændringsforslag 177
Catherine Stihler

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.

Slutbrugere har også ret 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.

Or. en
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Ændringsforslag 178
Christian Engström

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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 179
Jürgen Creutzmann

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 

udgår
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servicekvalitet.

Or. en

Begrundelse

Som med de foregående bestemmelser er merværdien af den første sætning uklar, idet 
udbyderne under alle omstændigheder har frihed til at indgå aftaler med hinanden om 
specialtjenester. Det vigtige element om ikke at forringe de generelle internetadgangstjenester 
blev integreret i ændringsforslaget til den foregående bestemmelse.

Ændringsforslag 180
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

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.

For at muliggøre udbud af specialtjenester 
til en begrænset kreds af brugere 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. 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. Adgangsnetoperatører, der 
samtidig udbyder eller markedsfører 
specialtjenester, er underlagt en 
forpligtelse til at udbyde en åben 
internetadgangstjeneste, jf. artikel 2, 
stk. 14. De må ikke forskelsbehandle
andre udbydere af indhold, der er 
afhængige af netværksoperatørens 
transporttjeneste, og er forpligtet til at 
afregne transporten gennemsigtigt og til 
markedsbaserede priser.

Or. de



PE524.526v01-00 90/248 AM\1010616DA.doc

DA

Begrundelse

Af hensyn til en effektiv sikring af netneutralitet bør det fastslås, at udbud af specialtjenester 
på ingen måde må forringe "best effort"-internettet.

Ændringsforslag 181
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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.

Udbydere af elektroniske 
kommunikationstjenester eller udbydere 
af indhold, applikationer og tjenester kan 
tilbyde slutbrugere specialtjenester, 
forudsat at de tilbydes i tillæg til en åben 
internetadgangstjeneste i en kvalitet, der 
afspejler det tekniske fremskridt, og
forudsat at de ikke forringer den åbne 
internetadgangstjenestes generelle 
ydeevne, prismæssige overkommelighed 
eller kvalitet. Specialtjenesterne må kun 
tilbydes, hvis netkapaciteten er 
tilstrækkelig til at tilbyde sådanne 
tjenester i tillæg til den åbne 
internetadgang. Slutbrugeres eller
indholds- og applikationsudbyderes 
anvendelse af kommercielle tilbud om 
støtte til forvaltede tjenester bør ske på et 
frivilligt eller ikke-diskriminerende 
grundlag.

Or. en

Ændringsforslag 182
Toine Manders

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

Udbydere af elektroniske 
kommunikationstjenester eller udbydere 
af indhold, applikationer og tjenester kan 
tilbyde specialtjenester ud over 
internetadgangstjenester, forudsat at disse 
tilbud ikke er til skade for 
internetadgangstjenester eller deres 
ydeevne, prismæssige overkommelighed
eller kvalitet på ikke-midlertidig vis.

Or. en

Ændringsforslag 183
Josef Weidenholzer

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.

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, 
være et alternativ til offentligt 
tilgængelige tjenester eller begrænse 
slutbrugerens valgfrihed.

Or. de
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Ændringsforslag 184
Catherine Stihler

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.

For at muliggøre udbud af specialtjenester 
til slutbrugere kan udbydere af indhold, 
applikationer og tjenester og udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden frit 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 medføre en forringelse af 
internetadgangstjenesternes servicekvalitet.

Or. en

Ændringsforslag 185
Malcolm Harbour

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at nationale myndigheder kan 
vurdere en sådan potentiel 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.

Or. en
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Begrundelse

Dette foreslås som tillæg til ændringsforslag 7 til udkastet til udtalelse.

Ændringsforslag 186
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Denne artikel berører ikke EU-
lovgivning eller national lovgivning 
vedrørende lovligheden af det indhold 
eller de oplysninger, applikationer og 
tjenester, der videregives.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette vil sammen med gennemførelsen af en retsforskrift som grundlag for trafikstyring give 
grønt lys til forskelsbehandling, degradering eller blokering af indhold, som er ulovligt i 
henhold til EU's eller national lovgivning. Sådanne foranstaltninger kan uforholdsmæssigt 
påvirke slutbrugeres ret til hemmeligholdelse af meddelelser, privatlivets fred og 
databeskyttelse.

Ændringsforslag 187
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Denne artikel berører ikke EU-
lovgivning eller national lovgivning 
vedrørende lovligheden af det indhold 
eller de oplysninger, applikationer og
tjenester, der videregives.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 188
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Alle tjenester, som udbydes af 
internetudbydere, skal behandles lige. 
Internetudbydere må ikke prioritere en 
tjeneste over en anden.

Or. en

Ændringsforslag 189
Christian Engström

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

Or. en

Ændringsforslag 190
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 udbydere af indhold,
applikationer og tjenester, herunder 
medie- og kulturbranchen samt 
forvaltninger på alle niveauer, gives 
fuldstændige oplysninger i henhold til 
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artikel 20, stk. 2, artikel 21, stk. 3, og 
artikel 21a i direktiv 2002/22/EF, 
herunder oplysninger om rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger, der er
anvendt, og som kan påvirke adgangen til 
og udbredelsen af oplysninger, indhold, 
applikationer og tjenester som fastsat i 
stk. 1 og 2.

Or. en

Ændringsforslag 191
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

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. Udøvelsen af de rettigheder, 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.

Or. de

Ændringsforslag 192
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden for grænserne af de kontraktuelt 
aftalte datamængder og -hastigheder for 
internetadgangstjenester begrænser 
udbydere af internetadgangstjenester ikke 
de rettigheder, der er fastlagt i stk. 1, ved 
at blokere, bremse, nedgradere eller 
diskriminere specifikt indhold eller 
specifikke applikationer eller tjenester 
eller specifikke typer heraf, undtagen i 

udgår
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tilfælde hvor det er nødvendigt at anvende 
rimelige trafikstyringsforanstaltninger. 
Rimelige trafikstyringsforanstaltninger er 
gennemsigtige, ikke-diskriminerende, 
forholdsmæssige og nødvendige for at:
a) gennemføre en retsforskrift eller en 
retskendelse eller for at forebygge eller 
hindre alvorlig kriminalitet
b) opretholde integritet og sikkerhed for 
nettet, de tjenester, der udbydes via nettet, 
og slutbrugernes terminaler
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.

Or. en

Ændringsforslag 193
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden for grænserne af de kontraktuelt 
aftalte datamængder og -hastigheder for 
internetadgangstjenester begrænser
udbydere af internetadgangstjenester ikke 
de rettigheder, der er fastlagt i stk. 1, ved at 
blokere, bremse, nedgradere eller 
diskriminere specifikt indhold eller 
specifikke applikationer eller tjenester eller 
specifikke typer heraf, undtagen i tilfælde 
hvor det er nødvendigt at anvende rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger. Rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger er 
gennemsigtige, ikke-diskriminerende, 
forholdsmæssige og nødvendige for at:

Udbydere af internetadgangstjenester
begrænser ikke de rettigheder, der er 
fastlagt i stk. 1, ved at blokere, bremse, 
nedgradere eller diskriminere eller 
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.
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Trafikstyringsforanstaltninger anses for 
at være rimelige, når de anvendes til at 
styre trafik på nettet mere effektivt med 
henblik på at bevare integriteten og 
sikkerheden i nettet og styre trafikken på 
nettet mere effektivt i påviste 
enkeltstående tilfælde af akut 
overbelastning, forudsat at ensartede 
typer trafik behandles ens. Disse 
betingelser skal være gennemsigtige, ikke-
diskriminerende og forholdsmæssige.

Or. en

Ændringsforslag 194
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden for grænserne af de kontraktuelt 
aftalte datamængder og -hastigheder for 
internetadgangstjenester begrænser
udbydere af internetadgangstjenester ikke 
de rettigheder, der er fastlagt i stk. 1, ved at 
blokere, bremse, nedgradere eller 
diskriminere specifikt indhold eller 
specifikke applikationer eller tjenester eller 
specifikke typer heraf, undtagen i tilfælde 
hvor det er nødvendigt at anvende rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger. Rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger er 
gennemsigtige, ikke-diskriminerende, 
forholdsmæssige og nødvendige for at:

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

Or. de

Ændringsforslag 195
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden for grænserne af de kontraktuelt 
aftalte datamængder og -hastigheder for 
internetadgangstjenester begrænser
udbydere af internetadgangstjenester ikke
de rettigheder, der er fastlagt i stk. 1, ved 
at blokere, bremse, nedgradere eller 
diskriminere specifikt indhold eller 
specifikke applikationer eller tjenester eller 
specifikke typer heraf, undtagen i tilfælde 
hvor det er nødvendigt at anvende rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger. Rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger er 
gennemsigtige, ikke-diskriminerende, 
forholdsmæssige og nødvendige for at:

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

Or. fr

Ændringsforslag 196
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden for grænserne af de kontraktuelt 
aftalte datamængder og -hastigheder for 
internetadgangstjenester begrænser 
udbydere af internetadgangstjenester ikke 
de rettigheder, der er fastlagt i stk. 1, ved at
blokere, bremse, nedgradere eller
diskriminere specifikt indhold eller 
specifikke applikationer eller tjenester eller 
specifikke typer heraf, undtagen i tilfælde 
hvor det er nødvendigt at anvende rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger. Rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger er 
gennemsigtige, ikke-diskriminerende, 
forholdsmæssige og nødvendige for at:

Inden for grænserne af de kontraktuelt 
aftalte datamængder og -hastigheder eller 
generelle kvalitetskendetegn for 
internetadgangstjenester begrænser 
udbydere af internetadgangstjenester ikke 
de rettigheder, der er fastlagt i stk. 1, ved at 
diskriminere specifikt indhold eller 
specifikke applikationer eller tjenester eller 
specifikke typer heraf, undtagen i tilfælde 
hvor det er nødvendigt at anvende rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger. Rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger er 
gennemsigtige, ikke-diskriminerende, 
forholdsmæssige og nødvendige, navnlig
for at:

Or. en
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Begrundelse

Mere enkel udarbejdelse og åbning af listen over årsager til trafikstyring. Det kan ikke 
forudsiges, om der muligvis er behov for trafikstyring i andre situationer i fremtiden. 
Eftersom der er indbygget flere beskyttelseslag i forordningen med hensyn til trafikstyring, 
synes en ikke-udtømmende liste ikke at give mulighed for misbrug.

Ændringsforslag 197
Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden for grænserne af de kontraktuelt 
aftalte datamængder og -hastigheder for 
internetadgangstjenester begrænser 
udbydere af internetadgangstjenester ikke 
de rettigheder, der er fastlagt i stk. 1, ved at 
blokere, bremse, nedgradere eller 
diskriminere specifikt indhold eller 
specifikke applikationer eller tjenester eller 
specifikke typer heraf, undtagen i tilfælde
hvor det er nødvendigt at anvende rimelige
trafikstyringsforanstaltninger. Rimelige
trafikstyringsforanstaltninger er 
gennemsigtige, ikke-diskriminerende, 
forholdsmæssige og nødvendige for at:

Inden for grænserne af de kontraktuelt 
aftalte datamængder og -hastigheder for 
internetadgangstjenester begrænser 
udbydere af internetadgangstjenester ikke 
de rettigheder, der er fastlagt i stk. 1,
navnlig ved at blokere, bremse, nedgradere 
eller diskriminere specifikt indhold eller 
specifikke applikationer eller tjenester eller 
specifikke typer heraf, undtagen i tilfælde 
hvor det er nødvendigt at anvende rimelige
netstyringsforanstaltninger. Rimelige
netstyringsforanstaltninger er 
gennemsigtige, ikke-diskriminerende, 
forholdsmæssige og effektive. De skal 
ligeledes være nødvendige for at:

Or. en

Ændringsforslag 198
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 199
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) gennemføre en retsforskrift eller en 
retskendelse

Or. en

Begrundelse

Det bør understreges, at der for sådanne foranstaltninger enten er et retsgrundlag eller en 
retskendelse.

Ændringsforslag 200
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) gennemføre en retsforskrift eller en 
retskendelse

Or. de

Ændringsforslag 201
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 202
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) opretholde integritet og sikkerhed for
det net, der leveres af udbyderen, de 
tjenester, der udbydes via nettet, og 
slutbrugernes terminaler

Or. de

Ændringsforslag 203
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forebygge videresendelse af uopfordret 
kommunikation til slutbrugere, der 
tidligere har givet tilladelse til sådanne 
restriktive foranstaltninger

udgår

Or. de

Ændringsforslag 204
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forebygge videresendelse af uopfordret 
kommunikation til slutbrugere, der 
tidligere har givet tilladelse til sådanne 
restriktive foranstaltninger

udgår

Or. en

Ændringsforslag 205
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forebygge videresendelse af uopfordret 
kommunikation til slutbrugere, der 
tidligere har givet tilladelse til sådanne 
restriktive foranstaltninger

c) forebygge videresendelse af uopfordret 
kommunikation til slutbrugere

Or. en

Begrundelse

Det er almindelig praksis, at udbydere filtrerer spam. Krav om en udtrykkelig aftale med 
brugerne lader sig ikke gennemføre i praksis.

Ændringsforslag 206
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 207
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Efter den oprindelige ordlyd kan udbyderne paradoksalt nok kun begrænse eksisterende 
overbelastning, men ikke træffe foranstaltninger til at forhindre det fra starten af. Proaktive 
og forebyggende foranstaltninger bør imidlertid ikke forbydes.

Ændringsforslag 208
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

For at sikre en god kundeoplevelse og en robust internetadgangstjeneste skal der træffes 
trafikstyringsforanstaltninger for at undgå trafikbelastning i tide eller i værste fald minimere 
virkningerne deraf. Blot at vente på overbelastningen vil medføre en alvorlig forringelse af 
servicekvaliteten og kundeoplevelsen og samtidig kræve mere drastiske teknikker til at finde 
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en løsning på trafikbelastningen.

Ændringsforslag 209
Christian Engström

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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 210
Josef Weidenholzer

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 fra IP-headeren for at opfylde 
formålet med dette stykke.

Or. de

Ændringsforslag 211
Catherine Stihler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rimelig trafikstyring medfører kun 
nødvendig og forholdsmæssig behandling

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

af data for at opfylde formålet med dette 
stykke.

Or. en

Ændringsforslag 212
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. De nationale tilsynsmyndigheder 
indfører passende klageprocedurer for 
problemer i forbindelse med 
internetadgangstjenestens ydeevne for 
slutbrugere og udbydere af indhold, 
applikationer og tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 213
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 
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 

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

overvåger ligeledes nøje anvendelsen af 
rimelige trafikstyringsforanstaltninger i 
henhold til artikel 23, stk. 5, og tager i 
videst muligt omfang højde for BEREC's 
retningslinjer, jf. denne artikels stk. 2 og 
stk. 3a i 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.

Or. en

Ændringsforslag 214
Christian Engström

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 
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.

1. De nationale tilsynsmyndigheder og 
nationale databeskyttelsesmyndigheder
sikrer og overvåger nøje slutbrugeres 
faktiske evne til at nyde godt af frihederne 
i artikel 23, stk. 1, og den fortsatte 
tilgængelighed af ikke-diskriminerende 
internetadgangstjenester med 
kvalitetsniveauer, der afspejler de 
teknologiske fremskridt. De nationale 
tilsynsmyndigheder og de nationale 
databeskyttelsesmyndigheder indberetter 
årligt resultatet af deres overvågning og 
konklusioner til Kommissionen og 
BEREC.

Or. en
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Ændringsforslag 215
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

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 
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.

1. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer 
og overvåger nøje slutbrugeres faktiske 
evne til at nyde godt af rettighederne i 
artikel 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 ytrings- og 
informationsfriheden, den sproglige og
kulturelle mangfoldighed, mediefrihed og
-pluralisme samt innovation. De nationale 
tilsynsmyndigheder indberetter årligt 
resultatet af deres overvågning og 
konklusioner til Kommissionen og 
BEREC.

Or. de

Ændringsforslag 216
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 
23, stk. 1 og 2, overholdelsen af artikel 23, 
stk. 5, og den fortsatte tilgængelighed af 

1. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer 
og overvåger nøje slutbrugeres faktiske 
evne til at nyde godt af frihederne i artikel 
23, stk. 1 og 2, overholdelsen af artikel 23, 
stk. 5, og den fortsatte tilgængelighed af 
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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.

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, 
konkurrenceevnen og innovation. De 
nationale tilsynsmyndigheder offentliggør
årligt rapporter om deres overvågning og 
konklusioner og sender dem til 
Kommissionen og BEREC.

Or. en

(Det bør overvåges, hvordan specialtjenester øger konkurrencen på markedet. Disse 
rapporter skal være offentligt tilgængelige).

Ændringsforslag 217
Franz Obermayr

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 
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.

1. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer 
og overvåger nøje slutbrugeres faktiske 
evne til at nyde godt af frihederne i artikel 
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 offentliggør deres
rapporter og sikrer dermed, at disse 
principielt er tilgængelige for alle 
markedsdeltagere.

Or. de
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Begrundelse

For at kontrollen og konkurrencen kan fungere bedre, skal slutbrugerne have klare 
oplysninger, så de kan danne sig et overblik eller foretage sammenligninger. Der er ingen 
grund til, at disse rapporter kun udleveres til Kommissionen og BEREC.

Ændringsforslag 218
Jürgen Creutzmann

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 
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.

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

Or. en

Ændringsforslag 219
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

og kontrollerer i samarbejde med den 
nationale databeskyttelsesmyndighed nøje 
slutbrugeres faktiske evne til at nyde godt 
af rettighederne og frihederne i artikel 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, erhvervsliv og samfund. De 
nationale tilsynsmyndigheder og de 
nationale databeskyttelsesmyndigheder
indberetter årligt resultatet af deres
kontrolaktiviteter og konklusioner til
offentligheden, Kommissionen, Den 
Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse og BEREC.

Or. de

Ændringsforslag 220
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 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 
pålægge udbydere af elektronisk 
kommunikation til offentligheden
tilstrækkelige krav til servicekvalitet.

Or. en
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Ændringsforslag 221
Franz Obermayr

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 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 disse mindstekrav skal 
gælde, at:

Or. de

Begrundelse

På den måde skal det sikres, at mindstekravene til kvaliteten på det åbne internet ikke fører 
til, at kvaliteten forringes. Desuden ville i modsat fald tjenester, som behøver en høj 
båndbredde, automatisk presses ind i udbyderens specialsegment, fordi de kun på den måde 
kan opnå deres normale kapacitet. Indirekte ville det så påvirke konkurrencen negativt.

Ændringsforslag 222
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den båndbredde, der står til rådighed 
på det åbne internet, skal ligge på mindst 
samme niveau som den, der er reserveret 
til specialtjenester

Or. de
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Ændringsforslag 223
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den flatrate, der står til rådighed på en 
internettilslutning, skal beregnes i forhold 
til den datamængde, som en stor del af 
brugerne overfører via 
bredbåndstilslutningen inden for et 
statistisk set hensigtsmæssigt tidsrum, som 
er defineret ensartet.

Or. de

Begrundelse

Udtrykket "statistisk set hensigtsmæssigt" skal sikre, at det definerede tidsrum har en 
fornuftig, relevant og afbalanceret længde, altså f.eks. en måned, så definitionen ikke muligvis 
kan misbruges til at betyde f.eks. nogle timer om natten.

Ændringsforslag 224
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

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 

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
fremsætter efter at have undersøgt sådanne 
oplysninger kommentarer eller 
henstillinger herom, navnlig med henblik 
på at sikre, at de planlagte krav ikke 
påvirker det indre markeds funktionsevne 



AM\1010616DA.doc 113/248 PE524.526v01-00

DA

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.

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.

Or. en

Begrundelse

Der er tilsyneladende behov for foranstaltninger fra Kommissionens side.

Ændringsforslag 225
Christian Engström

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Såfremt en tjenesteudbyder ikke har 
opfyldt kravene i henhold til bl.a. artikel 
25, er slutbrugeren berettiget til at ophæve 
aftalen og kan ligeledes udnytte 
rettighederne i henhold til den nationale 
lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 226
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter, der fastlægger 
ensartede betingelser for gennemførelsen 
af nationale tilsynsmyndigheders krav i 
medfør af denne artikel. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 
2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 227
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter, der fastlægger 
ensartede betingelser for gennemførelsen 
af nationale tilsynsmyndigheders krav i 
medfør af denne artikel. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 
2.

3. BEREC fastlægger efter at have hørt 
interesseparter og i samarbejde med
Kommissionen retningslinjer, der 
fastlægger ensartede betingelser for 
gennemførelsen af nationale 
tilsynsmyndigheders krav i medfør af 
denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 228
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan vedtage 3. Kommissionen kan - efter høring af 
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gennemførelsesretsakter, der fastlægger 
ensartede betingelser for gennemførelsen 
af nationale tilsynsmyndigheders krav i 
medfør af denne artikel. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 
2.

BEREC og Den Europæiske 
Tilsynsførende for Datasikkerhed -
vedtage en gennemførelsesretsakt, der 
fastlægger ensartede betingelser for 
gennemførelsen af nationale 
tilsynsmyndigheders krav i medfør af 
denne artikel. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 
2.

Or. de

Ændringsforslag 229
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan vedtage
gennemførelsesretsakter, der fastlægger 
ensartede betingelser for gennemførelsen 
af nationale tilsynsmyndigheders krav i 
medfør af denne artikel. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 
2.

3. Kommissionen vedtager efter at have 
hørt BEREC gennemførelsesretsakter, der 
fastlægger ensartede betingelser for 
gennemførelsen af nationale 
tilsynsmyndigheders krav i medfør af 
denne artikel. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 
2.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for ensartet anvendelse.

Ændringsforslag 230
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 25
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 25 udgår
Gennemsigtighed og offentliggørelse af 

oplysninger
1. Udbydere af elektronisk 
kommunikation til offentligheden 
offentliggør med undtagelse af tilbud, som 
forhandles individuelt, gennemsigtige, 
sammenlignelige, tilstrækkelige og 
ajourførte oplysninger om:
a) deres navn, adresse og 
kontaktoplysninger
b) de tjenester, der tilbydes for hver 
takstplan, og de relevante 
tjenestekvalitetsparametre, de gældende 
priser (inklusive afgifter for forbrugere) 
og andre gældende gebyrer (adgang, 
forbrug, vedligeholdelse og andre 
supplerende gebyrer), samt omkostninger 
til terminaludstyr
c) gældende takster vedrørende numre og 
tjenester, der er underlagt særlige 
prisvilkår 
d) kvaliteten af deres tjenester i henhold 
til gennemførelsesretsakter, jf. stk. 2
e) internetadgangstjenester, hvis disse 
tilbydes, der specificerer følgende:
i) faktisk tilgængelige up- og 
downloadhastigheder i slutbrugerens 
bopælsstat, herunder i 
spidsbelastningsperioder
ii) datamængdebegrænsninger, om nogen, 
priserne for at øge den tilgængelige 
datavolumen på vedvarende eller ad hoc-
basis, datahastigheden og omkostninger 
herfor, når den aftalte datamængde er 
forbrugt, hvis den er begrænset, og 
slutbrugernes mulighed for på ethvert 
tidspunkt at overvåge deres forbrug
iii) en klar og forståelig forklaring på, 
hvordan datamængdebegrænsninger, den 
faktisk tilgængelige hastighed og andre 
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kvalitetsparametre og den samtidige brug 
af specialtjenester med en bedre 
servicekvalitet i praksis kan påvirke 
forbruget af indhold, applikationer og 
tjenester
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
f) foranstaltninger, der træffes for at sikre 
lige adgang for handicappede slutbrugere, 
herunder jævnligt ajourførte oplysninger 
om produkter og tjenester, der er beregnet 
til dem,
g) deres standardkontraktvilkår og -
betingelser, herunder enhver 
minimumkontraktperiode, de betingelser 
for og gebyrer, der skal betales ved tidlig 
ophævelse af en kontrakt, procedurer og 
direkte gebyrer i forbindelse med 
overdragelser og nummerportabilitet og 
andre identifikatorer samt 
kompensationsordninger ved forsinkelser 
og misbrug i forbindelse med 
overdragelser
h) adgang til alarmtjenester og 
oplysninger om den kaldende abonnents 
geografiske placering for alle tilbudte 
tjenester, enhver begrænsning i udbuddet 
af alarmtjenester efter artikel 26 i direktiv 
2002/22/EF og enhver ændring hertil
i) rettigheder i forbindelse med 
forsyningspligtydelser, herunder de 
faciliteter og tjenester, der er nævnt i 
bilag I i direktiv 2002/22/EF, hvis det er 
relevant.
Oplysningerne skal offentliggøres i et 
klart, fyldestgørende og let tilgængeligt 
format på de(t) officielle sprog i 
medlemsstaten, hvor tjenesten udbydes, og 
ajourføres jævnligt. På anmodning 
meddeles disse oplysninger den relevante 
nationale tilsynsmyndighed inden 
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offentliggørelse. Enhver forskel på de 
betingelser, der anvendes for forbrugere 
og andre slutbrugere, tydeliggøres.
2. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter, der fastlægger 
metoder for måling af 
internetadgangstjenesters hastighed, 
tjenestekvalitetsparametre og metoder til 
at måle dem, og indhold, form og art 
oplysninger, der skal offentliggøres, 
herunder mulige 
kvalitetscertificeringsordninger.
Kommissionen kan tage hensyn til de 
parametre, definitioner og målemetoder, 
der er fastlagt i bilag III i direktiv 
2002/22/EF. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 
2.
3. Slutbrugere skal have adgang til 
uafhængige evalueringsværktøjer, der 
giver dem mulighed for at sammenligne 
elektroniske kommunikationsnets og -
tjenesters niveau og omkostningerne ved 
alternative forbrugsmønstre. Med henblik 
herpå etablerer medlemsstaterne en 
frivillig certificeringsordning for 
interaktive websteder, guider og lignende 
værktøjer. Certificering bevilliges på 
grundlag af objektive, gennemsigtige og 
forholdsmæssige krav, navnlig i forhold 
til uafhængighed fra enhver udbyder af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden, brug af almindeligt sprog, 
udbud af fuldstændige og ajourførte 
oplysninger og anvendelse af en effektiv 
klagehåndteringsprocedure. Hvis der på 
markedet ikke er adgang til certificerede 
sammenligningsfaciliteter, som udbydes 
gratis eller til en rimelig pris, gør den 
nationale tilsynsmyndighed eller en anden 
kompetent myndighed sådanne faciliteter 
tilgængelige selv eller via tredjeparter i 
henhold til certificeringskravene. De 
oplysninger, der offentliggøres af 
udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden, skal være tilgængelige 
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og gratis med henblik på at gøre 
sammenligningsfaciliteter tilgængelige.
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:
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.

Or. en

Begrundelse

Flyttet tilbage til direktiv 2002/22/EC.

Ændringsforslag 231
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

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

d) kvaliteten af deres tjenester

Or. en

Ændringsforslag 232
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 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 tilgængelige 
up- og downloadhastigheder i 
spidsbelastningsperioder

Or. en

Ændringsforslag 233
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 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 i 
spidsbelastningsperioder, eventuelt med 
oplysning om regionale negative 
afvigelser på grund af lavere teknologisk 
kvalitet af nettet

Or. de
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Begrundelse

Det er umuligt at udarbejde standardiserede udbud, som tager hensyn til alle regionale 
forhold vedrørende den teknologiske kvalitet af nettet. Men kunden skal i givet fald oplyses 
om, at hastighederne kan afvige betydeligt regionalt på grund af nettet.

Ændringsforslag 234
Franz Obermayr

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) datamængdebegrænsninger, om nogen, 
priserne for at øge den tilgængelige 
datavolumen på vedvarende eller ad hoc-
basis, datahastigheden og omkostninger 
herfor, når den aftalte datamængde er 
forbrugt, hvis den er begrænset, og 
slutbrugernes mulighed for på ethvert 
tidspunkt at overvåge deres forbrug

ii) datamængdebegrænsninger, om nogen,
de tjenester og specialtjenester, der er 
indeholdt i datamængden, priserne for at 
øge den tilgængelige datavolumen på 
vedvarende eller ad hoc-basis, 
datahastigheden og omkostninger herfor, 
når den aftalte datamængde er forbrugt, 
hvis den er begrænset, og slutbrugernes 
mulighed for på ethvert tidspunkt at 
overvåge deres forbrug

Or. de

Begrundelse

Denne vigtige oplysning skal medtages!

Ændringsforslag 235
Christian Engström

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) en klar og forståelig forklaring på, 
hvordan datamængdebegrænsninger, den 
faktisk tilgængelige hastighed og andre 
kvalitetsparametre og den samtidige brug 
af specialtjenester med en bedre 
servicekvalitet i praksis kan påvirke 

iii) en klar og forståelig forklaring på, 
hvordan datamængdebegrænsninger, den 
faktisk tilgængelige hastighed og andre 
kvalitetsparametre kan påvirke forbruget af 
indhold, applikationer og tjenester
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forbruget af indhold, applikationer og 
tjenester

Or. en

Ændringsforslag 236
Christian Engström

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) deres standardkontraktvilkår og -
betingelser, herunder enhver
minimumkontraktperiode, de betingelser 
for og gebyrer, der skal betales ved tidlig 
ophævelse af en kontrakt, procedurer og 
direkte gebyrer i forbindelse med 
overdragelser og nummerportabilitet og 
andre identifikatorer samt 
kompensationsordninger ved forsinkelser 
og misbrug i forbindelse med overdragelser

g) deres standardkontraktvilkår og -
betingelser, herunder 
minimumkontraktperiode, de betingelser 
for og gebyrer, der skal betales ved tidlig 
ophævelse af en kontrakt, procedurer og 
direkte gebyrer i forbindelse med 
overdragelser og nummerportabilitet og 
andre identifikatorer samt 
kompensationsordninger ved forsinkelser 
og misbrug i forbindelse med overdragelser

Or. en

Ændringsforslag 237
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysningerne skal offentliggøres i et klart, 
fyldestgørende og let tilgængeligt format 
på de(t) officielle sprog i medlemsstaten, 
hvor tjenesten udbydes, og ajourføres 
jævnligt. På anmodning meddeles disse 
oplysninger den relevante nationale 
tilsynsmyndighed inden offentliggørelse. 
Enhver forskel på de betingelser, der 
anvendes for forbrugere og andre 
slutbrugere, tydeliggøres.

Oplysningerne skal offentliggøres i et klart, 
fyldestgørende og let tilgængeligt format 
på de(t) officielle sprog i medlemsstaten, 
hvor tjenesten udbydes, og ajourføres 
jævnligt. På anmodning meddeles disse 
oplysninger den relevante nationale 
tilsynsmyndighed inden offentliggørelse.
De nationale 
databeskyttelsesmyndigheder kan få 
indsigt i trafikstyringsforanstaltningerne.
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Enhver forskel på de betingelser, der 
anvendes for forbrugere og andre 
slutbrugere, tydeliggøres.

Or. de

Ændringsforslag 238
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysningerne skal offentliggøres i et klart, 
fyldestgørende og let tilgængeligt format 
på de(t) officielle sprog i medlemsstaten, 
hvor tjenesten udbydes, og ajourføres 
jævnligt. På anmodning meddeles disse 
oplysninger den relevante nationale 
tilsynsmyndighed inden offentliggørelse. 
Enhver forskel på de betingelser, der 
anvendes for forbrugere og andre 
slutbrugere, tydeliggøres.

Oplysningerne skal offentliggøres i et klart, 
fyldestgørende og let tilgængeligt format
ved hjælp af en standardiseret 
kundeinformationsformular på de(t) 
officielle sprog i medlemsstaten, hvor 
tjenesten udbydes, og ajourføres jævnligt.
På anmodning meddeles disse oplysninger 
den relevante nationale tilsynsmyndighed 
inden offentliggørelse. Enhver forskel på 
de betingelser, der anvendes for forbrugere 
og andre slutbrugere, skal tydeliggøres og 
må ikke oplyses i fodnoter eller i de 
almindelige forretningsbetingelser.

Or. de

Begrundelse

Disse basale kundeoplysninger må ikke være formuleret kryptisk eller uoverskueligt, og 
derfor vil en standardiseret kundeinformationsformular bidrage til, at disse vigtige 
oplysninger ikke optræder i de almindelige forretningsbetingelser eller i fodnoter. Det samme 
bør gælde for væsentlige forskelle mellem betingelser for forbrugere og betingelser for andre 
slutbrugere.

Ændringsforslag 239
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysningerne skal offentliggøres i et klart, 
fyldestgørende og let tilgængeligt format 
på de(t) officielle sprog i medlemsstaten, 
hvor tjenesten udbydes, og ajourføres 
jævnligt. På anmodning meddeles disse 
oplysninger den relevante nationale 
tilsynsmyndighed inden offentliggørelse.
Enhver forskel på de betingelser, der 
anvendes for forbrugere og andre 
slutbrugere, tydeliggøres.

Oplysningerne skal offentliggøres i et klart, 
fyldestgørende og let tilgængeligt format 
på de(t) officielle sprog i medlemsstaten, 
hvor tjenesten udbydes, og ajourføres 
jævnligt. På anmodning meddeles disse 
oplysninger den relevante nationale 
tilsynsmyndighed inden offentliggørelse.

Or. en

Ændringsforslag 240
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter, der fastlægger 
metoder for måling af 
internetadgangstjenesters hastighed, 
tjenestekvalitetsparametre og metoder til 
at måle dem, og indhold, form og art 
oplysninger, der skal offentliggøres, 
herunder mulige 
kvalitetscertificeringsordninger.
Kommissionen kan tage hensyn til de 
parametre, definitioner og målemetoder, 
der er fastlagt i bilag III i direktiv 
2002/22/EF. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 
2.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 241
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter, der fastlægger
metoder for måling af 
internetadgangstjenesters hastighed, 
tjenestekvalitetsparametre og metoder til at 
måle dem, og indhold, form og art 
oplysninger, der skal offentliggøres, 
herunder mulige 
kvalitetscertificeringsordninger.
Kommissionen kan tage hensyn til de 
parametre, definitioner og målemetoder, 
der er fastlagt i bilag III i direktiv 
2002/22/EF. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 
2.

2. BEREC fastlægger efter høring af 
interesseparter og i tæt samarbejde med
Kommissionen generelle retningslinjer for
metoder til måling af 
internetadgangstjenesters hastighed, 
tjenestekvalitetsparametre (f.eks. 
gennemsnitlige over for annoncerede 
hastigheder og kvaliteten, som den 
opleves af brugerne) og metoder til at måle 
dem, og indhold, form og art oplysninger, 
der skal offentliggøres, herunder mulige 
kvalitetscertificeringsordninger.
Kommissionen kan tage hensyn til de 
parametre, definitioner og målemetoder, 
der er fastlagt i bilag III i direktiv 
2002/22/EF.

Or. en

Begrundelse

BEREC har allerede fastlagt retningslinjer på dette område og er det rigtige organ til at 
udstede eventuelt yderligere retningslinjer. Endvidere er det nødvendigt at afspejle tekniske 
problemer for mobile net – hvor det ikke er muligt at måle den faktiske 
hastighed/overbelastning, og hvor dette vil svinge, afhængigt af forskellige faktorer som f.eks. 
antal personer i en celle, anvendte håndsæt osv.

Ændringsforslag 242
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter, der fastlægger
metoder for måling af 

2. BEREC vedtager efter høring af alle 
relevante interesseparter metoder for 
måling af internetadgangstjenesters 
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internetadgangstjenesters hastighed, 
tjenestekvalitetsparametre og metoder til at 
måle dem, og indhold, form og art 
oplysninger, der skal offentliggøres, 
herunder mulige 
kvalitetscertificeringsordninger.
Kommissionen kan tage hensyn til de 
parametre, definitioner og målemetoder, 
der er fastlagt i bilag III i direktiv 
2002/22/EF. Disse gennemførelsesretsakter
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 33, stk. 2.

hastighed, tjenestekvalitetsparametre og 
metoder til at måle dem, og indhold, form 
og art oplysninger, der skal offentliggøres, 
herunder mulige 
kvalitetscertificeringsordninger. BEREC
kan tage hensyn til de parametre, 
definitioner og målemetoder, der er fastlagt 
i bilag III i direktiv 2002/22/EF.
Kommissionen har via
gennemførelsesretsakter beføjelser til at 
vedtage BEREC's forslag om førnævnte 
målemetoder efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 
2.

Or. en

Ændringsforslag 243
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Slutbrugere skal have adgang til 
uafhængige evalueringsværktøjer, der giver 
dem mulighed for at sammenligne 
elektroniske kommunikationsnets og -
tjenesters niveau og omkostningerne ved 
alternative forbrugsmønstre. Med henblik 
herpå etablerer medlemsstaterne en frivillig 
certificeringsordning for interaktive 
websteder, guider og lignende værktøjer. 
Certificering bevilliges på grundlag af 
objektive, gennemsigtige og 
forholdsmæssige krav, navnlig i forhold til 
uafhængighed fra enhver udbyder af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden, brug af almindeligt sprog, 
udbud af fuldstændige og ajourførte 
oplysninger og anvendelse af en effektiv 
klagehåndteringsprocedure. Hvis der på 
markedet ikke er adgang til certificerede 
sammenligningsfaciliteter, som udbydes 
gratis eller til en rimelig pris, gør den 

3. Slutbrugere skal have adgang til 
uafhængige evalueringsværktøjer, der giver 
dem mulighed for at sammenligne 
elektroniske kommunikationsnets og -
tjenesters niveau og omkostningerne ved 
alternative forbrugsmønstre. Med henblik 
herpå etablerer medlemsstaterne efter 
høring af alle relevante interesseparter en 
frivillig certificeringsordning for 
interaktive websteder, guider og lignende 
værktøjer. Certificering bevilliges på 
grundlag af objektive, gennemsigtige og 
forholdsmæssige krav, navnlig i forhold til 
uafhængighed fra enhver udbyder af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden, brug af almindeligt sprog, 
udbud af fuldstændige og ajourførte 
oplysninger, anvendelse af en effektiv 
klagehåndteringsprocedure. De 
oplysninger, der offentliggøres af udbydere 
af elektronisk kommunikation til 
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nationale tilsynsmyndighed eller en anden 
kompetent myndighed sådanne faciliteter 
tilgængelige selv eller via tredjeparter i 
henhold til certificeringskravene. De 
oplysninger, der offentliggøres af udbydere 
af elektronisk kommunikation til 
offentligheden, skal være tilgængelige og 
gratis med henblik på at gøre 
sammenligningsfaciliteter tilgængelige.

offentligheden, skal være tilgængelige og 
gratis med henblik på at gøre 
sammenligningsfaciliteter tilgængelige.

Om muligt anvendes eksisterende 
sammenligningswebsteder som grundlag 
for ovennævnte uafhængige 
vurderingsværktøjer.

Or. en

Ændringsforslag 244
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Slutbrugere skal have adgang til 
uafhængige evalueringsværktøjer, der giver 
dem mulighed for at sammenligne 
elektroniske kommunikationsnets og -
tjenesters niveau og omkostningerne ved 
alternative forbrugsmønstre. Med henblik 
herpå etablerer medlemsstaterne en frivillig 
certificeringsordning for interaktive 
websteder, guider og lignende værktøjer. 
Certificering bevilliges på grundlag af 
objektive, gennemsigtige og 
forholdsmæssige krav, navnlig i forhold til 
uafhængighed fra enhver udbyder af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden, brug af almindeligt sprog, 
udbud af fuldstændige og ajourførte 
oplysninger og anvendelse af en effektiv 
klagehåndteringsprocedure. Hvis der på 
markedet ikke er adgang til certificerede 
sammenligningsfaciliteter, som udbydes 
gratis eller til en rimelig pris, gør den 

3. Slutbrugere skal have adgang til 
uafhængige evalueringsværktøjer, der giver 
dem mulighed for at sammenligne 
elektroniske kommunikationsnets og -
tjenesters niveau og omkostningerne ved 
alternative forbrugsmønstre. Med henblik 
herpå etablerer medlemsstaterne en frivillig 
certificeringsordning for interaktive 
websteder, guider og lignende værktøjer. 
Certificering bevilliges på grundlag af 
objektive, gennemsigtige og 
forholdsmæssige krav, navnlig i forhold til 
uafhængighed fra enhver udbyder af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden, brug af almindeligt sprog, 
udbud af fuldstændige og ajourførte 
oplysninger og anvendelse af en effektiv 
klagehåndteringsprocedure. Hvis der på 
markedet ikke er adgang til certificerede 
sammenligningsfaciliteter, som udbydes 
gratis eller til en rimelig pris, gør den 
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nationale tilsynsmyndighed eller en anden 
kompetent myndighed sådanne faciliteter 
tilgængelige selv eller via tredjeparter i 
henhold til certificeringskravene. De 
oplysninger, der offentliggøres af udbydere 
af elektronisk kommunikation til 
offentligheden, skal være tilgængelige og 
gratis med henblik på at gøre 
sammenligningsfaciliteter tilgængelige.

nationale tilsynsmyndighed eller en anden 
kompetent myndighed under hensyntagen 
til open source-software sådanne faciliteter 
tilgængelige selv eller via tredjeparter i 
henhold til certificeringskravene. De 
oplysninger, der offentliggøres af udbydere 
af elektronisk kommunikation til 
offentligheden, skal være tilgængelige og 
gratis og i open data-formater med henblik 
på at gøre sammenligningsfaciliteter 
tilgængelige.

Or. de

Ændringsforslag 245
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 4 – indledning

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:

4. Udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden udleverer 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 udbydere af elektronisk 
kommunikation til offentligheden
oplysningerne i et standardformat, og disse 
kan blandt andet omfatte følgende emner:

Or. en

Ændringsforslag 246
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 4 – indledning
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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:

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 navnlig omfatte oplysninger og midler 
til beskyttelse af den personlige sikkerhed 
og ulovlig adgang til personoplysninger i 
forbindelse med brug af elektroniske 
kommunikationstjenester.

Or. de

Ændringsforslag 247
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Der bør ikke ske en sammenblanding af den private sektor, den udøvende og den dømmende 
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magt. I så fald ville der mangle den juridiske kontrolinstans. Den udøvende magt ville så blive 
den dømmende, og den private sektor den udøvende magt.

Ændringsforslag 248
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Er indsat direkte i artikel 25, stk. 4.

Ændringsforslag 249
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) midlerne til beskyttelse af den 
personlige sikkerhed og ulovlig adgang til 
personoplysninger i forbindelse med brug 
af elektroniske kommunikationstjenester, 
herunder de foranstaltninger, som 
udbyderen af elektronisk kommunikation 
har truffet, og disses indvirkning på 
beskyttelsen af personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 250
Jürgen Creutzmann
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Forslag til forordning
Artikel 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26 udgår
Oplysningskrav vedrørende aftaler

1. Før en aftale om levering af forbindelse 
til et offentligt elektronisk 
kommunikationsnet eller offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester bliver bindende, 
skal udbydere af elektronisk 
kommunikation til offentligheden mindst 
give forbrugeren, og andre slutbrugere 
med mindre andet er udtrykkeligt aftalt, 
følgende oplysninger:
a) udbyderens identitet, adresse og 
kontaktoplysninger samt adresse og 
kontaktoplysninger for klager, hvis disse 
er anderledes
b) de udbudte tjenesters vigtigste 
kendetegn, herunder navnlig:
i) typer af tilbudte tjenester for hver 
takstplan, den inkluderede 
kommunikationsmængde og alle relevante 
tjenestekvalitetsparametre, herunder 
tidspunkt for etablering af den nye 
tilslutning
ii) hvorvidt og i hvilken medlemsstat, der 
gives adgang til alarmtjenester og 
oplysninger om den kaldende abonnents 
geografiske placering, samt 
begrænsninger i leveringen af 
alarmtjenester i henhold til artikel 26 i 
direktiv 2002/22/EF
iii) hvilke typer af garantier, 
vedligeholdelsestjenester og 
kundesupporttjenester, der ydes, 
betingelser og priser for disse tjenester, og 
midler til at komme i kontakt med disse 
tjenester
iv) begrænsninger, som udbyderen 
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pålægger brugen af det leverede 
terminaludstyr, herunder oplysninger, 
hvordan terminaludstyret låses op, og 
hvilke gebyrer det medfører, hvis 
kontrakten ophæves før udgangen af 
minimumskontraktperioden
c) detaljer vedrørende pris- og 
takstoplysninger (inklusive skatter og 
eventuelle andre supplerende gebyrer for 
forbrugere) og måden, hvorpå ajourførte 
oplysninger om alle gældende takster og 
gebyrer gøres tilgængelige
d) tilbudte betalingsmetoder og 
prisforskelle som følge af 
betalingsmetoden, samt tilgængelige 
faciliteter til at sikre gennemskuelige 
regninger og overvågning af forbruget
e) kontraktens varighed og vilkår for 
forlængelse og afbrydelse heraf, 
herunder:
i) eventuelle mindsteanvendelses- eller 
mindstevarighedskrav, som skal være 
opfyldt, for at abonnenten kan nyde godt 
af reklamefremstød
ii) eventuelle gebyrer i forbindelse med 
overdragelse, nummerportabilitet og 
andre identifikatorer, herunder 
kompensationsordninger ved forsinkelser 
og misbrug i forbindelse med 
overdragelser
iii) eventuelle gebyrer, der skal betales ved 
tidlig ophævelse af en aftale, herunder 
eventuel omkostningsdækning for 
terminaludstyr (på grundlag af 
sædvanlige afskrivningsmetoder) og andre 
kampagnefordele (på et tidsproportionalt 
grundlag)
f) eventuelle kompensations- og 
tilbagebetalingsordninger, herunder en 
eksplicit henvisning til slutbrugernes 
lovfæstede rettigheder, som finder 
anvendelse, hvis det kontraktfæstede 
kvalitetsniveau ikke opfyldes
g) hvis der foreligger en forpligtelse i 
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henhold til artikel 25 i direktiv 
2002/22/EF, slutbrugernes muligheder 
med hensyn til, om de ønsker deres 
personoplysninger optaget i en 
abonnentfortegnelse, og hvilke 
oplysninger det drejer sig om
h) for handicappede slutbrugere, detaljer 
om de produkter og tjenester, der beregnet 
til dem
i) midler til at indlede 
tvistbilæggelsesprocedurer, herunder 
grænseoverskridende tvister, i henhold til 
artikel 34 i direktiv 2002/22/EF og artikel 
22 i nærværende forordning
j) hvilken type handlinger udbyderen kan 
foretage som reaktion på sikkerheds- eller 
integritetshændelser eller trusler og 
sårbarheder.
2. Ud over bestemmelserne i stk. 1 oplyser 
udbydere af elektronisk kommunikation til 
offentligheden slutbrugere, medmindre 
andet er aftalt med en slutbruger, som 
ikke er en forbruger, som minimum 
følgende oplysninger, for så vidt angår 
deres internetadgangstjenester:
a) datamængdebegrænsninger, om nogen, 
priserne for at øge den tilgængelige 
datavolumen på vedvarende eller ad hoc-
basis, datahastigheden og omkostninger 
hertil efter den pågældende datamængde 
er forbrugt, hvis den er begrænset, og 
hvordan slutbrugerne på ethvert tidspunkt 
kan overvåge deres forbrug
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
c) andre tjenestekvalitetsparametre
d) oplysninger om eventuelle procedurer 
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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
e) en klar og forståelig forklaring på, 
hvordan mængdebegrænsninger, den 
faktisk tilgængelige hastighed og andre 
kvalitetsparametre og den samtidige brug 
af specialtjenester med en bedre 
servicekvalitet i praksis kan påvirke 
forbruget af indhold, applikationer og 
tjenester.
3. Oplysningerne i stk. 1 og 2 gives på en 
klar, fyldestgørende og let tilgængelige 
måde og på et sprog, der er officielt i den 
medlemsstat, hvor slutbrugeren er bosat, 
og de ajourføres jævnligt. De udgør en 
integreret del af aftalen og ændres ikke, 
medmindre de kontraherende parter 
udtrykkeligt bliver enige om det. 
Slutbrugeren modtager en kopi af aftalen 
på skrift.
4. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter, der fastlægger 
detaljerne for de informationskrav, der er 
opført i stk. 2. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 
2.
5. Kontrakten skal også på opfordring fra 
de relevante offentlige myndigheder 
indeholde eventuelle oplysninger fra disse 
myndigheder om brug af elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester til at 
drive ulovlig virksomhed eller formidle 
skadeligt indhold, samt om midler til at 
beskytte mod trusler mod den personlige 
sikkerhed og ulovlig behandling af 
personoplysninger, jf. artikel 25, stk. 4, 
som er relevante for den pågældende 
ydelse.

Or. en
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Begrundelse

Flyttet tilbage til direktiv 2002/22/EC.

Ændringsforslag 251
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – litra b – nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) alle nødvendige tekniske oplysninger, 
som udleveres gratis til slutbrugeren, som 
kan anvende terminaludstyr efter eget 
valg 

Or. en

Ændringsforslag 252
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) detaljer vedrørende pris- og 
takstoplysninger (inklusive skatter og
eventuelle andre supplerende gebyrer for 
forbrugere) og måden, hvorpå ajourførte 
oplysninger om alle gældende takster og 
gebyrer gøres tilgængelige

c) detaljer vedrørende pris- og 
takstoplysninger, inklusive skatter og 
supplerende gebyrer, som kan opkræves,
og måden, hvorpå ajourførte oplysninger 
om alle gældende takster og gebyrer gøres 
tilgængelige

Or. en

Ændringsforslag 253
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – litra e – nr. iii
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) eventuelle gebyrer, der skal betales ved 
tidlig ophævelse af en aftale, herunder 
eventuel omkostningsdækning for 
terminaludstyr (på grundlag af sædvanlige 
afskrivningsmetoder) og andre 
kampagnefordele (på et tidsproportionalt 
grundlag)

iii) eventuelle gebyrer, der skal betales ved 
tidlig ophævelse af en aftale, herunder 
eventuel omkostningsdækning for 
terminaludstyr, på grundlag af sædvanlige 
afskrivningsmetoder, og andre 
kampagnefordele, på et tidsproportionalt 
grundlag

Or. en

Ændringsforslag 254
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) eventuelle kompensations- og 
tilbagebetalingsordninger, herunder en 
eksplicit henvisning til slutbrugernes 
lovfæstede rettigheder, som finder 
anvendelse, hvis det kontraktfæstede 
kvalitetsniveau ikke opfyldes

f) eventuelle kompensations- og 
tilbagebetalingsordninger, herunder en 
eksplicit henvisning til slutbrugernes 
lovfæstede rettigheder, som finder 
anvendelse, herunder retten til at ophæve 
aftalen, hvis det kontraktfæstede 
kvalitetsniveau ikke opfyldes

Or. en

Ændringsforslag 255
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis der foreligger en forpligtelse i 
henhold til artikel 25 i direktiv 2002/22/EF, 
slutbrugernes muligheder med hensyn til, 
om de ønsker deres personoplysninger 
optaget i en abonnentfortegnelse, og hvilke 

g) hvis der foreligger en forpligtelse i 
henhold til artikel 25 i direktiv 2002/22/EF, 
slutbrugernes muligheder med hensyn til, 
om de ønsker deres personoplysninger 
optaget i en abonnentfortegnelse, og hvilke 
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oplysninger det drejer sig om oplysninger det drejer sig om; i
overensstemmelse med artikel 12 i direktiv 
2002/58 bør slutbrugere ligeledes 
underrettes om formålet med en sådan 
fortegnelse og anvendelsen af disse data 
til søgefunktioner, ligesom slutbrugere 
bør underrettes om de forskellige måder, 
hvorpå de kan udøve deres ret til at 
verificere, rette eller trække deres 
personlige oplysninger tilbage fra den 
pågældende fortegnelse

Or. en

Ændringsforslag 256
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) hvilken type handlinger udbyderen kan 
foretage som reaktion på sikkerheds- eller 
integritetshændelser eller trusler og 
sårbarheder.

j) hvilken type handlinger udbyderen kan 
foretage som reaktion på sikkerheds- eller 
integritetshændelser eller trusler og 
sårbarheder; disse oplysninger omfatter 
oplysninger om de teknikker til 
undersøgelse af kommunikation, som 
ligger bag disse handlinger, samt deres 
indvirkning på slutbrugerens rettigheder 
vedrørende privatliv og databeskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 257
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) hvilken type handlinger udbyderen kan 
foretage som reaktion på sikkerheds- eller 

j) hvilken type handlinger, herunder deres
tekniske funktionsmåde og de i artikel 25, 
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integritetshændelser eller trusler og
sårbarheder.

stk. 5, definerede mål, udbyderen kan 
foretage som reaktion på sikkerheds- eller 
integritetshændelser eller trusler og 
sårbarheder; desuden beskrives disse 
handlingers konsekvenser for 
databeskyttelsen og slutbrugernes 
privatsfære.

Or. de

Ændringsforslag 258
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – litra j – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) det formål, som slutbrugerens 
personoplysninger skal behandles til, og 
en begrundelse herfor

Or. en

Ændringsforslag 259
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis aftalen omfatter levering af 
internetadgangs- og datatjenester, skal 
den pågældende aftale ud over 
oplysningerne i stk. 1 også indeholde 
følgende oplysninger:
a) nærmere oplysninger om priser pr. 
dataenhed, priser for bulkdata og 
gældende grænser. For datamængder, der 
overstiger grænserne, enhedspriser eller 
priser for bulkdata på ad hoc-basis og 
begrænsninger af datahastigheden, der 
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kan finde anvendelse
b) hvordan slutbrugerne kan overvåge 
deres forbrug og definere deres 
foretrukne forbrugsloft
c) de faktiske tilgængelige up- og 
downloadhastigheder på slutbrugerens 
hovedadresse samt de garanterede 
minimumshastigheder
d) andre parametre for tjenestekvalitet 
som defineret i denne forordning, og 
derudover kan medlemsstaterne indføre 
supplerende parametre 
e) en klar og forståelig forklaring på, 
hvordan datamængdebegrænsninger, de 
faktiske tilgængelige hastigheder og 
andre kvalitetsparametre praktisk kan 
påvirke forbruget af indhold, 
applikationer og tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 260
Franz Obermayr

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) datamængdebegrænsninger, om nogen, 
priserne for at øge den tilgængelige 
datavolumen på vedvarende eller ad hoc-
basis, datahastigheden og omkostninger 
hertil efter den pågældende datamængde er 
forbrugt, hvis den er begrænset, og 
hvordan slutbrugerne på ethvert tidspunkt 
kan overvåge deres forbrug

a) datamængdebegrænsninger, om nogen,
de tjenester og specialtjenester, der er 
indeholdt i datamængden, priserne for at 
øge den tilgængelige datavolumen på 
vedvarende eller ad hoc-basis, 
datahastigheden og omkostninger hertil 
efter den pågældende datamængde er 
forbrugt, hvis den er begrænset, og 
hvordan slutbrugerne på ethvert tidspunkt 
kan overvåge deres forbrug

Or. de
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Begrundelse

Jf. artikel 25.

Ændringsforslag 261
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 faktiske største og 
mindste minimumshastigheder, 
gennemsnitshastigheder og hastigheder i 
spidsbelastningsperioder, herunder de 
mulige konsekvenser ved at tillade adgang 
gennem en tredjeparts radiobaserede lokale 
datanet

Or. en

Ændringsforslag 262
Christian Engström

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) en klar og forståelig forklaring på, 
hvordan mængdebegrænsninger, den 
faktisk tilgængelige hastighed og andre 
kvalitetsparametre og den samtidige brug 
af specialtjenester med en bedre 
servicekvalitet i praksis kan påvirke 
forbruget af indhold, applikationer og 
tjenester.

e) en klar og forståelig forklaring på, 
hvordan mængdebegrænsninger, den 
faktisk tilgængelige hastighed og andre 
kvalitetsparametre i praksis kan påvirke 
forbruget af indhold, applikationer og 
tjenester.

Or. en
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Ændringsforslag 263
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne kan bibeholde eller 
indføre yderligere krav i forbindelse med 
kontrakter, for hvilke denne artikel finder 
anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 264
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Slutbrugeren har ret til indsigt i og 
sletning af alle personoplysninger, der er 
indsamlet af udbyderen.

Or. de

Ændringsforslag 265
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27 udgår
Kontrol af forbrug

1. Udbydere af elektronisk 
kommunikation til offentligheden tilbyder 
slutbrugerne muligheden for gratis at 
vælge en facilitet, der giver oplysninger 
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om det akkumulerede forbrug af 
forskellige elektroniske 
kommunikationstjenester udtrykt i den 
valuta, som slutbrugeren faktureres i. 
Sådan en facilitet garanterer, at den 
akkumulerede udgift i en specifik 
brugsperiode ikke overstiger den af 
slutbrugeren fastsatte økonomiske grænse 
uden dennes samtykke.
2. Udbydere af elektroniske 
kommunikation til offentligheden sikrer, 
at der sendes en passende meddelelse til 
slutbrugeren, når forbruget af 
tjenesteydelser har nået 80 % af den 
økonomiske grænse, der er fastsat i 
henhold til stk. 1. Meddelelsen skal angive 
proceduren for at fortsætte med at få 
leveret disse tjenester, herunder deres 
omkostning. Udbyderen ophører med at 
levere den pågældende tjeneste og 
fakturere slutbrugeren for den, hvis det 
betyder, at den økonomiske grænse 
overskrides, medmindre og indtil 
slutbrugeren anmoder om fortsat at få 
leveret eller fornyer disse tjenester. Efter 
at have nået den økonomiske grænse er 
slutbrugeren stadig i stand til at modtage 
opkald og sms-beskeder samt ringe til 
frikaldsnumre og alarmtjenester ved at 
ringe gratis til det fælleseuropæiske 
alarmnummer 112 indtil udløbet af den 
aftalte faktureringsperiode.
3. Udbydere af elektronisk 
kommunikation til offentligheden giver 
umiddelbart forud for etablering af 
opkaldet slutbrugerne mulighed for nemt 
og uden omkostninger at tilgå oplysninger 
om gældende takster for alle numre og 
tjenester, der er underlagt særlige 
prisvilkår, medmindre den nationale 
tilsynsmyndighed tidligere har godkendt 
en afvigelse af proportionalitetshensyn. 
Enhver af disse oplysninger skal gives på 
en sammenlignelig måde på tværs af alle 
numre og tjenester.
4. Udbydere af elektronisk 
kommunikation til offentligheden tilbyder 
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slutbrugere mulighed for at vælge gratis 
at modtage udspecificerede regninger.

Or. en

Begrundelse

Flyttet tilbage til direktiv 2002/22/EC.

Ændringsforslag 266
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden tilbyder slutbrugerne 
muligheden for gratis at vælge en facilitet, 
der giver oplysninger om det akkumulerede 
forbrug af forskellige elektroniske 
kommunikationstjenester udtrykt i den 
valuta, som slutbrugeren faktureres i.
Sådan en facilitet garanterer, at den 
akkumulerede udgift i en specifik 
brugsperiode ikke overstiger den af 
slutbrugeren fastsatte økonomiske grænse 
uden dennes samtykke.

1. Udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden tilbyder slutbrugerne 
muligheden for gratis at vælge en facilitet, 
der giver oplysninger om det akkumulerede 
forbrug af forskellige elektroniske 
kommunikationstjenester udtrykt i den 
valuta, som slutbrugeren faktureres i.
Sådanne oplysninger om forbrug skal 
gives rettidigt. Sådan en facilitet 
garanterer, at den akkumulerede udgift i en 
specifik brugsperiode ikke overstiger den 
af slutbrugeren fastsatte økonomiske 
grænse uden dennes samtykke.

Or. en

Ændringsforslag 267
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden tilbyder slutbrugere 
mulighed for at vælge gratis at modtage 

4. Udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden tilbyder slutbrugere 
mulighed for at vælge gratis at modtage 
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udspecificerede regninger. udspecificerede regninger i elektronisk 
format eller papirformat.

Or. en

Ændringsforslag 268
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28 udgår
Opsigelse af aftaler

1. Aftaler indgået mellem forbrugere og 
udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden må ikke have en 
minimumsvarighed over 24 måneder. 
Udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden tilbyder slutbrugere 
mulighed for at indgå en aftale med en 
maksimal varighed af 12 måneder.
2. Forbrugere og andre slutbrugere har 
ret til at opsige aftalen med en måneds 
varsel, hvis der er gået seks måneder eller 
mere, siden aftalen blev indgået, 
medmindre de har aftalt andet. Der skal 
ikke betales anden kompensation end 
restværdien af subsidieret udstyr, der 
fulgte med aftalen, da den blev indgået, og 
en tidsproportional tilbagebetaling for 
eventuelle kampagnefordele, der var 
betegnet som sådan ved aftalens 
indgåelse. Eventuelle restriktioner på 
brug af terminaludstyr på andre net 
fjernes gratis af udbyderen senest ved 
betaling af en eventuel kompensation.
3. Hvis aftalerne eller national lovgivning 
fastsætter, at kontraktperioder forlænges 
stiltiende, informerer udbyderen af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden slutbrugeren i rimelig tid, 
således at slutbrugeren har mindst en 
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måned til at modsætte sig den stiltiende 
forlængelse. Hvis slutbrugeren ikke 
modsætter sig, anses aftalen for at være 
en løbende aftale, der kan opsiges af 
slutbrugeren når som helst med en 
måneds varsel og uden nogen 
omkostninger.
4. Slutbrugere har ret til at opsige deres 
aftaler uden nogen omkostninger ved 
meddelelse om ændringer i 
aftalevilkårene, som foreslås af udbyderen 
af elektronisk kommunikation til 
offentligheden, medmindre de foreslåede 
ændringer udelukkende er til fordel for 
slutbrugeren. Udbydere skal med 
passende frist på mindst en måned 
underrette slutbrugerne om sådanne 
ændringer, og skal samtidig underrette 
dem om deres ret til at opsige aftalen 
gratis, hvis de ikke accepterer de nye 
betingelser. Stk. 2 finder tilsvarende 
anvendelse.
5. Enhver væsentlig og ikke midlertidig 
uoverensstemmelse mellem den faktiske 
hastighed eller andre kvalitetsparametre 
og den hastighed og de 
kvalitetsparametre, der er angivet af 
udbyderen af elektronisk kommunikation 
til offentligheden, jf. artikel 26, anses for 
en afvigelse fra det aftalte tjenesteniveau 
med henblik på at fastlægge slutbrugerens 
afhjælpende foranstaltninger i henhold til 
national lovgivning.
6. Et abonnement på supplerende 
tjenester, der udbydes af samme udbyder 
af elektronisk kommunikation til 
offentligheden bevirker ikke, at den 
indledende aftaleperiode begynder forfra, 
medmindre prisen for de supplerende 
tjenester i væsentlig grad overstiger prisen 
på de indledende tjenester, eller de 
supplerende tjenester tilbydes til en særlig 
tilbudspris, som er forbundet med 
fornyelsen af en eksisterende aftale.
7. Udbydere af elektronisk 
kommunikation til offentligheden 



PE524.526v01-00 146/248 AM\1010616DA.doc

DA

anvender betingelser og procedurer for 
opsigelse af aftaler, som ikke hindrer eller 
hæmmer skift af tjenesteudbyder.

Or. en

Begrundelse

Flyttet tilbage til direktiv 2002/22/EC.

Ændringsforslag 269
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I overensstemmelse med direktiv 
2011/83/EF har forbrugeren ret til at 
opsige en aftale indgået ved fjernsalg eller 
uden for fast forretningssted senest 14 
dage efter aftalens indgåelse.

Or. en

Ændringsforslag 270
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbrugere og andre slutbrugere har ret 
til at opsige aftalen med en måneds varsel, 
hvis der er gået seks måneder eller mere, 
siden aftalen blev indgået, medmindre de 
har aftalt andet. Der skal ikke betales 
anden kompensation end restværdien af 
subsidieret udstyr, der fulgte med aftalen, 
da den blev indgået, og en tidsproportional 
tilbagebetaling for eventuelle 
kampagnefordele, der var betegnet som 

2. Forbrugere og andre slutbrugere, der 
anmoder herom, har ret til at opsige 
aftalen med en måneds varsel, hvis der er 
gået seks måneder eller mere, siden
aftaleperioden startede. Der skal ikke 
betales anden kompensation end 
restværdien af subsidieret udstyr, der fulgte 
med aftalen, da den blev indgået, og en 
tidsproportional tilbagebetaling for 
eventuelle kampagnefordele, der var 
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sådan ved aftalens indgåelse. Eventuelle 
restriktioner på brug af terminaludstyr på 
andre net fjernes gratis af udbyderen senest 
ved betaling af en eventuel kompensation.

betegnet som sådan ved aftalens indgåelse.
Eventuelle restriktioner på brug af 
terminaludstyr på andre net fjernes gratis af 
udbyderen senest ved betaling af en 
eventuel kompensation.

Or. en

Ændringsforslag 271
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Enhver væsentlig og ikke midlertidig 
uoverensstemmelse mellem den faktiske 
hastighed eller andre kvalitetsparametre og 
den hastighed og de kvalitetsparametre, der 
er angivet af udbyderen af elektronisk 
kommunikation til offentligheden, jf. 
artikel 26, anses for en afvigelse fra det 
aftalte tjenesteniveau med henblik på at 
fastlægge slutbrugerens afhjælpende 
foranstaltninger i henhold til national 
lovgivning.

5. Enhver væsentlig og ikke midlertidig 
uoverensstemmelse mellem den faktiske 
hastighed eller andre kvalitetsparametre og 
den hastighed og de kvalitetsparametre, der 
er angivet af udbyderen af elektronisk 
kommunikation til offentligheden, jf. 
artikel 26, anses for en afvigelse fra det 
aftalte tjenesteniveau med henblik på at 
fastlægge slutbrugerens afhjælpende 
foranstaltninger i henhold til national 
lovgivning. Slutbrugere har ligeledes ret 
til at ophæve aftalen i tilfælde af afvigelse
fra det aftalte tjenesteniveau.

Or. en

Ændringsforslag 272
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Enhver væsentlig og ikke midlertidig
uoverensstemmelse mellem den faktiske 
hastighed eller andre kvalitetsparametre 
og den hastighed og de 

5. Hvis der foreligger en væsentlig og ikke
midlertidig afvigelse i forhold til den 
ydelse, der er angivet af udbyderen af 
elektronisk kommunikation til 
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kvalitetsparametre, der er angivet af 
udbyderen af elektronisk kommunikation 
til offentligheden, jf. artikel 26, anses for 
en afvigelse fra det aftalte tjenesteniveau 
med henblik på at fastlægge slutbrugerens 
afhjælpende foranstaltninger i henhold til 
national lovgivning.

offentligheden, jf. artikel 26, vedrørende:

Or. de

Begrundelse

Afvigelser vedrørende datatransmissionshastigheder har efterhånden nået et betydeligt 
omfang. Den særlige opsigelsesret tvinger udbydere af elektronisk kommunikation til i deres 
kontrakter at give realistiske oplysninger om datatransmissionshastigheder. Desuden er det 
urimeligt for slutbrugerne, at de gentagne gange skal stille krav om afhjælpning, som 
udbyderne ikke kan opfylde, fordi disse problemer ofte skyldes kapacitetsmæssige problemer 
på nettet.

Ændringsforslag 273
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 5 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) datatransmissionshastigheden, har 
slutbrugeren en særlig opsigelsesret

Or. de

Ændringsforslag 274
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 5 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) andre kvalitetsparametre, anses dette 
for en afvigelse fra det aftalte 
tjenesteniveau med henblik på at 
fastlægge slutbrugerens afhjælpende 
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foranstaltninger i henhold til national 
lovgivning.

Or. de

Ændringsforslag 275
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Et abonnement på supplerende tjenester, 
der udbydes af samme udbyder af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden bevirker ikke, at den 
indledende aftaleperiode begynder forfra, 
medmindre prisen for de supplerende 
tjenester i væsentlig grad overstiger prisen
på de indledende tjenester, eller de 
supplerende tjenester tilbydes til en særlig 
tilbudspris, som er forbundet med 
fornyelsen af en eksisterende aftale.

6. Et abonnement på supplerende tjenester, 
der udbydes af samme udbyder af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden bevirker ikke, at den 
indledende aftaleperiode begynder forfra, 
medmindre prisen for de supplerende 
tjenester i væsentlig grad overstiger prisen 
på de indledende tjenester, eller de 
supplerende tjenester tilbydes til en særlig 
tilbudspris, som er forbundet med 
fornyelsen af en eksisterende aftale.
Forbrugeren underrettes behørigt og 
accepterer udtrykkeligt fornyelsen.

Or. en

Ændringsforslag 276
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Medlemsstaterne kan bibeholde eller 
indføre yderligere krav i forbindelse med 
aftaler, for hvilke denne artikel finder 
anvendelse.

Or. en
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Ændringsforslag 277
Regina Bastos

Forslag til forordning
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29 udgår
Pakketilbud

Hvis en pakke af tjenester, der tilbydes 
forbrugere mindst omfatter en forbindelse 
til et elektronisk kommunikationsnet eller 
en elektronisk kommunikationstjeneste, 
finder artikel 28 og 30 i nærværende 
forordning anvendelse på alle 
elementerne i pakken.

Or. pt

Begrundelse

Reglerne om kontrakter om pakkede tjenester overføres til direktivet om forsyningspligt 
(USD).

Ændringsforslag 278
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29 udgår
Pakketilbud

Hvis en pakke af tjenester, der tilbydes 
forbrugere mindst omfatter en forbindelse 
til et elektronisk kommunikationsnet eller 
en elektronisk kommunikationstjeneste, 
finder artikel 28 og 30 i nærværende 
forordning anvendelse på alle 
elementerne i pakken.
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Or. en

Ændringsforslag 279
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 29 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en pakke af tjenester, der tilbydes 
forbrugere mindst omfatter en forbindelse 
til et elektronisk kommunikationsnet eller 
en elektronisk kommunikationstjeneste, 
finder artikel 28 og 30 i nærværende 
forordning anvendelse på alle elementerne 
i pakken.

Hvis en pakke af tjenester, der tilbydes 
forbrugere mindst omfatter en forbindelse 
til et elektronisk kommunikationsnet eller 
en elektronisk kommunikationstjeneste, 
finder denne artikel og artikel 30 
anvendelse på alle elementerne i pakken, 
medmindre den elektroniske 
kommunikationstjeneste udgør en mindre 
del af pakken.

Or. en

Ændringsforslag 280
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 30 udgår
Overdragelse og nummerportabilitet 

1. Alle slutbrugere med numre fra en 
national telefonnummerplan, som ønsker 
det, har ret til at bevare deres nummer 
uafhængigt af, hvilken udbyder af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden, der udbyder tjenesten i 
henhold til del C i bilag I til direktiv 
2002/22/EF, forudsat at udbyderen er en 
udbyder af elektronisk kommunikation i 
den medlemsstat, som den nationale 
nummerplan tilhører, eller er en 
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europæisk udbyder af elektronisk 
kommunikation, som har meddelt den 
kompetente tilsynsmyndighed i 
hjemlandet, at den udbyder eller agter at 
udbyde disse tjenester i den medlemsstat, 
som den nationale nummerplan tilhører.
2. Prisen mellem udbydere af elektronisk 
kommunikation til offentligheden, som 
vedrører udbud af nummerportabilitet, er 
omkostningsorienteret, og direkte gebyrer 
til slutbrugerne, hvis sådanne anvendes, 
må ikke virke hæmmende for, at 
slutbrugeren skifter udbyder.
3. Nummerportering og aktivering af 
numre udføres inden for det kortest 
mulige tidsrum. For slutbrugere, som har 
indgået en aftale om at portere et nummer 
til en ny udbyder, aktiveres deres nummer 
inden for en arbejdsdag fra indgåelsen af 
en sådan aftale. Tab af tjeneste under 
porteringsprocessen må, hvis det 
forekommer, ikke overstige én arbejdsdag.
4. Den modtagende udbyder af elektronisk 
kommunikation til offentligheden forestår 
overdragelses- og porteringsprocessen. 
Slutbrugere modtager tilstrækkelige 
oplysninger om overdragelsen før og 
under overdragelsesprocessen, såvel som 
straks efter at processen er afsluttet. 
Slutbrugere overdrages ikke til en anden 
udbyder imod deres vilje.
5. Slutbrugernes aftaler med 
overdragende udbydere af elektronisk 
kommunikation til offentligheden opsiges 
automatisk, efter at overdragelsen er 
gennemført. Overdragende udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden refunderer overskydende 
kredit til forbrugere, der anvender 
forudbetalte tjenester.
6. Udbydere af elektronisk 
kommunikation til offentligheden, som 
forårsager forsinkelser eller misbrug i 
forbindelse med overdragelser, bl.a. ved 
ikke rettidigt at gøre de nødvendige 
oplysninger for portering tilgængelige, er 
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forpligtet til at kompensere slutbrugere, 
som udsættes for denne type forsinkelser 
eller misbrug.
7. Hvis en slutbruger, der overdrages til 
en ny udbyder af 
internetadgangstjenester, har en e-
mailadresse, der udbydes af den 
overdragende udbyder, videresender 
sidstnævnte gratis på opfordring fra 
slutbrugeren al e-mailkommunikation, 
der sendes til denne tidligere e-
mailadresse til en e-mailadresse, som 
slutbrugeren angiver, i en periode på 12 
måneder. Denne tjeneste med 
videresendelse af e-mails omfatter et 
automatisk svar til alle afsendere af e-
mails, hvori de meddeles slutbrugerens 
nye e-mailadresse. Slutbrugeren har 
mulighed for at anmode om ikke at 
afsløre den nye e-mailadresse i det 
automatiske svar.
Efter perioden på 12 måneder giver den 
overdragende udbyder af elektronisk 
kommunikation til offentligheden 
slutbrugeren mulighed for at forlænge 
den periode, hvori e-mails videresendes, 
om nødvendigt mod et gebyr. Den 
overdragende udbyder af elektronisk 
kommunikation til offentligheden tildeler 
ikke en anden slutbruger slutbrugerens 
oprindelige e-mailadresse, før der er gået 
to år fra aftalens opsigelse, eller i den 
periode, hvori e-mails videresendes.
8. Den kompetente nationale myndighed 
kan fastsætte de overordnede procedurer 
for overdragelse og portering, herunder 
ved at indføre passende sanktioner for 
udbydere og kompensationer til 
slutbrugere. De tager hensyn til den 
nødvendige beskyttelse af slutbrugerne 
gennem hele overdragelsesprocessen og 
behovet for at sikre effektivitet i 
processen.

Or. en
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Begrundelse

Flyttet tilbage til direktiv 2002/22/EC.

Ændringsforslag 281
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den modtagende udbyder af elektronisk 
kommunikation til offentligheden forestår 
overdragelses- og porteringsprocessen.
Slutbrugere modtager tilstrækkelige 
oplysninger om overdragelsen før og under 
overdragelsesprocessen, såvel som straks 
efter at processen er afsluttet. Slutbrugere 
overdrages ikke til en anden udbyder 
imod deres vilje.

4. Portering og derpå følgende aktivering 
af numre udføres inden for det kortest 
mulige tidsrum. Slutbrugere, som har 
indgået en aftale om at portere et nummer 
til en ny udbyder, får deres nummer 
aktiveret inden for en arbejdsdag fra 
indgåelsen af en sådan aftale. Den 
modtagende udbyder af elektronisk 
kommunikation til offentligheden forestår 
overdragelses- og porteringsprocessen og 
sikrer, at slutbrugere modtager 
tilstrækkelige oplysninger om 
overdragelsen før og under 
overdragelsesprocessen, såvel som straks 
efter at processen er afsluttet.

Uden at det berører første afsnit, kan de 
kompetente nationale myndigheder 
fastlægge den globale proces for 
overdragelsen og porteringen af numre i 
overensstemmelse med BEREC-
retningslinjerne. De tager hensyn til den 
nødvendige beskyttelse af slutbrugerne 
gennem hele overdragelsesprocessen og 
behovet for at sikre effektivitet i 
processen. Den tid, tjenesteydelsen 
udebliver under porteringsprocessen, må 
under alle omstændigheder ikke udgøre 
mere end én arbejdsdag. Slutbrugere 
overdrages ikke til en anden udbyder 
imod deres vilje.
Medlemsstaterne sikrer, at der kan 
pålægges virksomhederne passende 
sanktioner, herunder en forpligtelse til at 
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yde kompensation til kunder i tilfælde af 
forsinket portering eller misbrug af 
portering foretaget af dem eller på deres 
vegne.

Or. en

Ændringsforslag 282
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Slutbrugernes aftaler med overdragende 
udbydere af elektronisk kommunikation til 
offentligheden opsiges automatisk, efter at 
overdragelsen er gennemført. 
Overdragende udbydere af elektronisk 
kommunikation til offentligheden 
refunderer overskydende kredit til 
forbrugere, der anvender forudbetalte 
tjenester.

5. Slutbrugernes aftaler med overdragende 
udbydere af elektronisk kommunikation til 
offentligheden opsiges automatisk, efter at 
overdragelsen er gennemført. 
Overdragende udbydere af elektronisk 
kommunikation til offentligheden 
refunderer overskydende kredit til 
forbrugere, der anvender forudbetalte 
tjenester. Slutbrugere kan også anmode 
om at få deres resterende forudbetalte 
kredit overført til den modtagende 
telekommunikationsudbyder. 

Or. en

Ændringsforslag 283
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Udbydere giver tekniske oplysninger 
om protokoller, så slutbrugeren kan 
omprogrammere sin hardware til at være 
kompatibel fra den ene udbyder til den 
anden. Disse oplysninger er vederlagsfri.
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Or. en

Ændringsforslag 284
Regina Bastos

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 2 indsættes følgende punkt:
"fa) "den modtagende udbyder af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden": den udbyder af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden, til hvilken et 
telefonnummer eller en tjeneste 
overdrages."

Or. en

Begrundelse

Med denne bestemmelse indsættes en ny definition af "modtagende udbyder af elektronisk 
kommunikation til offentligheden" som en ny definition i artikel 2 i forsyningspligtdirektivet.

Ændringsforslag 285
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 1 b (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 20 – stk. -1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b) I artikel 20 indføjes følgende stykke:
"-1a. Medlemsstaterne sikrer, at 
oplysningerne i stk. 1 gives på en klar, 
forståelig og let tilgængelig måde, og 
uden at det berører kravene i direktivet 
om forbrugerrettigheder* vedrørende 
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aftaler indgået uden for fast 
forretningssted/aftaler vedrørende 
fjernsalg. Forbrugere og andre 
slutbrugere, der anmoder herom, 
modtager en kopi af aftalen på et varigt 
medium."
___________________
* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/83/EU af 25. oktober 2011 om 
forbrugerrettigheder, om ændring af 
Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets 
direktiv 85/577/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF 
(EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64)."

Or. en

Begrundelse

Ændring i overensstemmelse med direktivet om forbrugerrettigheder.

Ændringsforslag 286
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 1 b (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 20 – stk. –1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b) I artikel 20 indføjes følgende stykke:
"-1a. Medlemsstaterne sikrer, at 
oplysningerne i stk. 1a gives på en klar, 
forståelig og let tilgængelig måde, og 
uden at det berører kravene i direktivet 
om forbrugerrettigheder* vedrørende 
aftaler indgået uden for fast 
forretningssted/aftaler vedrørende 
fjernsalg. Forbrugere og andre 
slutbrugere, der anmoder herom, har 
adgang til en kopi af aftalen, som 
minimum i elektronisk form og, såfremt 
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der anmodes herom, på skrift. 
Medlemsstaterne kan opretholde eller 
indføre sprogkrav vedrørende 
aftalemæssige oplysninger i deres 
nationale lovgivning for at sikre, at 
sådanne oplysninger let kan forstås af 
forbrugeren eller andre slutbrugere, der 
måtte anmode herom.
_________________
* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/83/EU af 25. oktober 2011 om 
forbrugerrettigheder, om ændring af 
Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets 
direktiv 85/577/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF 
(EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64)."

Or. en

Begrundelse

Erstatter ændringsforslag 20 i udkastet til udtalelse.

Ændringsforslag 287
Regina Bastos

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 b (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 20 – stk. -1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b) I artikel 20 indføjes følgende stykke:
"-1a. Medlemsstaterne sikrer, at 
oplysningerne i stk. 2 gives på en klar, 
forståelig og let tilgængelig måde på et 
officielt sprog i den medlemsstat, hvor 
tjenesten udbydes, og uden at det berører 
kravene i direktivet om 
forbrugerrettigheder* vedrørende aftaler 
indgået uden for fast 
forretningssted/aftaler vedrørende 
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fjernsalg. Forbrugere og andre 
slutbrugere, der anmoder herom, 
modtager en kopi af aftalen, som 
minimum i elektronisk form og på skrift.
______________________
* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/83/EU af 25. oktober 2011 om 
forbrugerrettigheder, om ændring af 
Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets 
direktiv 85/577/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF 
(EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64)."

Or. en

Ændringsforslag 288
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 1 c (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 20 – stk. 1 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1c) Artikel 20, stk. 1, affattes således:
"1. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere 
og andre slutbrugere, der anmoder herom, 
når de abonnerer på tjenester, som giver 
tilslutning til et offentligt 
kommunikationsnet og/eller offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, har ret til en 
kontrakt med en virksomhed eller 
virksomheder, der leverer sådanne 
tilslutninger og/eller tjenester. Kontrakten 
skal på en klar, forståelig og 
lettilgængelig måde mindst specificere 
følgende:

"1. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere 
og andre slutbrugere, der anmoder herom, 
når de abonnerer på tjenester, som giver 
tilslutning til et offentligt 
kommunikationsnet og/eller offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, har ret til en 
kontrakt med en virksomhed eller 
virksomheder, der leverer sådanne 
tilslutninger og/eller tjenester. Kontrakten 
skal mindst specificere følgende
oplysninger:

a) virksomhedens navn og adresse a) virksomhedens navn og adresse og 
kontaktoplysninger samt i tilfælde af 
klager adresse og kontaktoplysninger, 
såfremt disse ikke er de samme
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b (hvilke tjenester der leveres, herunder 
navnlig:

b (de vigtigste kendetegn for de tjenester 
der leveres, herunder navnlig:

— den særlige takstplan eller de særlige 
takstplaner, som aftalen finder anvendelse 
på, og for hver takstplan typer af tilbudte 
tjenester, herunder 
kommunikationsmængde

— hvorvidt der tilbydes adgang til 
alarmtjenester og lokaliseringsoplysninger 
om den kaldende part, og om der gælder 
eventuelle begrænsninger for 
tilrådighedsstillelsen af adgang til 
alarmtjenester efter artikel 26

— hvorvidt og i hvilken medlemsstat der 
tilbydes adgang til alarmtjenester og 
lokaliseringsoplysninger om den kaldende 
part, og om der gælder eventuelle 
begrænsninger for tilrådighedsstillelsen af 
adgang til alarmtjenester efter artikel 26

— oplysning om eventuelle andre 
betingelser, der begrænser adgang til 
og/eller benyttelse af tjenester og 
applikationer i tilfælde, hvor sådanne 
betingelser er tilladt i henhold til national 
ret i overensstemmelse med 
fællesskabsretten
— de tilbudte 
minimumstjenestekvalitetsniveauer, dvs. 
tidspunkt for etablering af den nye 
tilslutning og eventuelt andre 
kvalitetsparametre, som de nationale 
tilsynsmyndigheder har defineret

— de tilbudte 
minimumstjenestekvalitetsniveauer, dvs. 
tidspunkt for etablering af den nye 
tilslutning og eventuelt andre 
kvalitetsparametre, som de nationale 
tilsynsmyndigheder har defineret

— oplysning om eventuelle procedurer 
indført af virksomheden til at måle og 
styre trafikken for at undgå, at trafikken 
optager al kapacitet på netlinket eller 
overfylder det, og oplysning om, hvorledes 
disse procedurer kan påvirke 
tjenestekvaliteten
— de typer af vedligeholdelsesservice, der 
tilbydes, og kundeservice, der leveres, samt
hvorledes disse services kan kontaktes

— de typer af eftersalgsservice,
vedligeholdelsesservice og kundeservice, 
der leveres, betingelserne og gebyrerne for 
disse tjenester, og hvorledes disse services 
kan kontaktes

— enhver restriktion, som pålægges af 
udbyderen, i brugen af leveret 
terminaludstyr

— enhver restriktion, som pålægges af 
udbyderen, i brugen af leveret 
terminaludstyr, herunder oplysninger om, 
hvordan terminaludstyret låses op, og 
hvilke gebyrer det medfører, hvis 
kontrakten ophæves



AM\1010616DA.doc 161/248 PE524.526v01-00

DA

c) hvis der foreligger en forpligtelse i 
henhold til artikel 25, abonnenternes 
muligheder med hensyn til, om de ønsker 
deres personoplysninger optaget i en 
abonnentfortegnelse, og hvilke oplysninger 
det drejer sig om

c) hvis der foreligger en forpligtelse i 
henhold til artikel 25, abonnenternes 
muligheder med hensyn til, om de ønsker 
deres personoplysninger optaget i en 
abonnentfortegnelse, og hvilke oplysninger 
det drejer sig om

d) nærmere oplysninger om priser og 
takster, hvorledes der kan indhentes 
ajourførte oplysninger om samtlige 
gældende takster og 
vedligeholdelsesgebyrer, mulige 
betalingsmetoder og eventuelle forskelle i 
omkostningerne som følge af 
betalingsmetode

d) nærmere oplysninger om priser og 
takster, herunder skatter og supplerende 
gebyrer, som kan opkræves, hvorledes der 
kan indhentes ajourførte oplysninger om 
samtlige gældende takster og 
vedligeholdelsesgebyrer

da) tilbudte betalingsmetoder og 
prisforskelle som følge af 
betalingsmetoden, samt tilgængelige 
faciliteter til at sikre gennemskuelige 
regninger og overvågning af forbruget

e) kontraktens varighed samt vilkår for 
forlængelse og afbrydelse af tjenester og af 
kontrakten, herunder:

e) kontraktens varighed samt vilkår for 
forlængelse og afbrydelse af tjenester og af 
kontrakten, herunder:

— eventuelle mindsteanvendelses- eller 
mindstevarighedskrav, som skal være 
opfyldt, for at abonnenten kan nyde godt af 
reklamefremstød

— eventuelle mindsteanvendelses- eller 
mindstevarighedskrav, som skal være 
opfyldt, for at abonnenten kan nyde godt af 
reklamefremstød

— ethvert gebyr i forbindelse med 
nummerportabilitet og andre 
identifikationsmidler

— ethvert gebyr i forbindelse med
overdragelse og nummerportabilitet og 
andre identifikationsmidler, herunder 
kompensationsordninger ved forsinkelser 
og misbrug i forbindelse med 
overdragelser

— ethvert gebyr ved opsigelse af 
kontrakten, herunder inddækning af 
omkostninger i forbindelse med 
terminaludstyr

— ethvert gebyr ved opsigelse af
kontrakten, herunder inddækning af 
omkostninger i forbindelse med 
terminaludstyr, (på grundlag af 
sædvanlige afskrivningsmetoder) og 
andre kampagnefordele (på et 
tidsproportionalt grundlag)

f) eventuelle kompensations- og 
tilbagebetalingsregler, såfremt tjenesternes 
kontraktfæstede kvalitetsniveau ikke 

f) eventuelle kompensations- og 
tilbagebetalingsregler, herunder i givet 
fald en eksplicit henvisning til 
forbrugernes lovfæstede rettigheder,
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opfyldes såfremt tjenesternes kontraktfæstede 
kvalitetsniveau ikke opfyldes

g) hvordan en procedure til bilæggelse af 
tvister indledes, jf. artikel 34

g) hvordan en procedure til bilæggelse af 
tvister, herunder grænseoverskridende 
tvister, indledes, jf. artikel 34

ga) detaljer om, hvordan handicappede 
slutbrugere kan få oplysninger om de 
produkter og tjenester, der er beregnet til 
dem

h) hvilken type handlinger virksomheden 
kan foretage som reaktion på sikkerheds-
eller integritetsmæssige hændelser eller 
trusler og sårbarheder.

h) hvilken type handlinger virksomheden 
kan foretage som reaktion på sikkerheds-
eller integritetsmæssige hændelser eller 
trusler og sårbarheder.

Medlemsstaterne kan også kræve, at 
kontrakten skal indeholde enhver 
oplysning, som de relevante offentlige 
myndigheder måtte give til dette formål om 
brugen af elektroniske kommunikationsnet 
og -tjenester til at foretage ulovlige 
handlinger eller til at formidle skadeligt 
indhold, samt om midler til at beskytte 
mod trusler mod den personlige sikkerhed, 
privatlivets fred og personoplysninger, jf. 
artikel 21, stk. 4, som er relevante for den 
pågældende ydelse."

Medlemsstaterne kan også kræve, at 
kontrakten skal indeholde enhver 
oplysning, som de relevante offentlige 
myndigheder måtte give til dette formål om 
brugen af elektroniske kommunikationsnet 
og -tjenester til at foretage ulovlige 
handlinger eller til at formidle skadeligt 
indhold, samt om midler til at beskytte 
mod trusler mod den personlige sikkerhed, 
privatlivets fred og personoplysninger, jf. 
artikel 21, stk. 4, som er relevante for den 
pågældende ydelse."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Begrundelse

Erstatter ændringsforslag 21 i udkastet til udtalelse.

Ændringsforslag 289
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 1 c (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 20 – stk. 1
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Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1c) I artikel 20, stk. 1, foretages følgende 
ændringer:

"1. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere 
og andre slutbrugere, der anmoder herom, 
når de abonnerer på tjenester, som giver 
tilslutning til et offentligt 
kommunikationsnet og/eller offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, har ret til en 
kontrakt med en virksomhed eller 
virksomheder, der leverer sådanne 
tilslutninger og/eller tjenester. Kontrakten 
skal på en klar, forståelig og lettilgængelig 
måde mindst specificere følgende:

"1. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere 
og andre slutbrugere, der anmoder herom, 
når de abonnerer på tjenester, som giver 
tilslutning til et offentligt 
kommunikationsnet og/eller offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, har ret til en 
kontrakt med en virksomhed eller 
virksomheder, der leverer sådanne 
tilslutninger og/eller tjenester. Kontrakten 
skal på en klar, forståelig og lettilgængelig 
måde mindst specificere følgende:

a) virksomhedens navn og adresse a) virksomhedens navn, adresse og
kontaktoplysninger samt adresse og 
kontaktoplysninger for klager, hvis disse 
er anderledes

b) hvilke tjenester der leveres, herunder 
navnlig:

b) de udbudte tjenesters vigtigste 
kendetegn, herunder navnlig:

– den særlige takstplan eller de særlige 
takstplaner, som aftalen finder anvendelse 
på, og for hver takstplan typer af tilbudte 
tjenester, herunder 
kommunikationsmængde
– ved takstplaner med en forud defineret 
kommunikationsmængde forbrugerens 
mulighed for at udsætte en ubrugt 
mængde fra den foregående 
faktureringsperiode

– hvorvidt der tilbydes adgang til 
alarmtjenester og lokaliseringsoplysninger 
om den kaldende part, og om der gælder 
eventuelle begrænsninger for 
tilrådighedsstillelsen af adgang til
alarmtjenester efter artikel 26

– adgang til alarmtjenester og 
lokaliseringsoplysninger om den kaldende 
part for alle tilbudte tjenester, enhver 
begrænsning i udbuddet af alarmtjenester 
efter artikel 26 og enhver ændring hertil

– oplysning om eventuelle andre 
betingelser, der begrænser adgang til 
og/eller benyttelse af tjenester og 
applikationer i tilfælde, hvor sådanne 
betingelser er tilladt i henhold til national 
ret i overensstemmelse med 
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fællesskabsretten
– de tilbudte 
minimumstjenestekvalitetsniveauer, dvs. 
tidspunkt for etablering af den nye 
tilslutning og eventuelt andre 
kvalitetsparametre, som de nationale 
tilsynsmyndigheder har defineret

– de tilbudte 
minimumstjenestekvalitetsniveauer, dvs. 
tidspunkt for etablering af den nye 
tilslutning og eventuelt andre 
kvalitetsparametre, som de nationale 
tilsynsmyndigheder har defineret

– oplysning om eventuelle procedurer 
indført af virksomheden til at måle og 
styre trafikken for at undgå, at trafikken 
optager al kapacitet på netlinket eller 
overfylder det, og oplysning om, hvorledes 
disse procedurer kan påvirke 
tjenestekvaliteten
– de typer af vedligeholdelsesservice, der
tilbydes, og kundeservice, der leveres, 
samt hvorledes disse services kan 
kontaktes

– de typer af garantier,
vedligeholdelsestjenester og 
kundesupporttjenester, der ydes,
betingelser og priser for disse tjenester og 
midler til at komme i kontakt med disse 
tjenester

– enhver restriktion, som pålægges af 
udbyderen, i brugen af leveret 
terminaludstyr

– enhver restriktion, som pålægges af 
udbyderen, i brugen af leveret 
terminaludstyr, herunder oplysninger om, 
hvordan terminaludstyret låses op, og 
hvilke gebyrer det medfører, hvis 
kontrakten ophæves før udgangen af 
minimumskontraktperioden
– på anmodning, gratis, og medmindre 
udstyret ikke er teknisk kompatibelt, de 
nødvendige tekniske oplysninger til 
slutbrugeren for at sikre korrekt 
fungerende terminaludstyr, som brugeren 
har valgt, for alle de tjenester, der er 
indeholdt i kontrakten

c) hvis der foreligger en forpligtelse i 
henhold til artikel 25, abonnenternes 
muligheder med hensyn til, om de ønsker 
deres personoplysninger optaget i en 
abonnentfortegnelse, og hvilke oplysninger 
det drejer sig om

c) hvis der foreligger en forpligtelse i 
henhold til artikel 25, abonnenternes 
muligheder med hensyn til, om de ønsker 
deres personoplysninger optaget i en 
abonnentfortegnelse, og hvilke oplysninger 
det drejer sig om

d) nærmere oplysninger om priser og 
takster, hvorledes der kan indhentes 
ajourførte oplysninger om samtlige 
gældende takster og 
vedligeholdelsesgebyrer, mulige 

d) nærmere oplysninger om priser og 
takster, inklusive skatter og supplerende 
afgifter, der eventuelt opkræves, og
hvorledes der kan indhentes ajourførte 
oplysninger om samtlige gældende takster 
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betalingsmetoder og eventuelle forskelle i 
omkostningerne som følge af 
betalingsmetode

og vedligeholdelsesgebyrer

da) de tilbudte betalingsmetoder og 
eventuelle prisforskelle som følge af 
betalingsmetoden samt tilgængelige 
faciliteter til at sikre gennemskuelige 
regninger og overvågning af forbruget

e) kontraktens varighed samt vilkår for 
forlængelse og afbrydelse af tjenester og af 
kontrakten, herunder:

e) kontraktens varighed samt vilkår for 
forlængelse og afbrydelse af tjenester og af 
kontrakten, herunder:

– eventuelle mindsteanvendelses- eller 
mindstevarighedskrav, som skal være 
opfyldt, for at abonnenten kan nyde godt af 
reklamefremstød

– eventuelle mindsteanvendelses- eller 
mindstevarighedskrav, som skal være 
opfyldt, for at abonnenten kan nyde godt af 
reklamefremstød

– ethvert gebyr i forbindelse med 
nummerportabilitet og andre 
identifikationsmidler

– ethvert gebyr i forbindelse med skift af 
udbyder og nummerportabilitet og andre 
identifikationsmidler, herunder 
kompensationsordninger ved forsinkelser 
og misbrug i forbindelse med 
overdragelser

– ethvert gebyr ved opsigelse af 
kontrakten, herunder inddækning af 
omkostninger i forbindelse med 
terminaludstyr

– ethvert gebyr ved tidlig opsigelse af 
kontrakten, herunder inddækning af 
omkostninger i forbindelse med 
terminaludstyr (på grundlag af sædvanlige 
afskrivningsmetoder) og andre 
kampagnefordele (på et tidsproportionalt 
grundlag)

f) eventuelle kompensations- og 
tilbagebetalingsregler, såfremt tjenesternes 
kontraktfæstede kvalitetsniveau ikke 
opfyldes

f) eventuelle kompensations- og 
tilbagebetalingsregler, herunder i givet 
fald en eksplicit henvisning til 
forbrugernes lovfæstede rettigheder, som 
finder anvendelse, såfremt tjenesternes 
kontraktfæstede kvalitetsniveau ikke 
opfyldes

g) hvordan en procedure til bilæggelse af 
tvister indledes, jf. artikel 34

g) hvordan en procedure til bilæggelse af 
tvister, herunder grænseoverskridende 
tvister, indledes, jf. artikel 34

ga) detaljer om, hvordan handicappede 
slutbrugere kan få oplysninger om de 
produkter og tjenester, der er beregnet til 
dem

h) hvilken type handlinger virksomheden 
kan foretage som reaktion på sikkerheds-

h) hvilken type handlinger virksomheden 
kan foretage som reaktion på sikkerheds-
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eller integritetsmæssige hændelser eller 
trusler og sårbarheder.

eller integritetsmæssige hændelser eller 
trusler og sårbarheder.

Medlemsstaterne kan også kræve, at 
kontrakten skal indeholde enhver 
oplysning, som de relevante offentlige 
myndigheder måtte give til dette formål om 
brugen af elektroniske kommunikationsnet 
og -tjenester til at foretage ulovlige 
handlinger eller til at formidle skadeligt 
indhold, samt om midler til at beskytte 
mod trusler mod den personlige sikkerhed, 
privatlivets fred og personoplysninger, jf. 
artikel 21, stk. 4, som er relevante for den 
pågældende ydelse."

Medlemsstaterne kan også kræve, at 
kontrakten skal indeholde enhver 
oplysning, som de relevante offentlige 
myndigheder måtte give til dette formål om 
brugen af elektroniske kommunikationsnet 
og -tjenester til at foretage ulovlige 
handlinger eller til at formidle skadeligt 
indhold, samt om midler til at beskytte 
mod trusler mod den personlige sikkerhed, 
privatlivets fred og personoplysninger, jf. 
artikel 21, stk. 4, som er relevante for den 
pågældende ydelse."

Or. fr

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:01:da:HTML)

Ændringsforslag 290
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 1 d (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 20 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d) I artikel 20 indføjes følgende stykke:
"1a. Hvis aftalen omfatter levering af 
internetadgangs- og datatjenester, skal 
den pågældende aftale ud over 
oplysningerne i stk. 1 også indeholde 
følgende oplysninger:
a) nærmere oplysninger om priser pr. 
dataenhed, priser for bulkdata og 
gældende grænser for den særlige 
takstplan eller de særlige takstplaner, som 
aftalen finder anvendelse på. For 
datamængder, der overstiger grænserne, 
enhedspriser eller priser for bulkdata på 
vedvarende eller ad hoc-basis og 
begrænsninger af datahastigheden, der 
kan finde anvendelse på den særlige 
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takstplan eller de særlige takstplaner, som 
aftalen finder anvendelse på
b) hvordan slutbrugerne kan overvåge 
deres forbrug og fastsætte frivillige 
grænser
c) for faste dataforbindelser de anslåede 
tilgængelige up- og downloadhastigheder 
på slutbrugerens adresse
d) for mobildata de gennemsnitlige 
anslåede up- og downloadhastigheder ved 
normal trådløs netværksdækning og de 
hastighedsintervaller, der kan forekomme
e) andre tjenestekvalitetsparametre som 
fastsat i artikel 24, stk. 2, i forordning 
(XXX)*
f) oplysninger om eventuelle procedurer 
indført af udbyderen til at måle og styre 
trafikken, herunder angivelse af de 
grundlæggende metoder for tilsyn med 
kommunikationen med henblik på 
rimelige trafikstyringsforanstaltninger, og 
oplysninger om, hvorledes disse 
procedurer kan påvirke tjenestekvaliteten, 
slutbrugeres privatsfære og beskyttelsen 
af personoplysninger og
g) en klar og forståelig forklaring på, 
hvordan mængdebegrænsninger, de 
faktisk tilgængelige hastighedsintervaller 
og andre kvalitetsparametre og den 
samtidige brug af specialtjenester i 
praksis kan påvirke forbruget af indhold, 
applikationer og tjenester.
__________________
*Europa-Parlamentets og Kommissionens 
forordning (EU) nr. XXX/20XX af … om 
foranstaltninger vedrørende EU's indre 
marked for elektronisk kommunikation 
med henblik på at opnå et netforbundet 
europæisk område, og om ændring af 
direktiv 2002/20/EF, 2002/21/EF og 
2002/22/EF samt forordning (EF) nr. 
1211/2009 og forordning (EU) nr. 
531/2012 (EUT L XXX, XX.XX.20XX, s. 
X)."
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Or. en

Begrundelse

Erstatter ændringsforslag 22 i udkastet til udtalelse.

Ændringsforslag 291
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 1 d (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 20 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d) I artikel 20 indføjes følgende stykke:
"1a. Hvis aftalen omfatter levering af 
internetadgangs- og datatjenester, skal 
den pågældende aftale ud over 
oplysningerne i stk. 1 også indeholde 
følgende oplysninger:
a) nærmere oplysninger om priser pr. 
dataenhed, priser for bulkdata og 
gældende grænser. For datamængder, der 
overstiger grænserne, enhedspriser eller 
priser for bulkdata på vedvarende eller ad 
hoc-basis og begrænsninger af 
datahastigheden, der kan finde 
anvendelse
b) hvordan slutbrugerne kan overvåge 
deres forbrug, og om der kan fastsættes 
frivillige grænser
c) for faste dataforbindelser de anslåede 
tilgængelige up- og downloadhastigheder 
på slutbrugerens adresse
d) for mobildata de anslåede up- og 
downloadhastigheder og 
hastighedsintervaller, som kan forventes 
ved normal trådløs netværksdækning i det 
net, som aftalerne dækker
e) andre tjenestekvalitetsparametre som 
fastsat i artikel 24, stk. 2, i forordning 
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(XXX)*
f) oplysninger om eventuelle procedurer 
indført af udbyderen til at måle og styre 
trafikken, herunder angivelse af de 
grundlæggende metoder for tilsyn med 
kommunikationen med henblik på 
rimelige trafikstyringsforanstaltninger, og 
oplysninger om, hvorledes disse 
procedurer kan påvirke tjenestekvaliteten, 
slutbrugeres privatsfære og beskyttelsen 
af personoplysninger og
g) en klar og forståelig forklaring på, 
hvordan mængdebegrænsninger, de 
faktisk tilgængelige hastighedsintervaller 
og andre kvalitetsparametre og den 
samtidige brug af specialtjenester i 
praksis kan påvirke forbruget af indhold, 
applikationer og tjenester.
_________________
*Europa-Parlamentets og Kommissionens 
forordning (EU) nr. XXX/20XX af … om 
foranstaltninger vedrørende EU's indre 
marked for elektronisk kommunikation 
med henblik på at opnå et netforbundet 
europæisk område, og om ændring af 
direktiv 2002/20/EF, 2002/21/EF og 
2002/22/EF samt forordning (EF) nr. 
1211/2009 og forordning (EU) nr. 
531/2012 (EUT L XXX, XX.XX.20XX, s. 
X)."

Or. en

Begrundelse

Tilpasset version af ordførerens forslag til denne artikel. For mobilnetdækning bør det 
bemærkes, at dette afhænger af, hvilket net der faktisk er omfattet af aftalen, og dette bør 
derfor specificeres. Selv om oplevelsen med ubehagelige overraskelser på regningen 
berettigede til forbrugsgrænser for roamingtjenester, findes der ikke tilsvarende problemer 
for nationale kommunikationstjenester. Den obligatoriske gennemførelse af individuelle 
forbrugsgrænser synes derfor at være uforholdsmæssig.

Ændringsforslag 292
Bernadette Vergnaud
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Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 1 d (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 20 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d) I artikel 20 indsættes følgende stykke:
"1a. Hvis aftalen omfatter levering af 
internetadgangs- og datatjenester, skal 
den pågældende aftale ud over 
oplysningerne i stk. 1 også indeholde 
følgende oplysninger:
a) nærmere oplysninger om priser pr. 
dataenhed, priser for bulkdata og 
gældende grænser. for datamængder, der 
overstiger grænserne, enhedspriser eller 
priser for bulkdata på vedvarende eller ad 
hoc-basis og begrænsninger af 
datahastigheden, der kan finde 
anvendelse
b) hvordan slutbrugerne kan overvåge 
deres forbrug og fastsætte frivillige 
begrænsninger, hvis disse medfører 
ekstraudgifter, når kontrakten indeholder 
faste datamængder 
c) for faste dataforbindelser en angivelse 
af de reelt tilgængelige up- og 
downloadhastigheder på slutbrugerens 
adresse
d) for mobildata de gennemsnitlige 
anslåede up- og downloadhastigheder ved 
normal trådløs netværksdækning og de 
hastighedsintervaller, der kan forekomme
e) andre tjenestekvalitetsparametre som 
fastsat i artikel 24, stk. 2, i forordning 
(XXX)*
f) oplysninger om eventuelle procedurer 
indført af udbyderen til at måle og styre 
trafikken i overensstemmelse med artikel 
23, stk. 5, i forordning (XXX)*, herunder 
angivelse af de grundlæggende metoder 
for tilsyn med kommunikationen med 
henblik på rimelige 
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trafikstyringsforanstaltninger, og 
oplysninger om, hvorledes disse 
procedurer kan påvirke tjenestekvaliteten, 
slutbrugeres privatsfære og beskyttelsen 
af personoplysninger og
g) en klar og forståelig forklaring på, 
hvordan mængdebegrænsninger, de 
faktisk tilgængelige hastighedsintervaller 
og andre kvalitetsparametre i praksis kan 
påvirke forbruget af indhold, 
applikationer og tjenester
h) en klar og forståelig forklaring på 
fordelingen af den tilgængelige 
båndbredde mellem 
internetadgangstjenesten og 
specialtjenester, hvordan denne fordeling 
kan påvirke forbruget af indhold, 
applikationer og tjenester, idet 
internetadgang skal prioriteres, 
medmindre forbrugeren selv bestemmer 
andet.
_________________
*Europa-Parlamentets og Kommissionens 
forordning (EU) nr. XXX/20XX af … om 
foranstaltninger vedrørende EU's indre 
marked for elektronisk kommunikation 
med henblik på at opnå et netforbundet 
europæisk område, og om ændring af 
direktiv 2002/20/EF, 2002/21/EF og 
2002/22/EF samt forordning (EF) nr. 
1211/2009 og forordning (EU) nr. 
531/2012 (EUT L XXX af XX.XX.20XX, s. 
X)."

Or. fr

Ændringsforslag 293
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 1 e (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 20 – stk. 2
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Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1e) Artikel 20, stk. 2, affattes således:
"2. Medlemsstaterne sikrer, at abonnenter
har ret til at opsige deres kontrakt uden 
strafgebyr, når de får meddelelse om 
ændringer i kontraktbetingelserne, som 
foreslås af de virksomheder, der udbyder 
elektroniske kommunikationsnet og/eller -
tjenester. Abonnenter skal med passende 
frist på mindst en måned underrettes om 
sådanne ændringer og skal samtidig 
underrettes om deres ret til at opsige deres 
kontrakt uden strafgebyr, hvis de ikke 
accepterer de nye betingelser. 
Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder har mulighed for at 
specificere, i hvilken form sådanne 
oplysninger skal meddeles."

"2. Forbrugere og andre slutbrugere, der 
anmoder herom, har ret til at opsige
aftalen med en måneds varsel, hvis der er 
gået seks måneder eller mere, siden 
aftaleperioden startede. Der skal ikke 
betales anden kompensation end 
restværdien af subsidieret udstyr, der 
fulgte med aftalen, da den blev indgået, og 
en tidsproportional tilbagebetaling for 
eventuelle kampagnefordele, der var 
betegnet som sådan ved aftalens 
indgåelse. Eventuelle restriktioner på 
brug af terminaludstyr på andre net 
fjernes gratis af udbyderen senest ved 
betaling af en eventuel kompensation."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Ændringsforslag 294
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. – nr. 1 f (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 20 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1f) I artikel 20 tilføjes følgende stykke:
"2a. BEREC udformer retningslinjer for 
fastsættelse af standardkontraktmodeller 
indeholdende de oplysninger, der kræves i 
denne artikels stk. 1 og 1a. Alle BEREC's 
retningslinjer for målemetoder og 
offentliggørelsesformer for anslåede 
dataleveringshastigheder som fastsat i 
artikel 21, stk. 3a, finder anvendelse på de 
aftalemæssige oplysninger, der kræves i 
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denne artikels stk. 1a."

Or. en

Begrundelse

Tilpasset forslag fra ordføreren, der erstatter "Alle BEREC's standarder" med "Alle BEREC's 
retningslinjer" i overensstemmelse med ordførerens ændringsforslag om indsættelse af artikel 
3a (ny).

Ændringsforslag 295
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 1 g (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1g) Der indsættes følgende artikel:
"Artikel 20a

Varighed og opsigelse af aftaler
1. Medlemsstaterne sikrer, at aftaler 
indgået mellem forbrugere og udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden har en 
maksimumsvarighed på 24 måneder. 
Udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden tilbyder forbrugerne 
mulighed for at indgå en aftale med en 
varighed af 12 måneder.
2. Forbrugeren har ret til at opsige en 
aftale indgået ved fjernsalg eller uden for 
fast forretningssted senest 14 dage efter 
aftalens indgåelse i overensstemmelse 
med direktiv 2011/83/EU.
3. Hvis en aftale eller national lovgivning 
fastsætter, at tidsbegrænsede 
kontraktperioder (i modsætning til 
minimumskontraktperioder) automatisk 
overføres, informerer udbyderen af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden forbrugerne i rimelig tid, 
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således at forbrugeren har mindst en 
måned til at modsætte sig den automatiske 
overførsel. Hvis forbrugeren og andre 
slutbrugere, der anmoder herom, ikke 
modsætter sig en sådan automatisk 
overførsel, anses aftalen for at være en 
løbende aftale, der kan opsiges af 
forbrugeren, når som helst med en 
måneds varsel og uden andre 
omkostninger end omkostningerne i 
forbindelse med leveringen af tjenesten i 
opsigelsesperioden.
4. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugerne 
og andre slutbrugere, der anmoder 
herom, har ret til at opsige deres aftaler 
uden nogen omkostninger ved meddelelse 
om ændringer i aftalevilkårene, som 
foreslås af udbyderen af elektronisk 
kommunikation til offentligheden, og som 
er til skade for dem. Udbydere skal med 
passende frist på mindst en måned 
underrette forbrugerne om sådanne 
ændringer og skal samtidig underrette 
dem om deres ret til at opsige aftalen 
gratis, hvis de ikke accepterer de nye 
betingelser. Stk. 2 finder tilsvarende 
anvendelse.
5. Enhver væsentlig og ofte 
forekommende uoverensstemmelse 
mellem den faktiske hastighed eller andre 
kvalitetsparametre og den hastighed og de 
kvalitetsparametre, der er angivet af 
udbyderen af elektronisk kommunikation 
til offentligheden, jf. artikel 20, anses for 
en afvigelse fra det aftalte tjenesteniveau 
med henblik på at fastlægge de 
afhjælpende foranstaltninger, der er til 
rådighed for forbrugerne, i henhold til 
national lovgivning.
6. Medlemsstaterne sikrer, at et 
abonnement på supplerende tjenester, der 
udbydes af samme udbyder af elektronisk 
kommunikation til offentligheden, ikke 
bevirker, at den indledende aftaleperiode 
begynder forfra, medmindre prisen for de 
supplerende tjenester i væsentlig grad 
overstiger prisen på de indledende 
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tjenester, eller de supplerende tjenester 
tilbydes til en særlig tilbudspris, som er 
forbundet med fornyelsen af en 
eksisterende aftale.
7. Medlemsstaterne sikrer, at udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden anvender betingelser og 
procedurer for opsigelse af aftaler, som 
ikke hindrer eller hæmmer skift af 
tjenesteudbyder.
8. Hvis en pakke af tjenester, der tilbydes 
forbrugere, mindst omfatter en 
forbindelse til et elektronisk 
kommunikationsnet eller en elektronisk 
kommunikationstjeneste, finder 
ovenstående bestemmelser, hvor det er 
relevant, samme anvendelse på 
elementerne i pakken og skal anvendes 
adskilt fra reglerne om ophævelse af 
aftalen og udskiftning af udbyder 
vedrørende pakkede lineære tv-
spredningstjenester."

Or. en

Begrundelse

Erstatter ændringsforslag 26 i udkastet til udtalelse.

Ændringsforslag 296
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 1 g (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2g) Følgende artikel tilføjes:
"Artikel 20a

Varighed og opsigelse af aftaler
1. Medlemsstaterne sikrer, at aftaler 
indgået mellem forbrugere og udbydere af 
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elektronisk kommunikation til 
offentligheden har en 
maksimumsvarighed på 24 måneder. 
Udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden tilbyder forbrugerne 
mulighed for at indgå en aftale uden 
begrænset løbetid.
2. Forbrugeren har ret til at opsige en 
aftale indgået ved fjernsalg eller uden for 
fast forretningssted senest 14 dage efter 
aftalens indgåelse i overensstemmelse 
med direktiv 2011/83/EU.
3. Hvis en aftale eller national lovgivning 
fastsætter, at kontraktperioder forlænges 
stiltiende, informerer udbyderen af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden forbrugerne og andre 
slutbrugere, der anmoder herom, i rimelig 
tid, således at forbrugeren og andre 
slutbrugere, der anmoder herom, har 
mindst en måned til at modsætte sig den 
stiltiende forlængelse. Hvis forbrugeren 
og andre slutbrugere, der anmoder 
herom, ikke modsætter sig en sådan 
stiltiende forlængelse, anses aftalen for at 
være en løbende aftale, der kan opsiges af 
forbrugeren og andre slutbrugere, der 
anmoder herom, når som helst med en 
måneds varsel og uden nogen 
omkostninger.
4. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugerne 
og andre slutbrugere, der anmoder 
herom, har ret til at opsige deres aftaler 
uden nogen omkostninger ved meddelelse 
om ændringer i aftalevilkårene, som 
foreslås af udbyderen af elektronisk 
kommunikation til offentligheden. 
Udbydere skal med passende frist på 
mindst en måned underrette forbrugerne 
om sådanne ændringer, og skal samtidig 
underrette dem om deres ret til at opsige 
aftalen gratis, hvis de ikke accepterer de 
nye betingelser. Stk. 2 finder tilsvarende 
anvendelse.
5. Enhver væsentlig og ikke midlertidig 
uoverensstemmelse mellem den faktiske 
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hastighed eller andre kvalitetsparametre 
og den hastighed og de 
kvalitetsparametre, der er angivet af 
udbyderen af elektronisk kommunikation 
til offentligheden, jf. artikel 20, anses for 
en afvigelse fra det aftalte tjenesteniveau 
med henblik på at fastlægge de 
afhjælpende foranstaltninger, der er til 
rådighed for forbrugerne og andre 
slutbrugere, der anmoder herom, i 
henhold til national lovgivning.
6. Medlemsstaterne sikrer, at et 
abonnement på supplerende tjenester, der 
udbydes af samme udbyder af elektronisk 
kommunikation til offentligheden, ikke 
bevirker, at den indledende aftaleperiode 
begynder forfra, medmindre prisen for de 
supplerende tjenester i væsentlig grad 
overstiger prisen på de indledende 
tjenester, eller de supplerende tjenester 
tilbydes til en særlig tilbudspris, som er 
forbundet med fornyelsen af en 
eksisterende aftale med forbrugerens 
udtrykkelige accept.
7. Medlemsstaterne sikrer, at udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden anvender betingelser og 
procedurer for opsigelse af aftaler, som 
ikke hindrer eller hæmmer skift af 
tjenesteudbyder."

Or. fr

Ændringsforslag 297
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 1 g (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1g) Som artikel 20a indsættes:
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"Artikel 20a
Varighed og opsigelse af aftaler

1. Medlemsstaterne sikrer, at aftaler 
indgået mellem forbrugere og udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden har en 
maksimumsvarighed på 24 måneder. 
Udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden tilbyder forbrugerne 
mulighed for at indgå en aftale med en 
varighed af 12 måneder.
2. Hvis en aftale eller national lovgivning 
fastsætter, at kontraktperioder forlænges 
stiltiende, informerer udbyderen af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden forbrugerne og andre 
slutbrugere, der anmoder herom, i rimelig 
tid, således at forbrugeren og andre 
slutbrugere, der anmoder herom, har 
mindst en måned til at modsætte sig den 
stiltiende forlængelse. Hvis forbrugeren 
og andre slutbrugere, der anmoder 
herom, ikke modsætter sig en sådan 
stiltiende forlængelse, anses aftalen for at 
være en løbende aftale, der kan opsiges af 
forbrugeren og andre slutbrugere, der 
anmoder herom, når som helst med en 
måneds varsel og uden nogen 
omkostninger.
3. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugerne 
og andre slutbrugere, der anmoder 
herom, har ret til at opsige deres aftaler 
uden nogen omkostninger ved meddelelse 
om ændringer i aftalevilkårene, som ikke 
er til deres fordel, og som foreslås af 
udbyderen af elektronisk kommunikation 
til offentligheden. Udbydere skal med 
passende frist på mindst en måned 
underrette forbrugerne om sådanne
ændringer, og skal samtidig underrette 
dem om deres ret til at opsige aftalen 
gratis, hvis de ikke accepterer de nye 
betingelser. Stk. 2 finder tilsvarende 
anvendelse.
4. Enhver væsentlig og ikke midlertidig 
uoverensstemmelse mellem den faktiske 
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hastighed eller andre kvalitetsparametre 
og de kvalitetsparametre, der er angivet af 
udbyderen af elektronisk kommunikation 
til offentligheden, jf. artikel 20, anses for 
en afvigelse fra det aftalte tjenesteniveau 
med henblik på at fastlægge de 
afhjælpende foranstaltninger, der er til 
rådighed for forbrugerne og andre 
slutbrugere, der anmoder herom, i 
henhold til national lovgivning.
5. Medlemsstaterne sikrer, at et 
abonnement på supplerende tjenester, der 
udbydes af samme udbyder af elektronisk 
kommunikation til offentligheden, ikke 
bevirker, at den indledende aftaleperiode 
begynder forfra, medmindre prisen for de 
supplerende tjenester overstiger prisen på 
de indledende tjenester, eller de 
supplerende tjenester tilbydes til en særlig 
tilbudspris, som er forbundet med 
fornyelsen af en eksisterende aftale.
6. Medlemsstaterne sikrer, at udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden anvender betingelser og 
procedurer for opsigelse af aftaler, som 
ikke hindrer eller hæmmer skift af 
tjenesteudbyder."

Or. en

Begrundelse

The right to withdraw from distance or off-premise contracts within 14 is already provided 
for in the Consumer Rights Directive and therefore does not require explicit mention. 
Consumers should be protected against changes to contract conditions. However, this should 
only be the case if the changes are not to their advantage as the intention is to protect and not 
to provide for more opportunities to end a contract. Otherwise, a consumer could end a 
contract even if the provider were to lower the prices. In case of changes "neutral" for the 
consumer, a right to end should, however, apply, which is why it is not suggested to refer to 
"changes to the detriment of the consumer" but rather "not to the advantage".

Ændringsforslag 298
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 1 h (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 21

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2h) Stk. 21 affattes således:
"Artikel 21 "Artikel 21

Transparens og offentliggørelse af 
oplysninger

Transparens og offentliggørelse af 
oplysninger

1. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder har mulighed for at 
pålægge virksomheder, der udbyder 
offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationsnet og/eller offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, at offentliggøre 
transparente, sammenlignelige,
fyldestgørende og ajourførte oplysninger 
om gældende priser og takster, om 
eventuelle gebyrer ved opsigelse af en 
kontrakt samt om standardbetingelser og -
vilkår for så vidt angår adgang til og 
anvendelse af de tjenester, de tilbyder 
slutbrugere og forbrugere, jf. 
bestemmelserne i bilag II. Disse 
oplysninger skal offentliggøres i en klar, 
forståelig og let tilgængelig form. De 
nationale tilsynsmyndigheder kan 
fastsætte yderligere krav med hensyn til, i 
hvilken form sådanne oplysninger skal 
offentliggøres.

1. Medlemsstaterne sikrer, at udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden offentliggør med 
undtagelse af tilbud, som forhandles 
individuelt, gennemsigtige,
sammenlignelige, tilstrækkelige og 
ajourførte oplysninger om:

a) deres navn, adresse og 
kontaktoplysninger
b) de tjenester, der tilbydes for hver 
takstplan, og de relevante 
tjenestekvalitetsparametre, de gældende 
priser (inklusive afgifter for forbrugere) 
og andre gældende gebyrer (adgang, 
forbrug, vedligeholdelse og andre 
supplerende gebyrer), samt omkostninger 
til terminaludstyr
c) gældende takster vedrørende numre og 
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tjenester, der er underlagt særlige 
prisvilkår
d) kvaliteten af deres tjenester i henhold 
til gennemførelsesretsakter, jf. stk. 2
e) internetadgangstjenester, hvis disse 
tilbydes, der specificerer følgende:
i) faktisk tilgængelige up- og 
downloadhastigheder i slutbrugerens 
bopælsstat, herunder i 
spidsbelastningsperioder
ii) datamængdebegrænsninger, om nogen, 
priserne for at øge den tilgængelige 
datavolumen på vedvarende eller ad hoc-
basis, datahastigheden og omkostninger 
hertil, efter den pågældende datamængde 
er forbrugt, hvis den er begrænset, og 
slutbrugernes mulighed for på ethvert 
tidspunkt at overvåge deres forbrug
iii) en klar og forståelig forklaring på, 
hvordan datamængdebegrænsninger, den 
faktisk tilgængelige hastighed og andre 
kvalitetsparametre og den samtidige brug 
af specialtjenester med en bedre 
servicekvalitet i praksis kan påvirke 
forbruget af indhold, applikationer og 
tjenester
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
f) foranstaltninger, der træffes for at sikre 
lige adgang for handicappede slutbrugere, 
herunder jævnligt ajourførte oplysninger 
om produkter og tjenester, der er beregnet 
til dem
g) deres standardkontraktvilkår og 
-betingelser, herunder enhver 
minimumkontraktperiode, de betingelser 
for og gebyrer, der skal betales ved tidlig 
ophævelse af en aftale, procedurer og 
direkte gebyrer i forbindelse med 
overdragelser og nummerportabilitet og 
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andre identifikatorer samt 
kompensationsordninger ved forsinkelser 
og misbrug i forbindelse med 
overdragelser
h) adgang til alarmtjenester og 
oplysninger om den kaldende abonnents 
geografiske placering for alle tilbudte 
tjenester, enhver begrænsning i udbuddet 
af alarmtjenester efter artikel 26 i dette 
direktiv og enhver ændring hertil
i) rettigheder i forbindelse med 
forsyningspligtydelser, herunder de 
faciliteter og tjenester, der er nævnt i 
bilag I i dette direktiv, hvis det er relevant. 
Oplysningerne skal offentliggøres i et 
klart, fyldestgørende og let tilgængeligt 
format på de(t) officielle sprog i 
medlemsstaten, hvor tjenesten udbydes, og 
ajourføres jævnligt. På anmodning 
meddeles disse oplysninger den relevante 
nationale tilsynsmyndighed inden 
offentliggørelse. Enhver forskel på de 
betingelser, der anvendes for forbrugere 
og andre slutbrugere, tydeliggøres.

2. De nationale tilsynsmyndigheder 
fremmer formidlingen af 
sammenlignelige oplysninger, der sætter 
slutbrugerne og forbrugerne i stand til,
f.eks. ved hjælp af interaktive guider eller 
lignende teknikker, at foretage en 
selvstændig evaluering af omkostningerne 
ved alternative forbrugsmønstre. Hvis 
sådanne faciliteter ikke er tilgængelige på 
markedet gratis eller til en rimelig pris, 
sikrer medlemsstaterne, at de nationale 
tilsynsmyndigheder har mulighed for selv 
eller gennem indkøb hos tredjepart at 
stille sådanne guider eller teknikker til 
rådighed. Tredjeparter har ret til gratis at 
bruge de oplysninger, der offentliggøres 
af virksomheder, som udbyder 
elektroniske kommunikationsnet og/eller 
offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, med henblik på 
at sælge sådanne interaktive guider eller 
lignende teknikker eller at stille dem til 

2. Kommissionen vedtager efter høring af 
BEREC gennemførelsesretsakter, der 
fastlægger metoder for måling af 
internetadgangstjenesters hastighed, 
tjenestekvalitetsparametre og metoder til 
at måle dem, og indhold, form og art
oplysninger, der skal offentliggøres,
herunder mulige 
kvalitetscertificeringsordninger. 
Kommissionen kan tage hensyn til de 
parametre, definitioner og målemetoder,
der er fastlagt i bilag III i dette direktiv.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
37, stk. 2.
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rådighed.
3. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder har mulighed for at
pålægge virksomheder, der udbyder 
offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationsnet og/eller offentligt
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, bl.a.:

3. Slutbrugere skal have adgang til 
uafhængige evalueringsværktøjer, der 
giver dem mulighed for at sammenligne 
elektroniske kommunikationsnets og 
-tjenesters niveau og omkostningerne ved 
alternative forbrugsmønstre. Med henblik 
herpå kan medlemsstaterne etablere en 
frivillig certificeringsordning for 
interaktive websteder, guider og lignende 
værktøjer. Certificering bevilges på 
grundlag af objektive, gennemsigtige og 
forholdsmæssige krav, navnlig i forhold 
til uafhængighed fra enhver udbyder af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden, brug af almindeligt sprog, 
udbud af fuldstændige og ajourførte 
oplysninger og anvendelse af en effektiv 
klagehåndteringsprocedure. Hvis der på 
markedet ikke er adgang til certificerede 
sammenligningsfaciliteter, som udbydes 
gratis eller til nominel pris, gør den 
nationale tilsynsmyndighed eller en anden 
kompetent myndighed sådanne faciliteter
tilgængelige selv eller via tredjeparter i 
henhold til certificeringskravene. De 
oplysninger, der offentliggøres af 
udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden, skal være tilgængelige
og gratis med henblik på at gøre 
sammenligningsfaciliteter tilgængelige.

a) at give abonnenterne de gældende 
takstoplysninger vedrørende ethvert 
nummer eller enhver tjeneste, for hvilke 
der gælder særlige prisvilkår; de 
nationale tilsynsmyndigheder kan hvad 
angår individuelle kategorier af tjenester 
kræve, at sådanne oplysninger gives 
umiddelbart inden etablering af opkaldet
b) at oplyse abonnenterne om eventuelle 
ændringer i adgangen til alarmopkald 
eller lokaliseringsoplysninger om den 
kaldende part i den tjeneste, de har 
abonneret på
c) at oplyse abonnenterne om enhver 
ændring i betingelser, der begrænser 
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adgang til og/eller benyttelse af tjenester 
og applikationer i tilfælde, hvor sådanne 
betingelser er tilladt i henhold til national 
ret i overensstemmelse med 
fællesskabsretten
d) at forelægge oplysninger om eventuelle 
procedurer indført af udbyderen til at 
måle og styre trafikken for at undgå, at 
trafikken optager al kapacitet på et 
netlink eller overfylder det, og om, 
hvorledes disse procedurer kan påvirke 
tjenestekvaliteten
e) at oplyse abonnenterne om deres ret til 
selv at træffe afgørelse med hensyn til, om 
deres personoplysninger skal medtages i 
en fortegnelse, og om de forskellige typer 
af relevante oplysninger i henhold til 
artikel 12 i direktiv 2002/58/EF (direktivet 
om databeskyttelse inden for elektronisk 
kommunikation), og
f) med jævne mellemrum at give 
handicappede abonnenter detaljerede 
oplysninger om produkter og tjenester, 
der er beregnet til dem.
De nationale tilsynsmyndigheder kan, 
hvis det skønnes hensigtsmæssigt, fremme 
selv- eller samregulerede foranstaltninger 
forud for indførelse af eventuelle 
forpligtelser.
4. Medlemsstaterne kan kræve, at 
virksomheder som omhandlet i stk. 3
videreformidler almennyttige oplysninger
gratis til eksisterende og nye abonnenter, 
hvor dette er relevant, under anvendelse af 
de samme midler, som virksomhederne 
sædvanligvis benytter til at kommunikere 
med abonnenterne. I så fald leveres disse 
oplysninger af de relevante offentlige 
myndigheder i et standardiseret format og
omfatter bl.a. følgende emner:

4. På anmodning fra de relevante 
offentlige myndigheder videreformidler
udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden gratis almennyttige 
oplysninger til slutbrugerne, hvor dette er 
relevant, under anvendelse af de samme 
midler, som virksomhederne sædvanligvis 
benytter til at kommunikere med
slutbrugerne. I så fald leveres disse 
oplysninger af de relevante offentlige 
myndigheder til udbyderne af elektronisk 
kommunikation til offentligheden i et 
standardiseret format og kan bl.a. omfatte
følgende emner:

a) de mest gængse former for anvendelse af 
elektroniske kommunikationstjenester til at 
foretage ulovlige handlinger eller formidle 

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

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, privatlivets fred og 
personoplysninger i forbindelse med brug 
af elektroniske kommunikationstjenester."

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

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:EN:PDF)

Begrundelse

Direktivets artikel 25 flyttes.

Ændringsforslag 299
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 1 i (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 21 – stk. 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1i) Artikel 21, stk. 1, affattes således:
"1. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder har mulighed for at 
pålægge virksomheder, der udbyder 
offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationsnet og/eller offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, at offentliggøre 
transparente, sammenlignelige, 
fyldestgørende og ajourførte oplysninger 
om gældende priser og takster, om 
eventuelle gebyrer ved opsigelse af en 
kontrakt samt om standardbetingelser og -
vilkår for så vidt angår adgang til og 

"1. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder har mulighed for at 
pålægge virksomheder, der udbyder 
offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationsnet og/eller offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, at offentliggøre 
transparente, sammenlignelige, 
fyldestgørende og ajourførte oplysninger 
om gældende priser og takster, om 
eventuelle gebyrer ved opsigelse af en 
kontrakt samt om standardbetingelser og -
vilkår for så vidt angår adgang til og 
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anvendelse af de tjenester, de tilbyder 
slutbrugere og forbrugere, jf. 
bestemmelserne i bilag II. Disse 
oplysninger skal offentliggøres i en klar, 
forståelig og let tilgængelig form. De 
nationale tilsynsmyndigheder kan fastsætte 
yderligere krav med hensyn til, i hvilken 
form sådanne oplysninger skal 
offentliggøres."

anvendelse af de tjenester, de tilbyder 
slutbrugere og forbrugere, jf. 
bestemmelserne i bilag II. Disse 
oplysninger skal offentliggøres i en klar, 
forståelig og let tilgængelig form. De 
nationale tilsynsmyndigheder kan fastsætte 
yderligere krav med hensyn til, i hvilken 
form sådanne oplysninger skal 
offentliggøres, bl.a. indførelse af 
sprogkrav for at sikre, at forbrugeren let 
kan forstå disse oplysninger."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:DA:PDF)

Begrundelse

De nationale myndigheder bør levere oplysninger, som forbrugeren let kan forstå.

Ændringsforslag 300
Regina Bastos

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 1 i (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 21 – stk. 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1i) Artikel 21, stk. 1, affattes således:
"1. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder har mulighed for at 
pålægge virksomheder, der udbyder 
offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationsnet og/eller offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, at offentliggøre 
transparente, sammenlignelige, 
fyldestgørende og ajourførte oplysninger 
om gældende priser og takster, om 
eventuelle gebyrer ved opsigelse af en 
kontrakt samt om standardbetingelser og -
vilkår for så vidt angår adgang til og 
anvendelse af de tjenester, de tilbyder 

"1. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder har mulighed for at 
pålægge virksomheder, der udbyder 
offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationsnet og/eller offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, at offentliggøre 
transparente, sammenlignelige, 
fyldestgørende og ajourførte oplysninger 
om gældende priser og takster, om 
eventuelle gebyrer ved opsigelse af en 
kontrakt samt om standardbetingelser og -
vilkår for så vidt angår adgang til og 
anvendelse af de tjenester, de tilbyder 
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slutbrugere og forbrugere, jf. 
bestemmelserne i bilag II. Disse 
oplysninger skal offentliggøres i en klar, 
forståelig og let tilgængelig form. De 
nationale tilsynsmyndigheder kan fastsætte 
yderligere krav med hensyn til, i hvilken 
form sådanne oplysninger skal 
offentliggøres."

slutbrugere, jf. bestemmelserne i bilag II. 
Disse oplysninger skal offentliggøres i en 
klar, forståelig og let tilgængelig form på 
de(t) officielle sprog i medlemsstaten, 
hvor tjenesten udbydes, og ajourføres 
jævnligt. Enhver forskel på de betingelser, 
der anvendes for forbrugere og andre 
slutbrugere, tydeliggøres. De nationale 
tilsynsmyndigheder kan fastsætte 
yderligere krav med hensyn til, i hvilken 
form sådanne oplysninger skal 
offentliggøres. Medlemsstaterne sikrer, at 
udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden er forpligtet til efter 
anmodning at videregive de pågældende 
oplysninger til de relevante nationale 
tilsynsmyndigheder, inden oplysningerne 
offentliggøres."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:DA:PDF)

Begrundelse

Præcisering af nogle bestemmelser, der var medtaget i artikel 25 i forslaget til forordning.

Ændringsforslag 301
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 1 j (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 21 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1j) I artikel 21 indsættes følgende stykke:
"2a. Medlemsstaterne sikrer, at de 
nationale tilsynsmyndigheder under 
vejledning fra BEREC etablerer en 
frivillig certificeringsordning for 
interaktive sammenligningswebsteder, 
guider og lignende værktøjer baseret på 
objektive, gennemsigtige og 
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forholdsmæssige krav, herunder navnlig 
uafhængighed af enhver udbyder af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden."

Or. en

Begrundelse

Erstatter ændringsforslag 29 i udkastet til udtalelse.

Ændringsforslag 302
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 1 k (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 21 – stk. 3

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1k) Artikel 21, stk. 3, affattes således:
"3. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder har mulighed for at 
pålægge virksomheder, der udbyder 
offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationsnet og/eller offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, bl.a.:

"3. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder har mulighed for at 
pålægge virksomheder, der udbyder 
offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationsnet og/eller offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, bl.a.:

a) at give abonnenterne de gældende 
takstoplysninger vedrørende ethvert 
nummer eller enhver tjeneste, for hvilke 
der gælder særlige prisvilkår; de nationale 
tilsynsmyndigheder kan hvad angår 
individuelle kategorier af tjenester kræve, 
at sådanne oplysninger gives umiddelbart 
inden etablering af opkaldet

a) at give abonnenterne de gældende 
takstoplysninger vedrørende ethvert 
nummer eller enhver tjeneste, for hvilke 
der gælder særlige prisvilkår; de nationale 
tilsynsmyndigheder kan hvad angår 
individuelle kategorier af tjenester kræve, 
at sådanne oplysninger gives umiddelbart 
inden etablering af opkaldet

b) at oplyse abonnenterne om eventuelle 
ændringer i adgangen til alarmopkald eller
lokaliseringsoplysninger om den kaldende 
part i den tjeneste, de har abonneret på

b) at give slutbrugere oplysninger om
adgangen til alarmopkald og
lokaliseringsoplysninger om den kaldende 
part for alle relevante tilbudte tjenester, 
enhver begrænsning i udbuddet af 
alarmtjenester efter artikel 26 og enhver 
ændring hertil
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c) at oplyse abonnenterne om enhver 
ændring i betingelser, der begrænser 
adgang til og/eller benyttelse af tjenester 
og applikationer i tilfælde, hvor sådanne 
betingelser er tilladt i henhold til national 
ret i overensstemmelse med 
fællesskabsretten
d) at forelægge oplysninger om eventuelle 
procedurer indført af udbyderen til at måle 
og styre trafikken for at undgå, at 
trafikken optager al kapacitet på et 
netlink eller overfylder det, og om, 
hvorledes disse procedurer kan påvirke 
tjenestekvaliteten

d) at forelægge oplysninger om eventuelle 
procedurer indført af udbyderen til at måle 
og styre trafikken, og om, hvorledes disse 
procedurer kan påvirke tjenestekvaliteten

da) at forelægge oplysninger om 
internetadgangstjenester, hvis disse 
tilbydes, der specificerer følgende:
i) for faste dataforbindelser de anslåede 
tilgængelige up- og downloadhastigheder 
i slutbrugerens bopælsstat og for 
mobildata de gennemsnitlige anslåede up-
og downloadhastigheder og 
hastighedsintervaller, der kan forventes 
ved normal trådløs netværksdækning i 
netværket i henhold til forbrugerens 
kontrakt
ii) nærmere oplysninger om priser pr. 
dataenhed, priser for bulkdata og 
gældende grænser. For datamængder, der 
overstiger grænserne: enhedspriser eller 
priser for bulkdata på vedvarende eller ad 
hoc-basis og begrænsninger af 
datahastigheden, der kan finde 
anvendelse
iii) hvordan slutbrugerne kan overvåge 
deres forbrug
iv) en klar og forståelig forklaring på, 
hvordan datamængdebegrænsninger, den 
faktisk tilgængelige hastighed og andre 
kvalitetsparametre og den samtidige brug 
af specialtjenester i praksis kan påvirke 
forbruget af indhold, applikationer og 
tjenester
v) oplysninger om eventuelle procedurer 
indført af udbyderen til at måle og styre 
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trafikken, herunder angivelse af de 
grundlæggende metoder for tilsyn med 
kommunikationen med henblik på 
rimelige trafikstyringsforanstaltninger, og 
oplysninger om, hvorledes disse 
procedurer kan påvirke tjenestekvaliteten, 
slutbrugeres privatsfære og beskyttelsen 
af personoplysninger

e) at oplyse abonnenterne om deres ret til 
selv at træffe afgørelse med hensyn til, om 
deres personoplysninger skal medtages i en 
fortegnelse, og om de forskellige typer af 
relevante oplysninger i henhold til artikel 
12 i direktiv 2002/58/EF (direktivet om 
databeskyttelse inden for elektronisk 
kommunikation), og

e) at oplyse forbrugere og slutbrugere, 
hvor det er relevant, om deres ret til selv at 
træffe afgørelse med hensyn til, om deres 
personoplysninger skal medtages i en 
fortegnelse, og om de forskellige typer af 
relevante oplysninger i henhold til artikel 
12 i direktiv 2002/58/EF (direktivet om 
databeskyttelse inden for elektronisk 
kommunikation), og

f) med jævne mellemrum at give 
handicappede abonnenter detaljerede 
oplysninger om produkter og tjenester, der 
er beregnet til dem.

f) med jævne mellemrum at give 
handicappede forbrugere og slutbrugere, 
hvor det er relevant, detaljerede 
oplysninger om produkter og tjenester, der 
er beregnet til dem, og om, hvilke 
foranstaltninger der træffes for at sikre 
lige adgang.

De nationale tilsynsmyndigheder kan, hvis 
det skønnes hensigtsmæssigt, fremme selv-
eller samregulerede foranstaltninger forud 
for indførelse af eventuelle forpligtelser."

De nationale tilsynsmyndigheder kan, hvis 
det skønnes hensigtsmæssigt, fremme selv-
eller samregulerede foranstaltninger forud 
for indførelse af eventuelle forpligtelser."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:DA:PDF)

Begrundelse

Ændringsforslaget er i overensstemmelse med ordførerens forslag. De individuelle 
forbrugsgrænser er fjernet på grundlag af faste priser for bulkdata.

Ændringsforslag 303
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 1 k (nyt)
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Direktiv 2002/22/EF
Artikel 21 – stk. 3

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1k) Artikel 21, stk. 3, affattes således:
"3. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder har mulighed for at 
pålægge virksomheder, der udbyder 
offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationsnet og/eller offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, bl.a.:

"3. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder har mulighed for at 
pålægge virksomheder, der udbyder 
offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationsnet og/eller offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, bl.a.:

a) at give abonnenterne de gældende 
takstoplysninger vedrørende ethvert 
nummer eller enhver tjeneste, for hvilke 
der gælder særlige prisvilkår; de nationale 
tilsynsmyndigheder kan hvad angår 
individuelle kategorier af tjenester kræve, 
at sådanne oplysninger gives umiddelbart 
inden etablering af opkaldet

a) at give abonnenterne de gældende 
takstoplysninger vedrørende ethvert 
nummer eller enhver tjeneste, for hvilke 
der gælder særlige prisvilkår; de nationale 
tilsynsmyndigheder kan hvad angår 
individuelle kategorier af tjenester kræve, 
at sådanne oplysninger gives umiddelbart 
inden etablering af opkaldet

b) at oplyse abonnenterne om eventuelle 
ændringer i adgangen til alarmopkald 
eller lokaliseringsoplysninger om den 
kaldende part i den tjeneste, de har 
abonneret på

b) at give slutbrugere adgang til 
alarmtjenester og oplysninger om den 
kaldende abonnents geografiske placering 
for alle relevante tilbudte tjenester, enhver 
begrænsning i udbuddet af alarmtjenester 
efter artikel 26 og enhver ændring hertil

c) at oplyse abonnenterne om enhver 
ændring i betingelser, der begrænser 
adgang til og/eller benyttelse af tjenester 
og applikationer i tilfælde, hvor sådanne 
betingelser er tilladt i henhold til national 
ret i overensstemmelse med 
fællesskabsretten
d) at forelægge oplysninger om eventuelle 
procedurer indført af udbyderen til at 
måle og styre trafikken for at undgå, at 
trafikken optager al kapacitet på et 
netlink eller overfylder det, og om, 
hvorledes disse procedurer kan påvirke 
tjenestekvaliteten

da) at forelægge oplysninger om 
internetadgangstjenester, hvis disse 
tilbydes, der specificerer følgende:
i) for faste dataforbindelser en angivelse 
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af de reelt tilgængelige up- og 
downloadhastigheder på slutbrugerens 
adresse og for mobildata de 
gennemsnitlige anslåede 
downloadhastigheder ved normal trådløs 
netværksdækning og de 
hastighedsintervaller, der kan forekomme
ii) nærmere oplysninger om priser pr. 
dataenhed, priser for bulkdata og 
gældende grænser. For datamængder, der 
overstiger grænserne, enhedspriser eller 
priser for bulkdata på vedvarende eller ad 
hoc-basis og begrænsninger af 
datahastigheden, der kan finde 
anvendelse
iii) hvordan slutbrugerne kan overvåge 
deres forbrug og fastsætte frivillige 
begrænsninger
iv) en klar og forståelig forklaring på, 
hvordan datamængdebegrænsninger, den 
faktisk tilgængelige hastighed og andre 
kvalitetsparametre i praksis kan påvirke 
forbruget af indhold, applikationer og 
tjenester
v) en klar og forståelig forklaring på 
fordelingen af den tilgængelige 
båndbredde mellem 
internetadgangstjenesten og 
specialtjenester, hvordan denne fordeling 
kan påvirke forbruget af indhold, 
applikationer og tjenester, idet 
internetadgang skal prioriteres, 
medmindre forbrugeren selv bestemmer 
andet
vi) oplysninger om eventuelle procedurer 
indført af udbyderen til at måle og styre 
trafikken i overensstemmelse med artikel 
23, stk. 5, i forordning (XXX)*, herunder 
angivelse af de underliggende metoder til 
at føre tilsyn med kommunikationen med 
henblik på rimelig trafikstyring, og 
oplysninger om, hvorledes disse 
procedurer kan påvirke tjenestekvaliteten, 
slutbrugeres privatsfære og beskyttelsen 
af personoplysninger
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e) at oplyse abonnenterne om deres ret til 
selv at træffe afgørelse med hensyn til, om 
deres personoplysninger skal medtages i en
fortegnelse, og om de forskellige typer af 
relevante oplysninger i henhold til artikel 
12 i direktiv 2002/58/EF (direktivet om 
databeskyttelse inden for elektronisk 
kommunikation), og

e) at oplyse forbrugerne og slutbrugerne, 
hvor det er relevant, om deres ret til selv at 
træffe afgørelse med hensyn til, om deres 
personoplysninger skal medtages i en
abonnentfortegnelse, og om de forskellige 
typer af relevante oplysninger i henhold til 
artikel 12 i direktiv 2002/58/EF (direktivet 
om databeskyttelse inden for elektronisk 
kommunikation)

f) med jævne mellemrum at give 
handicappede abonnenter detaljerede 
oplysninger om produkter og tjenester, der 
er beregnet til dem.

f) med jævne mellemrum at give 
handicappede forbrugere og slutbrugere, 
hvor det er relevant, detaljerede 
oplysninger om produkter og tjenester, der 
er beregnet til dem, og om, hvilke 
foranstaltninger der træffes for at sikre 
lige adgang.

De nationale tilsynsmyndigheder kan, hvis 
det skønnes hensigtsmæssigt, fremme selv-
eller samregulerede foranstaltninger forud 
for indførelse af eventuelle forpligtelser."

De nationale tilsynsmyndigheder kan, hvis 
det skønnes hensigtsmæssigt, fremme selv-
eller samregulerede foranstaltninger forud 
for indførelse af eventuelle forpligtelser."

__________________
*Europa-Parlamentets og Kommissionens 
forordning (EU) nr. XXX/20XX af … om 
foranstaltninger vedrørende EU's indre 
marked for elektronisk kommunikation 
med henblik på at opnå et netforbundet 
europæisk område, og om ændring af 
direktiv 2002/20/EF, 2002/21/EF og 
2002/22/EF samt forordning (EF) nr. 
1211/2009 og forordning (EU) nr. 
531/2012 (EUT L XXX af XX.XX.20XX, s. 
X)."

Or. fr

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:01:da:HTML)

Ændringsforslag 304
Regina Bastos

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. – nr. 1 k (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 21 – stk. 3
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Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1k) Artikel 21, stk. 3, affattes således:
"3. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder har mulighed for at 
pålægge virksomheder, der udbyder 
offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationsnet og/eller offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, bl.a.:

"3. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder har mulighed for at 
pålægge virksomheder, der udbyder 
offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationsnet og/eller offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, bl.a.:

a) at give abonnenterne de gældende 
takstoplysninger vedrørende ethvert 
nummer eller enhver tjeneste, for hvilke 
der gælder særlige prisvilkår; de nationale 
tilsynsmyndigheder kan hvad angår 
individuelle kategorier af tjenester kræve, 
at sådanne oplysninger gives umiddelbart 
inden etablering af opkaldet

a) at give abonnenterne de gældende 
takstoplysninger vedrørende ethvert 
nummer eller enhver tjeneste, for hvilke 
der gælder særlige prisvilkår; de nationale 
tilsynsmyndigheder kan hvad angår 
individuelle kategorier af tjenester kræve, 
at sådanne oplysninger gives umiddelbart 
inden etablering af opkaldet

b) at oplyse abonnenterne om eventuelle 
ændringer i adgangen til alarmopkald
eller lokaliseringsoplysninger om den 
kaldende part i den tjeneste, de har 
abonneret på

b) at give slutbrugere adgang til 
alarmopkald og lokaliseringsoplysninger 
om den kaldende part for alle relevante 
tilbudte tjenester, enhver begrænsning i
udbuddet af alarmtjenester efter artikel 26 
og enhver ændring hertil

c) at oplyse abonnenterne om enhver 
ændring i betingelser, der begrænser 
adgang til og/eller benyttelse af tjenester 
og applikationer i tilfælde, hvor sådanne 
betingelser er tilladt i henhold til national 
ret i overensstemmelse med 
fællesskabsretten
d) at forelægge oplysninger om eventuelle 
procedurer indført af udbyderen til at 
måle og styre trafikken for at undgå, at 
trafikken optager al kapacitet på et 
netlink eller overfylder det, og om, 
hvorledes disse procedurer kan påvirke 
tjenestekvaliteten

da) at forelægge oplysninger om 
internetadgangstjenester, hvis disse 
tilbydes, der specificerer følgende:
i) for faste dataforbindelser de anslåede 
tilgængelige up- og downloadhastigheder 
i slutbrugerens bopælsstat og for 
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mobildata de gennemsnitlige anslåede up-
og downloadhastigheder ved normal 
trådløs netværksdækning og de 
hastighedsintervaller, der kan forekomme
ii) nærmere oplysninger om priser pr. 
dataenhed, priser for bulkdata og 
gældende grænser. For datamængder, der 
overstiger grænserne, enhedspriser eller 
priser for bulkdata på vedvarende eller ad 
hoc-basis og begrænsninger af 
datahastigheden, der kan finde 
anvendelse
iii) hvordan slutbrugerne kan overvåge 
deres forbrug og fastsætte frivillige 
begrænsninger
iv) en klar og forståelig forklaring på, 
hvordan datamængdebegrænsninger, den 
faktisk tilgængelige hastighed og andre 
kvalitetsparametre og den samtidige brug 
af specialtjenester i praksis kan påvirke 
forbruget af indhold, applikationer og 
tjenester
v) oplysninger om eventuelle procedurer 
indført af udbyderen til at måle og styre 
trafikken, herunder angivelse af de 
grundlæggende metoder for tilsyn med 
kommunikationen med henblik på 
rimelige trafikstyringsforanstaltninger 
som fastsat i artikel 23 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om 
foranstaltninger vedrørende EU's indre 
marked for elektronisk kommunikation 
med henblik på at opnå et netforbundet 
europæisk område, og om ændring af 
direktiv 2002/20/EF, 2002/21/EF og 
2002/22/EF samt forordning (EF) nr. 
1211/2009 og forordning 531/2012 samt 
om, hvorledes disse procedurer kan 
påvirke tjenestekvaliteten og beskytte 
personoplysninger

e) at oplyse abonnenterne om deres ret til 
selv at træffe afgørelse med hensyn til, om 
deres personoplysninger skal medtages i en 
fortegnelse, og om de forskellige typer af 
relevante oplysninger i henhold til artikel 
12 i direktiv 2002/58/EF (direktivet om 

at oplyse forbrugere og slutbrugere, hvor 
det er relevant, om deres ret til selv at 
træffe afgørelse med hensyn til, om deres 
personoplysninger skal medtages i en 
fortegnelse, og om de forskellige typer af 
relevante oplysninger i henhold til artikel 
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databeskyttelse inden for elektronisk 
kommunikation), og

12 i direktiv 2002/58/EF (direktivet om 
databeskyttelse inden for elektronisk 
kommunikation), og e

f) med jævne mellemrum at give 
handicappede abonnenter detaljerede 
oplysninger om produkter og tjenester, der 
er beregnet til dem.

f) med jævne mellemrum at give 
handicappede forbrugere og slutbrugere, 
hvor det er relevant, detaljerede 
oplysninger om produkter og tjenester, der 
er beregnet til dem, og om, hvilke 
foranstaltninger der træffes for at sikre 
lige adgang.

De nationale tilsynsmyndigheder kan, hvis 
det skønnes hensigtsmæssigt, fremme selv-
eller samregulerede foranstaltninger forud 
for indførelse af eventuelle forpligtelser."

De nationale tilsynsmyndigheder kan, hvis 
det skønnes hensigtsmæssigt, fremme selv-
eller samregulerede foranstaltninger forud 
for indførelse af eventuelle forpligtelser."

Or. pt

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Begrundelse

For at skabe større juridisk klarhed indføres der i artikel 21, stk. 3, litra v) i direktiv 
2002/22/EF en henvisning til artikel 23 i forslaget til forordning om et netforbundet 
europæisk ordning, der definerer reglerne for trafikstyring inden for nettet.

Ændringsforslag 305
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 1 l (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1l) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 21a

Kontrol af forbrug
1. Når de nationale tilsynsmyndigheder 
finder det hensigtsmæssigt, skal 
medlemsstaterne sikre, at udbydere af 
elektronisk kommunikation tilbyder 
forbrugere og slutbrugere muligheden for 
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at overvåge og kontrollere deres forbrug 
af elektronisk kommunikation, som 
afregnes efterfølgende på grundlag af den 
forbrugte tid eller mængde. Disse 
muligheder skal omfatte:
a) adgang til rettidige oplysninger om 
deres forbrug af tjenester
b) mulighed for at sætte en økonomisk 
grænse for deres forbrug, anmode om en 
meddelelse, når en aftalt andel af deres 
grænse er nået, den procedure, der skal 
følges for at fortsætte forbruget, hvis 
grænsen er overskredet, og de gældende 
prisplaner
a) udspecificerede regninger, der gives på 
et varigt medium.
2. BEREC fastlægger retningslinjer for 
gennemførelse af stk. 1, angiver, om de 
omkostningsrelaterede gebyrer er 
berettigede eller ej og oplyser inden for 
hvilke markedssegmenter 
foranstaltningerne til kontrol af forbrug 
står i rimeligt forhold til 
foranstaltningernes mål."

Or. en

Begrundelse

Erstatter ændringsforslag 32 i udkastet til udtalelse.

Ændringsforslag 306
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 1 l (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1l) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 21a
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Kontrol af forbrug
1. Medlemsstaterne skal sikre, at udbydere 
af elektronisk kommunikation tilbyder 
forbrugere og slutbrugere muligheden for 
at overvåge og kontrollere deres forbrug 
af elektronisk kommunikation, som 
afregnes efterfølgende på grundlag af den 
forbrugte tid eller mængde, og elektronisk 
kommunikation, som betales forud med 
automatisk forhøjelse. Disse muligheder 
skal omfatte:
a) adgang til rettidige oplysninger om 
deres forbrug af tjenester
b) for alle kontrakter, der er indgået eller 
fornyet efter den (EUT: indsæt 
gennemførelsesdato) mulighed for at 
sætte en økonomisk grænse for deres 
forbrug, anmode om en meddelelse, når 
en aftalt andel af deres grænse er nået, 
den procedure, der skal følges for at 
fortsætte forbruget, hvis grænsen er 
overskredet, og de gældende prisplaner
c) udspecificerede regninger, der gives på 
et varigt medium.
2. BEREC fastlægger retningslinjer for 
gennemførelse af stk. 1 og angiver, om de 
omkostningsrelaterede gebyrer er 
berettigede eller ej."

Or. en

Ændringsforslag 307
Regina Bastos

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. – nr. 1 l (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1l) Der indsættes følgende artikel:
"Artikel 21a
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Kontrol af forbrug
1. Medlemsstaterne skal sikre, at udbydere 
af elektronisk kommunikation tilbyder 
forbrugere og slutbrugere gratis mulighed 
for at overvåge og kontrollere deres 
forbrug af elektronisk kommunikation. 
Disse muligheder skal omfatte:
a) adgang til rettidige oplysninger om 
deres forbrug af tjenester
b) mulighed for at sætte en økonomisk 
grænse for deres forbrug, anmode om en 
meddelelse, når en aftalt andel af deres 
grænse er nået, den procedure, der skal 
følges for at fortsætte forbruget, hvis 
grænsen er overskredet, og de gældende 
prisplaner. Efter at have nået en 
økonomisk grænse er slutbrugeren stadig 
i stand til at modtage opkald og sms-
beskeder samt ringe til frikaldsnumre og 
alarmtjenester ved at ringe gratis til det 
fælleseuropæiske alarmnummer 112 
indtil udløbet af den aftalte 
faktureringsperiode.
c) udspecificerede regninger i elektronisk 
format eller papirformat."

Or. pt

Begrundelse

Vi er enige i, at der skal skabes mulighed for at kontrollere forbruget (ændringsforslag 32 i 
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelses udkast til udtalelse, men mener dog, 
at denne mulighed skal stilles gratis til rådighed for forbrugere og slutbrugere, således som 
det allerede er gængs praksis for adskillige udbydere i flere medlemsstater. Det er derfor ikke 
nødvendigt, at BEREC udarbejder retningslinjer på området.

Ændringsforslag 308
Regina Bastos

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. – nr. 1 m (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 21 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1m) Der indsættes følgende artikel: 
"Artikel 21b
Pakketilbud

Hvis en pakke af tjenester, der tilbydes 
forbrugere mindst omfatter en forbindelse 
til et elektronisk kommunikationsnet eller 
en elektronisk kommunikationstjeneste, 
skal medlemsstaterne sikre, at artikel 20a 
(ny) og artikel 30 i nærværende direktiv 
finder anvendelse på alle elementerne i 
pakken."

Or. pt

Begrundelse

Pakketilbud blev ligeledes medtaget i direktivet om forsyningspligt (USD), idet artikel 20a 
(kontrakternes varighed og opsigelse) og artikel 30 (nummerportabilitet).

Ændringsforslag 309
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2002/22/EF

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Artikel 20, 21, 22 og 30 udgår. udgår

Or. en

Begrundelse

Sletningen er nødvendig for at bevare/ændre de pågældende artikler.

Ændringsforslag 310
Bernadette Vergnaud
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Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2002/22/EF

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Artikel 20, 21, 22 og 30 udgår. 2) Artikel 22 udgår.

Or. fr

Ændringsforslag 311
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 26

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2a) Artikel 26 ændres således:
"1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
slutbrugere af den i stk. 2 anførte tjeneste, 
herunder brugere af offentlige 
betalingstelefoner, kan ringe gratis og uden 
at være nødsaget til at benytte nogen form 
for betalingsmiddel til alarmtjenester på det 
fælleseuropæiske alarmnummer 112 og på 
andre alarmnumre, som medlemsstaterne 
eventuelt har fastlagt.

"1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
slutbrugere af den i stk. 2 anførte tjeneste, 
herunder brugere af offentlige 
betalingstelefoner og brugere af private 
telekommunikationsnet, kan ringe gratis 
og uden at være nødsaget til at benytte 
nogen form for betalingsmiddel til 
alarmtjenester på det fælleseuropæiske 
alarmnummer 112 og på andre 
alarmnumre, som medlemsstaterne 
eventuelt har fastlagt.

2. Medlemsstaterne sikrer i samråd med de 
nationale tilsynsmyndigheder, 
alarmtjenester og udbydere, at 
virksomheder, der over for slutbrugere 
udbyder en elektronisk 
kommunikationstjeneste, som giver 
mulighed for at foretage indenlandske 
opkald til et eller flere numre i en national 
telefonnummerplan, giver adgang til 
alarmtjenester.

2. Medlemsstaterne sikrer i samråd med de 
nationale tilsynsmyndigheder, 
alarmtjenester og udbydere, at 
virksomheder, der over for slutbrugere 
udbyder en elektronisk 
kommunikationstjeneste, som giver 
mulighed for at foretage indenlandske 
opkald til et eller flere numre i en national 
telefonnummerplan, giver adgang til 
alarmtjenester. Slutbrugere bør have 
direkte adgang til 112, når de ringer fra et 
privat telekommunikationsnet.

3. Medlemsstaterne sikrer, at opkald til det 3. Medlemsstaterne sikrer, at opkald til det 
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fælleseuropæiske alarmnummer 112 
besvares hensigtsmæssigt og håndteres 
bedst muligt i forhold til den måde, de 
nationale alarmsystemer er tilrettelagt på. 
Sådanne opkald besvares og håndteres 
mindst lige så hurtigt og effektivt som 
opkald til det eller de nationale 
alarmnumre i lande, hvor sådanne numre 
stadig er i brug.

fælleseuropæiske alarmnummer 112 
besvares hensigtsmæssigt og håndteres 
bedst muligt i forhold til den måde, de 
nationale alarmsystemer er tilrettelagt på. 
Sådanne opkald besvares og håndteres 
mindst lige så hurtigt og effektivt som 
opkald til det eller de nationale 
alarmnumre i lande, hvor sådanne numre 
stadig er i brug. Kommissionen skal i 
samråd med de nationale 
tilsynsmyndigheder og alarmtjenester 
vedtage en henstilling om 
medlemsstaternes resultatindikatorer. 
Kommissionen offentliggør hvert halve år 
en rapport om virkningen og 
gennemførelsen af 112 og om 
resultatindikatorernes funktion. Den 
første rapport skal forelægges for Europa-
Parlamentet og Rådet inden udgangen af 
2015.

4. Medlemsstaterne sikrer, at handicappede 
slutbrugeres adgang til alarmtjenesterne 
svarer til, hvad der gælder for andre 
slutbrugere. De foranstaltninger, der 
træffes med det formål at sikre, at 
handicappede slutbrugere er i stand til at 
benytte alarmtjenesterne, når de rejser i 
andre medlemsstater, baseres i videst mulig 
udstrækning på europæiske standarder eller 
specifikationer offentliggjort efter 
bestemmelserne i artikel 17 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet), og de er 
ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan 
vedtage yderligere krav for at forfølge 
målene i denne artikel.

4. Medlemsstaterne sikrer, at handicappede 
slutbrugeres adgang til alarmtjenesterne 
svarer til, hvad der gælder for andre 
slutbrugere. De foranstaltninger, der 
træffes med det formål at sikre, at 
handicappede slutbrugere er i stand til at 
benytte alarmtjenesterne, når de rejser i 
andre medlemsstater, baseres i videst mulig 
udstrækning på europæiske standarder eller 
specifikationer offentliggjort efter 
bestemmelserne i artikel 17 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet), og de er 
ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan 
vedtage yderligere krav for at forfølge 
målene i denne artikel.

5. Medlemsstaterne sikrer, at relevante 
virksomheder gratis stiller 
opkaldslokaliseringsfaciliteter til rådighed 
for den myndighed, der håndterer 
alarmopkald, så snart opkaldet når frem til 
den pågældende myndighed. Dette gælder 
for samtlige opkald til det 
fælleseuropæiske alarmnummer 112. 
Medlemsstaterne kan udvide denne 
forpligtelse til at omfatte opkald til 
nationale alarmnumre. De kompetente 
tilsynsmyndigheder fastsætter kriterier for, 

5. Medlemsstaterne sikrer, at relevante 
virksomheder gratis stiller 
opkaldslokaliseringsfaciliteter til rådighed 
for den myndighed, der håndterer 
alarmopkald, så snart opkaldet når frem til 
den pågældende myndighed. Dette gælder 
for samtlige opkald til det 
fælleseuropæiske alarmnummer 112, 
herunder opkald fra private 
telekommunikationsnet og 
roamingopkald. Medlemsstaterne kan 
udvide denne forpligtelse til at omfatte 
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hvor nøjagtige og pålidelige de 
opkaldslokaliseringsfaciliteter skal være, 
der stilles til rådighed.

opkald til nationale alarmnumre.
Kommissionen vedtager i form af en 
gennemførelsesretsakt kriterier for, hvor 
nøjagtige og pålidelige de 
opkaldslokaliseringsfaciliteter skal være, 
der stilles til rådighed for alarmtjenesterne 
inden udgangen af 2015.

6. Medlemsstaterne sikrer, at borgerne 
informeres fyldestgørende om, at det fælles 
europæiske alarmnummer 112 findes, og 
om, hvordan det bruges, navnlig gennem 
initiativer, der specifikt er rettet mod 
personer, der rejser mellem 
medlemsstaterne.

6. Medlemsstaterne og Kommissionen
sikrer, at borgerne informeres 
fyldestgørende om, at det fælles 
europæiske alarmnummer 112 findes, og 
om, hvordan det bruges, navnlig gennem 
initiativer, der specifikt er rettet mod 
personer, der rejser mellem 
medlemsstaterne. Kommissionen skal 
støtte og supplere medlemsstaternes 
foranstaltninger.

7. For at sikre effektiv gennemførelse af 
112-tjenesterne i medlemsstaterne kan 
Kommissionen vedtage tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger efter at 
have hørt BEREC. Disse tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger vedtages 
dog, uden at det indskrænker eller har 
nogen indvirkning på tilrettelæggelsen af 
alarmtjenester, der forbliver under 
medlemsstaternes enekompetence."

7. For at sikre effektiv gennemførelse af 
112-tjenesterne i medlemsstaterne kan 
Kommissionen vedtage tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger efter at 
have hørt BEREC. Disse tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger vedtages 
dog, uden at det indskrænker eller har 
nogen indvirkning på tilrettelæggelsen af 
alarmtjenester, der forbliver under 
medlemsstaternes enekompetence."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:DA:PDF)

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at udvide det fælleseuropæiske alarmnummer 112 samt 
etablere alarm- og lokaliseringstjenester.

Ændringsforslag 312
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 26
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Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2a) I artikel 26 foretages følgende 
ændringer:

"Artikel 26 "Artikel 26
Alarmtjenester og det fælleseuropæiske 

alarmnummer
Alarmtjenester og det fælleseuropæiske 

alarmnummer
"1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
slutbrugere af den i stk. 2 anførte tjeneste, 
herunder brugere af offentlige 
betalingstelefoner, kan ringe gratis og uden 
at være nødsaget til at benytte nogen form 
for betalingsmiddel til alarmtjenester på det 
fælleseuropæiske alarmnummer 112 og på 
andre alarmnumre, som medlemsstaterne 
eventuelt har fastlagt.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
slutbrugere af den i stk. 2 anførte tjeneste, 
herunder brugere af offentlige 
betalingstelefoner og brugere af private 
telekommunikationsnet, kan ringe gratis 
og uden at være nødsaget til at benytte 
nogen form for betalingsmiddel til 
alarmtjenester på det fælleseuropæiske 
alarmnummer 112 og på andre 
alarmnumre, som medlemsstaterne 
eventuelt har fastlagt.

2. Medlemsstaterne sikrer i samråd med de 
nationale tilsynsmyndigheder, 
alarmtjenester og udbydere, at 
virksomheder, der over for slutbrugere 
udbyder en elektronisk 
kommunikationstjeneste, som giver 
mulighed for at foretage indenlandske 
opkald til et eller flere numre i en national 
telefonnummerplan, giver adgang til 
alarmtjenester.

2. Medlemsstaterne sikrer i samråd med de 
nationale tilsynsmyndigheder, 
alarmtjenester og udbydere, at 
virksomheder, der over for slutbrugere 
udbyder en elektronisk 
kommunikationstjeneste, som giver 
mulighed for at foretage indenlandske 
opkald til et eller flere numre i en national 
telefonnummerplan, giver adgang til 
alarmtjenester. Slutbrugerne skal også 
kunne ringe 112 direkte, når de kalder op 
fra et privat telekommunikationsnet.

3. Medlemsstaterne sikrer, at opkald til det 
fælleseuropæiske alarmnummer 112 
besvares hensigtsmæssigt og håndteres 
bedst muligt i forhold til den måde, de 
nationale alarmsystemer er tilrettelagt på. 
Sådanne opkald besvares og håndteres 
mindst lige så hurtigt og effektivt som 
opkald til det eller de nationale 
alarmnumre i lande, hvor sådanne numre 
stadig er i brug.

3. Medlemsstaterne sikrer, at opkald til det 
fælleseuropæiske alarmnummer 112 
besvares hensigtsmæssigt og håndteres 
bedst muligt i forhold til den måde, de 
nationale alarmsystemer er tilrettelagt på. 
Sådanne opkald besvares og håndteres 
mindst lige så hurtigt og effektivt som 
opkald til det eller de nationale 
alarmnumre i lande, hvor sådanne numre 
stadig er i brug. Kommissionen skal efter 
at have hørt de nationale 
tilsynsmyndigheder og alarmtjenester 
definere obligatoriske resultatindikatorer, 
der skal gælde i medlemsstaterne. 
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4. Medlemsstaterne sikrer, at handicappede 
slutbrugeres adgang til alarmtjenesterne 
svarer til, hvad der gælder for andre 
slutbrugere. De foranstaltninger, der 
træffes med det formål at sikre, at 
handicappede slutbrugere er i stand til at 
benytte alarmtjenesterne, når de rejser i 
andre medlemsstater, baseres i videst mulig 
udstrækning på europæiske standarder eller 
specifikationer offentliggjort efter 
bestemmelserne i artikel 17 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet), og de er 
ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan 
vedtage yderligere krav for at forfølge 
målene i denne artikel.

4. Medlemsstaterne sikrer, at handicappede 
slutbrugeres adgang til alarmtjenesterne 
svarer til, hvad der gælder for andre 
slutbrugere. De foranstaltninger, der 
træffes med det formål at sikre, at 
handicappede slutbrugere er i stand til at 
benytte alarmtjenesterne, når de rejser i 
andre medlemsstater, baseres i videst mulig 
udstrækning på europæiske standarder eller 
specifikationer offentliggjort efter 
bestemmelserne i artikel 17 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet), og de er 
ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan
vedtage yderligere krav for at forfølge 
målene i denne artikel.

5. Medlemsstaterne sikrer, at relevante 
virksomheder gratis stiller 
opkaldslokaliseringsfaciliteter til rådighed 
for den myndighed, der håndterer 
alarmopkald, så snart opkaldet når frem til 
den pågældende myndighed. Dette gælder 
for samtlige opkald til det 
fælleseuropæiske alarmnummer 112. 
Medlemsstaterne kan udvide denne 
forpligtelse til at omfatte opkald til 
nationale alarmnumre. De kompetente 
tilsynsmyndigheder fastsætter kriterier for, 
hvor nøjagtige og pålidelige de 
opkaldslokaliseringsfaciliteter skal være, 
der stilles til rådighed.

5. Medlemsstaterne sikrer, at relevante 
virksomheder gratis stiller 
opkaldslokaliseringsfaciliteter til rådighed 
for den myndighed, der håndterer 
alarmopkald, så snart opkaldet når frem til 
den pågældende myndighed. Dette gælder 
for samtlige opkald til det 
fælleseuropæiske alarmnummer 112, 
herunder opkald fra et privat 
telekommunikationsnet og 
roamingopkald. Medlemsstaterne kan 
udvide denne forpligtelse til at omfatte 
opkald til nationale alarmnumre. Senest 
den (6 måneder efter ikrafttrædelsen af 
forordning (XXX)*) fastlægger BEREC 
efter høring af interessenterne og i tæt 
samarbejde med Kommissionen kriterier 
for, hvor nøjagtige og pålidelige de 
opkaldslokaliseringsfaciliteter skal være, 
der skal leveres til beredskabstjenesterne.
Medlemsstaterne skal overholde 
kriterierne senest et år efter 
offentliggørelsen heraf. Kommissionen 
skal også garantere pr. (18 måneder efter 
ikrafttrædelsen af forordning (XXX)**), 
at niveauet for lokaliseringens 
nøjagtighed og pålidelighed ved et opkald 
til 112 fra en GNSS-kompatibel mobil 
enhed svarer til niveauet for et eCall-
opkald. 

6. Medlemsstaterne sikrer, at borgerne 
informeres fyldestgørende om, at det fælles 

6. Medlemsstaterne og Kommissionen
sikrer, at borgerne informeres 
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europæiske alarmnummer 112 findes, og 
om, hvordan det bruges, navnlig gennem 
initiativer, der specifikt er rettet mod 
personer, der rejser mellem 
medlemsstaterne.

fyldestgørende om, at det fælles 
europæiske alarmnummer 112 findes, og 
om, hvordan det bruges, navnlig gennem 
initiativer, der specifikt er rettet mod 
personer, der rejser mellem 
medlemsstaterne. Kommissionen skal 
støtte og supplere medlemsstaternes 
indsats.

7. For at sikre effektiv gennemførelse af 
112-tjenesterne i medlemsstaterne kan
Kommissionen vedtage tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger efter at 
have hørt BEREC. Disse tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger vedtages 
dog, uden at det indskrænker eller har 
nogen indvirkning på tilrettelæggelsen af 
alarmtjenester, der forbliver under 
medlemsstaternes enekompetence."

7. For at sikre effektiv gennemførelse af 
112-tjenesterne i medlemsstaterne bør
Kommissionen vedtage tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger efter at 
have hørt BEREC. Disse foranstaltninger 
skal navnlig gøre det muligt at udrulle en 
ny generation interoperabel 112-tjeneste 
senest (4 år efter ikrafttrædelsen af 
forordning (XXX)***), herunder 
multimedie-applikationer. Disse tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger vedtages 
dog, uden at det indskrænker eller har 
nogen indvirkning på tilrettelæggelsen af 
alarmtjenester, der forbliver under 
medlemsstaternes enekompetence.

7a. Kommissionen sørger for at 
vedligeholde en database over E.164-
numrene hos de europæiske 
beredskabstjenester for at garantere, at 
disse er i stand til at komme i kontakt med 
hinanden på tværs af medlemsstaternes 
grænser.

Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 37, stk. 2.

__________________
* Europa-Parlamentets og 
Kommissionens forordning (EU) nr. 
XXX/20XX af … om foranstaltninger 
vedrørende EU's indre marked for 
elektronisk kommunikation med henblik 
på at opnå et netforbundet europæisk 
område, og om ændring af direktiv 
2002/20/EF, 2002/21/EF og 2002/22/EF 
samt forordning (EF) nr. 1211/2009 og 



AM\1010616DA.doc 207/248 PE524.526v01-00

DA

forordning (EU) nr. 531/2012 (EUT L 
XXX af XX.XX.20XX, s. X).
** Europa-Parlamentets og 
Kommissionens forordning (EU) nr. 
XXX/20XX af … om foranstaltninger 
vedrørende EU's indre marked for 
elektronisk kommunikation med henblik 
på at opnå et netforbundet europæisk 
område, og om ændring af direktiv 
2002/20/EF, 2002/21/EF og 2002/22/EF 
samt forordning (EF) nr. 1211/2009 og 
forordning (EU) nr. 531/2012 (EUT L 
XXX af XX.XX.20XX, s. X).
*** Europa-Parlamentets og 
Kommissionens forordning (EU) nr. 
XXX/20XX af … om foranstaltninger 
vedrørende EU's indre marked for 
elektronisk kommunikation med henblik 
på at opnå et netforbundet europæisk 
område, og om ændring af direktiv 
2002/20/EF, 2002/21/EF og 2002/22/EF 
samt forordning (EF) nr. 1211/2009 og 
forordning (EU) nr. 531/2012 (EUT L 
XXX af XX.XX.20XX, s. X)."

Or. fr

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:01:da:HTML)

Ændringsforslag 313
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 26 – stk. 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2a) Artikel 26, stk. 1, affattes således:
"1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
slutbrugere af den i stk. 2 anførte tjeneste, 
herunder brugere af offentlige 
betalingstelefoner, kan ringe gratis og uden 
at være nødsaget til at benytte nogen form 

"1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
slutbrugere af den i stk. 2 anførte tjeneste, 
herunder brugere af offentlige 
betalingstelefoner og brugere af private 
telekommunikationsnet, kan ringe gratis 



PE524.526v01-00 208/248 AM\1010616DA.doc

DA

for betalingsmiddel til alarmtjenester på det 
fælleseuropæiske alarmnummer 112 og på 
andre alarmnumre, som medlemsstaterne 
eventuelt har fastlagt."

og uden at være nødsaget til at benytte 
nogen form for betalingsmiddel til 
alarmtjenester på det fælleseuropæiske 
alarmnummer 112 og på andre 
alarmnumre, som medlemsstaterne 
eventuelt har fastlagt."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:DA:PDF)

Ændringsforslag 314
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 2 b (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 26 – stk. 2

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2b) Artikel 26, stk. 2, affattes således: 
"2. Medlemsstaterne sikrer i samråd med 
de nationale tilsynsmyndigheder, 
alarmtjenester og udbydere, at 
virksomheder, der over for slutbrugere 
udbyder en elektronisk 
kommunikationstjeneste, som giver 
mulighed for at foretage indenlandske 
opkald til et eller flere numre i en national 
telefonnummerplan, giver adgang til 
alarmtjenester."

"2. Medlemsstaterne sikrer i samråd med 
de nationale tilsynsmyndigheder, 
alarmtjenester og udbydere, at 
virksomheder, der over for slutbrugere 
udbyder en elektronisk 
kommunikationstjeneste, som giver 
mulighed for at foretage indenlandske 
opkald til et eller flere numre i en national 
telefonnummerplan, giver adgang til 
alarmtjenester.

Slutbrugere bør have direkte adgang til 
112, når de ringer fra et privat 
telekommunikationsnet."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:DA:PDF)

Ændringsforslag 315
Christian Engström
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Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 2 c (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 26 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c) I artikel 26 indsættes følgende stykke:
"3a. Kommissionen opretholder en 
database over nummereringen i 
anbefaling E.164 for at sikre, at 
alarmtjenesterne kan komme i kontakt 
med hinanden."

Or. en

Ændringsforslag 316
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 2 d (nyt)
2002/22/EF
Artikel 26 – stk. 5

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2d) Artikel 26, stk. 5, affattes således:
"5. Medlemsstaterne sikrer, at relevante 
virksomheder gratis stiller 
opkaldslokaliseringsfaciliteter til rådighed 
for den myndighed, der håndterer 
alarmopkald, så snart opkaldet når frem til 
den pågældende myndighed. Dette gælder 
for samtlige opkald til det 
fælleseuropæiske alarmnummer 112. 
Medlemsstaterne kan udvide denne 
forpligtelse til at omfatte opkald til 
nationale alarmnumre. De kompetente 
tilsynsmyndigheder fastsætter kriterier for, 
hvor nøjagtige og pålidelige de 
opkaldslokaliseringsfaciliteter skal være, 
der stilles til rådighed."

"5. Medlemsstaterne sikrer, at relevante 
virksomheder gratis stiller 
opkaldslokaliseringsfaciliteter til rådighed 
for den myndighed, der håndterer 
alarmopkald, så snart opkaldet når frem til 
den pågældende myndighed. Dette gælder 
for samtlige opkald til det 
fælleseuropæiske alarmnummer 112, 
herunder opkald fra private 
telekommunikationsnet og 
roamingopkald. Medlemsstaterne kan 
udvide denne forpligtelse til at omfatte 
opkald til nationale alarmnumre. De 
kompetente tilsynsmyndigheder fastsætter 
kriterier for, hvor nøjagtige og pålidelige 
de opkaldslokaliseringsfaciliteter skal 
være, der stilles til rådighed."



PE524.526v01-00 210/248 AM\1010616DA.doc

DA

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0077:DA:PDF)

Ændringsforslag 317
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 2 e (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2e) Følgende nye artikel indsættes:
"Artikel 26a

EU's omvendte 112-system
Medlemsstaterne skal gennem brug af 
telekommunikationsnet sikre indførelsen 
af et "omvendt 112"-
kommunikationssystem, der dækker hele 
EU's område og er universelt, flersproget, 
tilgængeligt, enkelt og effektivt, til 
alarmering af borgerne i tilfælde af 
karastrofer eller større nødsituationer, der 
er overhængende eller under opsejling. 
Kommissionen skal efter høring af 
BEREC og civilbeskyttelsestjenesterne 
senest den (2 år efter ikrafttrædelsen af 
forordning (XXX)*) fastlægge de 
nødvendige standarder og specifikationer 
for at oprette dette system under 
hensyntagen til de eksisterende nationale 
og regionale systemer og under 
overholdelse af lovgivningen om 
behandling af personoplysninger. 
Kommissionen skal sikre sig, at det 
"omvendte 112"-system er operationelt 
senest (4 år efter ikrafttrædelsen af 
(XXX)**).
__________________
* Europa-Parlamentets og 
Kommissionens forordning (EU) nr. 
XXX/20XX af … om foranstaltninger 
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vedrørende EU's indre marked for 
elektronisk kommunikation med henblik 
på at opnå et netforbundet europæisk 
område, og om ændring af direktiv 
2002/20/EF, 2002/21/EF og 2002/22/EF 
samt forordning (EF) nr. 1211/2009 og 
forordning (EU) nr. 531/2012 (EUT L 
XXX af XX.XX.20XX, s. X).
** Europa-Parlamentets og 
Kommissionens forordning (EU) nr. 
XXX/20XX af … om foranstaltninger 
vedrørende EU's indre marked for 
elektronisk kommunikation med henblik 
på at opnå et netforbundet europæisk 
område, og om ændring af direktiv 
2002/20/EF, 2002/21/EF og 2002/22/EF 
samt forordning (EF) nr. 1211/2009 og 
forordning (EU) nr. 531/2012 (EUT L 
XXX af XX.XX.20XX, s. X)."

Or. fr

Ændringsforslag 318
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 2 f (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 30 – stk. 4

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2f) Artikel 30, stk. 4, affattes således:
"Portering og derpå følgende aktivering af 
numre udføres inden for det kortest mulige 
tidsrum. Abonnenter, der har indgået en 
aftale om portering af et nummer til en 
anden virksomhed, skal under alle 
omstændigheder have dette nummer
aktiveret inden for en frist på én 
arbejdsdag.

"Portering og derpå følgende aktivering af 
numre udføres inden for det kortest mulige 
tidsrum. For slutbrugere, der har indgået 
en aftale om portering af et nummer til en 
anden udbyder, skal dette nummer
aktiveres inden for en frist på én 
arbejdsdag fra indgåelsen af en sådan 
aftale. Den modtagende udbyder af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden forestår overdragelses- og 
porteringsprocessen. Slutbrugere 
modtager tilstrækkelige oplysninger om 
overdragelsen før og under 
overdragelsesprocessen, såvel som straks 
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efter at processen er afsluttet.
Uden at det berører første afsnit kan de 
kompetente nationale myndigheder 
fastlægge den globale proces for 
porteringen af numre under hensyntagen 
til de nationale bestemmelser om 
kontrakter, den tekniske gennemførlighed
og behovet for at opretholde kontinuiteten 
i tjenesteydelsen til abonnenten. Den tid, 
tjenesteydelsen udebliver under 
porteringsprocessen, må under alle 
omstændigheder ikke udgøre mere end én 
arbejdsdag. De kompetente nationale 
myndigheder tager også om nødvendigt 
hensyn til foranstaltninger til sikring af, 
at abonnenterne beskyttes under hele 
udbyderskiftet og ikke skifter til en anden 
udbyder mod deres vilje.

Uden at det berører første afsnit kan de 
kompetente nationale myndigheder 
fastlægge den globale proces for
overdragelsen og porteringen af numre i 
overensstemmelse med BEREC-
retningslinjerne. De tager hensyn til den 
nødvendige beskyttelse af slutbrugerne 
gennem hele overdragelsesprocessen og 
behovet for at sikre effektivitet i processen. 
Den tid, tjenesteydelsen udebliver under 
porteringsprocessen, må under alle 
omstændigheder ikke udgøre mere end én 
arbejdsdag. Slutbrugere overdrages ikke
til en anden udbyder mod deres vilje.

Medlemsstaterne sikrer, at der kan 
pålægges virksomhederne passende 
sanktioner, herunder en forpligtelse til at 
yde kompensation til kunder i tilfælde af 
forsinket portering eller misbrug af 
portering foretaget af dem eller på deres 
vegne."

Medlemsstaterne sikrer, at der kan 
pålægges virksomhederne passende 
sanktioner, herunder en forpligtelse til at 
yde kompensation til kunder i tilfælde af 
forsinket portering eller misbrug af 
portering foretaget af dem eller på deres 
vegne."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:DA:PDF)

Ændringsforslag 319
Regina Bastos

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 2 f (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 30 – stk. 4

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2f) Artikel 30, stk.4 affattes således:
"4. Portering og derpå følgende aktivering 
af numre udføres inden for det kortest 
mulige tidsrum. Abonnenter, der har 
indgået en aftale om portering af et 

"4. Portering og derpå følgende aktivering 
af numre udføres inden for det kortest 
mulige tidsrum. For slutbrugere, der har 
indgået en aftale om portering af et 
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nummer til en anden virksomhed, skal 
under alle omstændigheder have dette
nummer aktiveret inden for en frist på én
arbejdsdag.

nummer til en ny udbyder, aktiveres deres
nummer inden for en frist på en
arbejdsdag.

Uden at det berører første afsnit kan de 
kompetente nationale myndigheder 
fastlægge den globale proces for 
porteringen af numre under hensyntagen 
til de nationale bestemmelser om 
kontrakter, den tekniske gennemførlighed
og behovet for at opretholde kontinuiteten 
i tjenesteydelsen til abonnenten. Den tid, 
tjenesteydelsen udebliver under 
porteringsprocessen, må under alle 
omstændigheder ikke udgøre mere end én 
arbejdsdag. De kompetente nationale 
myndigheder tager også om nødvendigt 
hensyn til foranstaltninger til sikring af, 
at abonnenterne beskyttes under hele 
udbyderskiftet og ikke skifter til en anden 
udbyder mod deres vilje.

Uden at det berører første afsnit, kan de 
kompetente nationale myndigheder 
fastlægge den globale proces for
overdragelsen og porteringen af numre i 
overensstemmelse med BEREC-
retningslinjerne. De tager hensyn til den 
nødvendige beskyttelse af slutbrugerne 
gennem hele overdragelsesprocessen og 
behovet for at sikre effektivitet i processen. 
Den tid, tjenesteydelsen udebliver under 
porteringsprocessen, må under alle 
omstændigheder ikke udgøre mere end én 
arbejdsdag. Slutbrugere overdrages ikke 
til en anden udbyder imod deres vilje.

Medlemsstaterne sikrer, at der kan 
pålægges virksomhederne passende 
sanktioner, herunder en forpligtelse til at 
yde kompensation til kunder i tilfælde af 
forsinket portering eller misbrug af 
portering foretaget af dem eller på deres 
vegne."

Medlemsstaterne sikrer, at der kan 
pålægges virksomhederne passende 
sanktioner, herunder en forpligtelse til at 
yde kompensation til kunder i tilfælde af 
forsinket portering eller misbrug af 
portering foretaget af dem eller på deres 
vegne."

Or. pt

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Ændringsforslag 320
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 2 f (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 30 – stk. 4

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2f) Artikel 30, stk. 4, affattes således:
"4. Portering og derpå følgende aktivering "4. Portering og derpå følgende aktivering 
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af numre udføres inden for det kortest 
mulige tidsrum. Abonnenter, der har 
indgået en aftale om portering af et 
nummer til en anden virksomhed, skal
under alle omstændigheder have dette 
nummer aktiveret inden for en frist på én 
arbejdsdag.

af numre udføres inden for det kortest 
mulige tidsrum. For slutbrugere, der har 
indgået en aftale om portering af et 
nummer til en anden udbyder, skal dette 
nummer aktiveres inden for en frist på én 
arbejdsdag fra indgåelsen af en sådan 
aftale.

Uden at det berører første afsnit kan de 
kompetente nationale myndigheder 
fastlægge den globale proces for 
porteringen af numre under hensyntagen 
til de nationale bestemmelser om 
kontrakter, den tekniske gennemførlighed
og behovet for at opretholde kontinuiteten 
i tjenesteydelsen til abonnenten. Den tid, 
tjenesteydelsen udebliver under 
porteringsprocessen, må under alle 
omstændigheder ikke udgøre mere end én 
arbejdsdag. De kompetente nationale 
myndigheder tager også om nødvendigt 
hensyn til foranstaltninger til sikring af, 
at abonnenterne beskyttes under hele 
udbyderskiftet og ikke skifter til en anden 
udbyder mod deres vilje.

Uden at det berører første afsnit kan de 
kompetente nationale myndigheder 
fastlægge den globale proces for
overdragelsen og porteringen af numre i 
overensstemmelse med BEREC-
retningslinjerne. De tager hensyn til den 
nødvendige beskyttelse af slutbrugerne 
gennem hele overdragelsesprocessen, 
behovet for at sikre effektivitet i processen 
for slutbrugeren og behovet for at sikre, at 
overdragelsesprocessen ikke er skadelig 
for konkurrencen. Den tid, tjenesteydelsen 
udebliver under porteringsprocessen, må 
under alle omstændigheder ikke udgøre 
mere end én arbejdsdag. Slutbrugere 
overdrages ikke til en anden udbyder mod 
deres vilje.

Medlemsstaterne sikrer, at der kan 
pålægges virksomhederne passende 
sanktioner, herunder en forpligtelse til at 
yde kompensation til kunder i tilfælde af 
forsinket portering eller misbrug af 
portering foretaget af dem eller på deres 
vegne."

Medlemsstaterne sikrer, at der kan 
pålægges virksomhederne passende 
sanktioner, herunder en forpligtelse til at 
yde kompensation til kunder i tilfælde af 
forsinket portering eller misbrug af 
portering foretaget af dem eller på deres 
vegne."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:DA:PDF)

Begrundelse

Erstatter ændringsforslag 35 i udkastet til udtalelse.

Ændringsforslag 321
Jürgen Creutzmann
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Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 f (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 30 – stk. 4

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2f) Artikel 30, stk. 4, affattes således:
"4. Portering og derpå følgende aktivering 
af numre udføres inden for det kortest 
mulige tidsrum. Abonnenter, der har 
indgået en aftale om portering af et 
nummer til en anden virksomhed, skal
under alle omstændigheder have dette 
nummer aktiveret inden for en frist på én 
arbejdsdag.

"4. Portering og derpå følgende aktivering 
af numre udføres inden for det kortest 
mulige tidsrum. For slutbrugere, der har 
indgået en aftale om portering af et 
nummer til en anden udbyder, skal dette 
nummer aktiveres inden for en frist på én 
arbejdsdag.

Uden at det berører første afsnit kan de 
kompetente nationale myndigheder 
fastlægge den globale proces for 
porteringen af numre under hensyntagen til 
de nationale bestemmelser om kontrakter, 
den tekniske gennemførlighed og behovet 
for at opretholde kontinuiteten i 
tjenesteydelsen til abonnenten. Den tid, 
tjenesteydelsen udebliver under 
porteringsprocessen, må under alle 
omstændigheder ikke udgøre mere end én 
arbejdsdag. De kompetente nationale 
myndigheder tager også om nødvendigt 
hensyn til foranstaltninger til sikring af, 
at abonnenterne beskyttes under hele 
udbyderskiftet og ikke skifter til en anden 
udbyder mod deres vilje.

Uden at det berører første afsnit kan de 
kompetente nationale myndigheder 
fastlægge den globale proces for
overdragelsen og porteringen af numre 
under hensyntagen til BEREC-
retningslinjerne. De tager hensyn til den 
nødvendige beskyttelse af slutbrugerne 
gennem hele overdragelsesprocessen og 
behovet for at sikre effektivitet i processen. 
Den tid, tjenesteydelsen udebliver under 
porteringsprocessen, må under alle 
omstændigheder ikke udgøre mere end én 
arbejdsdag. Slutbrugere overdrages ikke
til en anden udbyder mod deres vilje.

Medlemsstaterne sikrer, at der kan 
pålægges virksomhederne passende 
sanktioner, herunder en forpligtelse til at 
yde kompensation til kunder i tilfælde af 
forsinket portering eller misbrug af 
portering foretaget af dem eller på deres 
vegne."

Medlemsstaterne sikrer, at der kan 
pålægges virksomhederne passende 
sanktioner, herunder en forpligtelse til at 
yde kompensation til kunder i tilfælde af 
forsinket portering eller misbrug af 
portering foretaget af dem eller på deres 
vegne."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:DA:PDF)
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Begrundelse

Ændringsforslaget er i overensstemmelse med ordførerens forslag. Portering af numre er 
imidlertid ikke altid mulig inden for en frist på én dag fra indgåelsen af en sådan aftale. For 
det første kan der være tale om tilfælde, hvor porteringen udtrykkeligt er aftalt til at finde sted 
på et senere tidspunkt. For det andet kan der undtagelsesvist være tale om tilfælde, hvor 
porteringsprocessen afhængig af fastnetinfrastrukturen indebærer anlægsarbejde, som gør 
det vanskeligt at overholde tidsplanen.

Ændringsforslag 322
Regina Bastos

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1– nr. 2 g (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 30 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Den modtagende udbyder af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden forestår overdragelses- og 
porteringsprocessen. Slutbrugere 
modtager tilstrækkelige oplysninger om 
overdragelsen før og under 
overdragelsesprocessen, såvel som straks 
efter at processen er afsluttet. Slutbrugere 
overdrages ikke til en anden udbyder 
imod deres vilje.

Or. pt

Begrundelse

Med overførslen af denne tekst i udkastet til forordning (artikel 30, stk. 4, til direktivet om 
forsyningspligt (USD), tydeliggøres operatørernes forpligtelser i forbindelse med 
nummerporteringsprocessen.

Ændringsforslag 323
Regina Bastos

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 2 h (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 30 – stk. 4 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Medlemsstaterne forpligter udbydere 
af elektronisk kommunikation til 
offentligheden, som forårsager 
forsinkelser eller misbrug i forbindelse 
med overdragelser, bl.a. ved ikke rettidigt 
at gøre de nødvendige oplysninger for 
portering tilgængelige, til at kompensere 
slutbrugere, som udsættes for denne type 
forsinkelser eller misbrug.

Or. pt

Begrundelse

For at skabe større juridisk klarhed overføres disse regler, der er omhandlet i udkastet til 
forordning, derfor til direktivet om forsyningspligt (USD).

Ændringsforslag 324
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 2 i (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 30 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2i) I artikel 30 indsættes følgende stykke:
"5a. Hvis en pakke af tjenester, der 
tilbydes forbrugere, mindst omfatter en 
forbindelse til et elektronisk 
kommunikationsnet eller en elektronisk 
kommunikationstjeneste, finder denne 
artikel, hvor det er relevant, samme 
anvendelse på elementerne i pakken og 
skal anvendes adskilt fra de relevante 
tilsvarende regler vedrørende pakkede 
lineære tv-spredningstjenester."

Or. en
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Ændringsforslag 325
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 4
Forordning 531/2012
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) Følgende nye artikel 4a indsættes: udgår
Artikel 4a
1. Denne artikel finder anvendelse på 
roamingudbydere, der:
a) som standard og i alle deres respektive 
detailtjenestepakker, som omfatter 
regulerede roamingtjenester, anvender 
den gældende indenlandske tjenestetakst 
på både indenlandske tjenester og 
regulerede roamingtjenester i hele 
Unionen, som om de regulerede 
roamingtjenester forbruges på 
hjemmenettet, og
b) sikrer, at bestemmelserne i litra a) 
opfyldes af mindst én roamingudbyder i 
alle medlemsstater, enten via deres egne 
net eller gennem bilaterale eller 
multilaterale roamingaftaler med andre 
roamingudbydere.
2. Stk. 1, 6 og 7 forhindrer ikke, at en 
roamingudbyder kan begrænse forbruget 
af regulerede detailroamingtjenester til 
den gældende indenlandske tjenestetakst 
med henvisning til et rimeligt 
brugskriterium. Ethvert rimeligt 
brugskriterium skal anvendes på en sådan 
måde, at forbrugere, som gør brug af 
roamingudbyderens forskellige 
indenlandske detailpakker, har mulighed 
for at opretholde det typiske indenlandske 
forbrugsmønster, der er knyttet til deres 
respektive indenlandske 
detailtjenestepakker, når de lejlighedsvis 
rejser i Unionen. En roamingudbyder, 
som gør brug af denne mulighed, skal i 
overensstemmelse med artikel 25, stk. 1, 
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litra b), i forordning (EU) nr. XXX/2014 
offentliggøre og i overensstemmelse med 
artikel 26 stk. 1, litra b) og c), i nævnte 
forordning anføre detaljerede og 
kvantificerede oplysninger i sine 
kontrakter om, hvordan det rimelige 
brugskriterium anvendes, med henvisning 
til den pågældende detailtjenestepakkes 
vigtigste pris- og mængdeparametre eller 
andre parametre.
Senest den 31. december 2014 fastlægger 
BEREC efter høring af interesserede 
parter og i nært samarbejde med 
Kommissionen generelle retningslinjer for 
anvendelsen af rimelige brugskriterier i 
de kontrakter for detailtjenester, der 
udbydes af roamingudbydere, som gør 
brug af denne artikel. BEREC udarbejder 
retningslinjerne med henblik på det 
overordnede mål i første afsnit, og tager 
navnlig hensyn til udviklingen af pris- og 
forbrugsmønstre i medlemsstaterne, til 
konvergensgraden af de indenlandske 
prisniveauer i hele Unionen, til eventuelle 
observerede virkninger af roaming til 
indenlandske tjenestetakster på 
udviklingen af sådanne takster, og til 
engrosroamingtaksterne for ikke-
balanceret trafik mellem 
roamingudbydere.
Den kompetente nationale 
tilsynsmyndighed overvåger og fører 
tilsyn med anvendelsen af rimelige 
brugskriterier, og tager i denne 
forbindelse størst muligt hensyn til 
BEREC's generelle retningslinjer, når 
disse er vedtaget, og sikrer, at der ikke 
anvendes urimelige vilkår.
3. Individuelle slutbrugere, som betjenes 
af en roamingudbyder, der gør brug af 
denne artikel, kan på egen anmodning 
udtrykkeligt selv vælge at give afkald på 
fordelen ved, at den gældende 
indenlandske takst for tjenester, som 
gælder for en givet detailpakke, anvendes 
på regulerede roamingtjenester, til 
gengæld for andre fordele, der tilbydes af 
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den pågældende udbyder. 
Roamingudbyderen skal gøre disse 
slutbrugere opmærksom på, hvilke 
roamingfordele, de herved går glip af. De 
nationale tilsynsmyndigheder overvåger 
navnlig, om roamingudbydere, som gør 
brug af denne artikel, anvender en 
forretningspraksis, der svarer til en 
omgåelse af standardordningen.
4. De regulerede detailtakster for 
roamingtjenester, som er fastsat i artikel 
8, 10 og 13, gælder ikke for 
roamingtjenester, som tilbydes af en 
roamingudbyder, som gør brug af denne 
artikel, i det omfang taksten for disse er 
på samme niveau som den gældende takst 
for indenlandske tjenester.
Hvis en roamingudbyder, som gør brug af 
denne artikel, anvender takster, som er 
forskellige fra de gældende indenlandske 
tjenestetakster for forbrug af regulerede 
roamingtjenester, som går ud over en 
rimelig brug af sådanne tjenester, jf. stk. 
2, eller hvis en individuel slutbruger 
udtrykkeligt giver afkald på fordelen ved 
en indenlandsk tjenestetakst for 
regulerede roamingtjenester, jf. stk. 3, må 
taksterne for disse regulerede 
roamingtjenester ikke overstige de 
detailtakster for roaming, som er fastsat i 
artikel 8, 10 og 13.
5. En roamingudbyder, som ønsker at 
gøre brug af denne artikel, anmelder sin 
egen erklæring herom og enhver bilateral 
eller multilateral aftale, i medfør af 
hvilken betingelserne i stk. 1 er opfyldt, og 
alle ændringer heraf til BEREC's 
støttekontor. Den roamingudbyder, som 
foretager anmeldelsen, skal i sin 
anmeldelse forelægge bevis for samtykke 
til en sådan anmeldelse fra alle parter i 
anmeldte bilaterale eller multilaterale 
roamingaftaler.
6. I perioden fra den 1. juli 2014 til den 
30. juni 2016 finder denne artikel 
anvendelse på roamingudbydere, som ikke 
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opfylder betingelserne i stk. 1, hvis de 
opfylder følgende betingelser:
a) roamingudbyderen anmelder sin egen 
erklæring og alle relevante bilaterale eller 
multilaterale roamingaftaler til BEREC's 
støttekontor, jf. stk. 5, med en specifik 
henvisning til dette stykke
b) roamingudbyderen sikrer, enten via 
sine egne net eller gennem bilaterale eller 
multilaterale roamingaftaler med andre 
roamingudbydere, at betingelserne i litra 
c), d) og e) er opfyldt i mindst 17 
medlemsstater, som repræsenterer 70 % 
af befolkningen i Unionen
c) roamingudbyderen og alle aftaleparter i 
henhold til litra b) giver hver især tilsagn 
om, senest den 1. juli 2014, eller fra 
anmeldelsesdatoen, hvis denne er senere, 
at tilvejebringe og aktivt tilbyde mindst én 
detailpakke med en takstoption, hvor den 
gældende indenlandske tjenestetakst 
gælder for både indenlandske tjenester og 
regulerede roamingtjenester i hele 
Unionen, som om disse regulerede 
roamingtjenester forbruges på 
hjemmenettet
d) roamingudbyderen og alle aftaleparter 
i henhold til litra b) giver hver især 
tilsagn om, senest den 1. juli 2015 eller 
fra anmeldelsesdatoen, hvis denne er 
senere, at tilvejebringe og aktivt tilbyde 
sådanne takstoptioner for detailpakker, 
som den 1. januar i samme år blev brugt 
af mindst 50 % af deres respektive kunder
e) roamingudbyderen og alle aftaleparter i 
henhold til litra b) giver hver især tilsagn 
om at opfylde stk. 1, litra b), for alle deres 
respektive detailpakker senest den 1. juli 
2016.
Roamingudbydere, som gør brug af denne 
artikel, og alle aftaleparter i henhold til 
litra b) kan give tilsagn om, som et 
alternativ til den i litra d) omhandlede 
forpligtelse, fra den 1. juli 2015 eller fra 
anmeldelsesdatoen, hvis denne er senere, 
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at eventuelle roamingtillæg, som 
anvendes i tilgift til den gældende 
indenlandske tjenestetakst i deres 
forskellige detailpakker, samlet set ikke 
overstiger 50 % af de tillæg, der gjaldt for 
de pågældende pakker den 1. januar 
2015, uanset om tillæggene er beregnet på 
grundlag af enheder, f.eks. taleminutter 
eller megabytes, tidsrum, f.eks. dage eller 
uger roamingtid, eller på et andet 
grundlag eller en kombination heraf. 
Roamingudbydere, som ønsker at gøre 
brug af denne mulighed, skal påvise 
overholdelsen af 50 %-kravet over for den 
nationale tilsynsmyndighed og skal 
forelægge alle nødvendige 
støttedokumenter, der anmodes om i 
denne forbindelse.
Hvis roamingudbyderen, der gør brug af 
denne artikel, anmelder sin egen 
erklæring og alle relevante bilaterale og 
multilaterale aftaler til BEREC's 
støttekontor i henhold til første afsnit, 
litra a), og dermed bliver omfattet af dette 
afsnits bestemmelser, er 
roamingudbyderen og alle aftaleparter i 
henhold til litra b) hver især forpligtet til 
at opfylde deres respektive tilsagn i 
overensstemmelse med litra c), d) og e) i 
første afsnit, herunder også et eventuelt 
alternativt tilsagn i forhold til 
bestemmelsen i litra d) i samme afsnit, 
frem til mindst den 1. juli 2018.
7. I perioden fra den 1. juli 2014 til den 
30. juni 2016 finder denne artikel 
anvendelse på roamingudbydere, som ikke 
opfylder betingelserne i stk. 1, hvis de 
opfylder følgende betingelser:
a) roamingudbyderen anmelder sin egen 
erklæring og alle relevante bilaterale eller 
multilaterale roamingaftaler til BEREC's 
støttekontor, jf. stk. 5, med en specifik 
henvisning til dette stykke
b) roamingudbyderen sikrer, enten via 
sine egne net eller gennem bilaterale eller 
multilaterale roamingaftaler med andre 
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roamingudbydere, at betingelserne i stk. 
1, litra a), er opfyldt i mindst 10 
medlemsstater, som repræsenterer 30 % 
af befolkningen i Unionen, senest fra den 
1. juli 2014 eller fra anmeldelsesdatoen, 
hvis denne er senere
c) roamingudbyderen sikrer, enten via 
sine egne net eller gennem bilaterale eller 
multilaterale roamingaftaler med andre 
roamingudbydere, at betingelserne i stk. 
1, litra a), er opfyldt i mindst 14 
medlemsstater, som repræsenterer 50 % 
af befolkningen i Unionen, senest fra den 
1. juli 2015 eller fra anmeldelsesdatoen, 
hvis denne er senere
d) roamingudbyderen sikrer, enten via 
sine egne net eller gennem bilaterale eller 
multilaterale roamingaftaler med andre 
roamingudbydere, at betingelserne i stk. 
1, litra a), er opfyldt i mindst 17 
medlemsstater, som repræsenterer 70 % 
af befolkningen i Unionen, senest fra den 
1. juli 2016.
Hvis roamingudbyderen, der gør brug af 
denne artikel, anmelder sin egen 
erklæring og alle relevante bilaterale og 
multilaterale aftaler til BEREC's 
støttekontor i henhold til første afsnit, 
litra a), og dermed bliver omfattet af dette 
afsnits bestemmelser, er den 
roamingudbyder, der foretager 
anmeldelsen, og alle aftaleparter i 
henhold til litra b) hver især forpligtet til 
at opfylde deres respektive tilsagn om at 
opfylde betingelserne i stk. 1, litra a), frem 
til mindst den 1. juli 2018.
8. Roamingudbydere skal i god tro 
forhandle om indgåelsen af bilaterale 
eller multilaterale roamingaftaler på 
retfærdige og rimelige vilkår under 
hensyntagen til målet om, at en sådan 
aftale med andre roamingudbydere skal 
muliggøre den virtuelle udvidelse af 
hjemmenettets dækning og et bæredygtigt 
udbud fra hver af de roamingudbydere, 
der gør brug af denne artikel, af 
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regulerede detailroamingtjenester på 
samme prisniveau som deres respektive 
indenlandske 
mobilkommunikationstjenester.
9. Som en undtagelse fra stk. 1 gælder 
denne artikel efter den 1. juli 2016 for 
roamingudbydere, som gør brug af denne 
artikel, når disse roamingudbydere har 
påvist, at de i god tro har søgt at etablere 
eller udvide en bilateral eller multilateral 
roamingaftale på retfærdige og rimelige 
vilkår i alle medlemsstater, hvor de endnu 
ikke opfylder kravene i stk. 1, men ikke 
har været i stand til at indgå en bilateral 
eller multilateral roamingaftale med en 
roamingudbyder i én eller flere 
medlemsstater, forudsat at de opfylder 
kravet til mindste dækning i stk. 6, litra b), 
og alle andre relevante bestemmelser i 
denne artikel. I sådanne tilfælde skal 
roamingudbydere, som gør brug af denne 
artikel, fortsætte med at søge at nå frem til 
rimelige vilkår for indgåelse af en 
roamingaftale med en roamingudbyder 
fra en medlemsstat, som ikke er 
repræsenteret endnu.
10. Hvis en alternativ roamingudbyder 
allerede har fået adgang til en 
indenlandsk udbyders kunder i henhold til 
artikel 4, stk. 1, og allerede har foretaget 
de nødvendige investeringer for at kunne 
betjene disse kunder, finder artikel 4, stk. 
7, ikke anvendelse på en sådan 
indenlandsk udbyder i en 
overgangsperiode på tre år. Denne 
overgangsperiode har ingen indflydelse 
på nødvendigheden af at respektere en 
længere kontraktperiode, som er aftalt 
med den alternative roamingudbyder.
11. Denne artikel indskrænker ikke 
anvendelsen af EU-konkurrenceretten på 
bilaterale og multilaterale roamingaftaler.

Or. en
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Ændringsforslag 326
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 4Forordning 531/2012
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) Følgende nye artikel 4a indsættes: udgår
Artikel 4a
1. Denne artikel finder anvendelse på 
roamingudbydere, der:
a) som standard og i alle deres respektive 
detailtjenestepakker, som omfatter 
regulerede roamingtjenester, anvender 
den gældende indenlandske tjenestetakst 
på både indenlandske tjenester og 
regulerede roamingtjenester i hele 
Unionen, som om de regulerede 
roamingtjenester forbruges på 
hjemmenettet, og
b) sikrer, at bestemmelserne i litra a) 
opfyldes af mindst én roamingudbyder i 
alle medlemsstater, enten via deres egne 
net eller gennem bilaterale eller 
multilaterale roamingaftaler med andre 
roamingudbydere.
2. Stk. 1, 6 og 7 forhindrer ikke, at en 
roamingudbyder kan begrænse forbruget 
af regulerede detailroamingtjenester til 
den gældende indenlandske tjenestetakst 
med henvisning til et rimeligt 
brugskriterium. Ethvert rimeligt 
brugskriterium skal anvendes på en sådan 
måde, at forbrugere, som gør brug af 
roamingudbyderens forskellige 
indenlandske detailpakker, har mulighed 
for at opretholde det typiske indenlandske 
forbrugsmønster, der er knyttet til deres 
respektive indenlandske 
detailtjenestepakker, når de lejlighedsvis 
rejser i Unionen. En roamingudbyder, 
som gør brug af denne mulighed, skal i 
overensstemmelse med artikel 25, stk. 1, 
litra b), i forordning (EU) nr. XXX/2014 
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offentliggøre og i overensstemmelse med 
artikel 26 stk. 1, litra b) og c), i nævnte 
forordning anføre detaljerede og 
kvantificerede oplysninger i sine 
kontrakter om, hvordan det rimelige 
brugskriterium anvendes, med henvisning 
til den pågældende detailtjenestepakkes 
vigtigste pris- og mængdeparametre eller 
andre parametre.
Senest den 31. december 2014 fastlægger 
BEREC efter høring af interesserede 
parter og i nært samarbejde med 
Kommissionen generelle retningslinjer for 
anvendelsen af rimelige brugskriterier i 
de kontrakter for detailtjenester, der 
udbydes af roamingudbydere, som gør 
brug af denne artikel. BEREC udarbejder 
retningslinjerne med henblik på det 
overordnede mål i første afsnit, og tager 
navnlig hensyn til udviklingen af pris- og 
forbrugsmønstre i medlemsstaterne, til 
konvergensgraden af de indenlandske 
prisniveauer i hele Unionen, til eventuelle 
observerede virkninger af roaming til 
indenlandske tjenestetakster på 
udviklingen af sådanne takster, og til 
engrosroamingtaksterne for ikke-
balanceret trafik mellem 
roamingudbydere.
Den kompetente nationale 
tilsynsmyndighed overvåger og fører 
tilsyn med anvendelsen af rimelige 
brugskriterier, og tager i denne 
forbindelse størst muligt hensyn til 
BEREC's generelle retningslinjer, når 
disse er vedtaget, og sikrer, at der ikke 
anvendes urimelige vilkår.
3. Individuelle slutbrugere, som betjenes 
af en roamingudbyder, der gør brug af 
denne artikel, kan på egen anmodning 
udtrykkeligt selv vælge at give afkald på 
fordelen ved, at den gældende 
indenlandske takst for tjenester, som 
gælder for en givet detailpakke, anvendes 
på regulerede roamingtjenester, til 
gengæld for andre fordele, der tilbydes af 
den pågældende udbyder. 
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Roamingudbyderen skal gøre disse 
slutbrugere opmærksom på, hvilke 
roamingfordele, de herved går glip af. De 
nationale tilsynsmyndigheder overvåger 
navnlig, om roamingudbydere, som gør 
brug af denne artikel, anvender en 
forretningspraksis, der svarer til en 
omgåelse af standardordningen.
4. De regulerede detailtakster for 
roamingtjenester, som er fastsat i artikel 
8, 10 og 13, gælder ikke for 
roamingtjenester, som tilbydes af en 
roamingudbyder, som gør brug af denne 
artikel, i det omfang taksten for disse er 
på samme niveau som den gældende takst 
for indenlandske tjenester.
Hvis en roamingudbyder, som gør brug af 
denne artikel, anvender takster, som er 
forskellige fra de gældende indenlandske 
tjenestetakster for forbrug af regulerede 
roamingtjenester, som går ud over en 
rimelig brug af sådanne tjenester, jf. stk. 
2, eller hvis en individuel slutbruger 
udtrykkeligt giver afkald på fordelen ved 
en indenlandsk tjenestetakst for 
regulerede roamingtjenester, jf. stk. 3, må 
taksterne for disse regulerede 
roamingtjenester ikke overstige de 
detailtakster for roaming, som er fastsat i 
artikel 8, 10 og 13.
5. En roamingudbyder, som ønsker at 
gøre brug af denne artikel, anmelder sin 
egen erklæring herom og enhver bilateral 
eller multilateral aftale, i medfør af 
hvilken betingelserne i stk. 1 er opfyldt, og 
alle ændringer heraf til BEREC's 
støttekontor. Den roamingudbyder, som 
foretager anmeldelsen, skal i sin 
anmeldelse forelægge bevis for samtykke 
til en sådan anmeldelse fra alle parter i 
anmeldte bilaterale eller multilaterale 
roamingaftaler.
6. I perioden fra den 1. juli 2014 til den 
30. juni 2016 finder denne artikel 
anvendelse på roamingudbydere, som ikke 
opfylder betingelserne i stk. 1, hvis de 
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opfylder følgende betingelser:
a) roamingudbyderen anmelder sin egen 
erklæring og alle relevante bilaterale eller 
multilaterale roamingaftaler til BEREC's 
støttekontor, jf. stk. 5, med en specifik 
henvisning til dette stykke
b) roamingudbyderen sikrer, enten via 
sine egne net eller gennem bilaterale eller 
multilaterale roamingaftaler med andre 
roamingudbydere, at betingelserne i litra 
c), d) og e) er opfyldt i mindst 17 
medlemsstater, som repræsenterer 70 % 
af befolkningen i Unionen
c) roamingudbyderen og alle aftaleparter i 
henhold til litra b) giver hver især tilsagn 
om, senest den 1. juli 2014, eller fra 
anmeldelsesdatoen, hvis denne er senere, 
at tilvejebringe og aktivt tilbyde mindst én 
detailpakke med en takstoption, hvor den 
gældende indenlandske tjenestetakst 
gælder for både indenlandske tjenester og 
regulerede roamingtjenester i hele 
Unionen, som om disse regulerede 
roamingtjenester forbruges på 
hjemmenettet
d) roamingudbyderen og alle aftaleparter 
i henhold til litra b) giver hver især 
tilsagn om, senest den 1. juli 2015 eller 
fra anmeldelsesdatoen, hvis denne er 
senere, at tilvejebringe og aktivt tilbyde 
sådanne takstoptioner for detailpakker, 
som den 1. januar i samme år blev brugt 
af mindst 50 % af deres respektive kunder
e) roamingudbyderen og alle aftaleparter i 
henhold til litra b) giver hver især tilsagn 
om at opfylde stk. 1, litra b), for alle deres 
respektive detailpakker senest den 1. juli 
2016.
Roamingudbydere, som gør brug af denne 
artikel, og alle aftaleparter i henhold til 
litra b) kan give tilsagn om, som et 
alternativ til den i litra d) omhandlede 
forpligtelse, fra den 1. juli 2015 eller fra 
anmeldelsesdatoen, hvis denne er senere, 
at eventuelle roamingtillæg, som 
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anvendes i tilgift til den gældende 
indenlandske tjenestetakst i deres 
forskellige detailpakker, samlet set ikke 
overstiger 50 % af de tillæg, der gjaldt for 
de pågældende pakker den 1. januar 
2015, uanset om tillæggene er beregnet på 
grundlag af enheder, f.eks. taleminutter 
eller megabytes, tidsrum, f.eks. dage eller 
uger roamingtid, eller på et andet 
grundlag eller en kombination heraf. 
Roamingudbydere, som ønsker at gøre 
brug af denne mulighed, skal påvise 
overholdelsen af 50 %-kravet over for den 
nationale tilsynsmyndighed og skal 
forelægge alle nødvendige 
støttedokumenter, der anmodes om i 
denne forbindelse.
Hvis roamingudbyderen, der gør brug af 
denne artikel, anmelder sin egen 
erklæring og alle relevante bilaterale og 
multilaterale aftaler til BEREC's 
støttekontor i henhold til første afsnit, 
litra a), og dermed bliver omfattet af dette 
afsnits bestemmelser, er 
roamingudbyderen og alle aftaleparter i 
henhold til litra b) hver især forpligtet til 
at opfylde deres respektive tilsagn i 
overensstemmelse med litra c), d) og e) i 
første afsnit, herunder også et eventuelt 
alternativt tilsagn i forhold til 
bestemmelsen i litra d) i samme afsnit, 
frem til mindst den 1. juli 2018.
7. I perioden fra den 1. juli 2014 til den 
30. juni 2016 finder denne artikel 
anvendelse på roamingudbydere, som ikke 
opfylder betingelserne i stk. 1, hvis de 
opfylder følgende betingelser:
a) roamingudbyderen anmelder sin egen 
erklæring og alle relevante bilaterale eller 
multilaterale roamingaftaler til BEREC's 
støttekontor, jf. stk. 5, med en specifik 
henvisning til dette stykke
b) roamingudbyderen sikrer, enten via 
sine egne net eller gennem bilaterale eller 
multilaterale roamingaftaler med andre 
roamingudbydere, at betingelserne i stk. 
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1, litra a), er opfyldt i mindst 10 
medlemsstater, som repræsenterer 30 % 
af befolkningen i Unionen, senest fra den 
1. juli 2014 eller fra anmeldelsesdatoen, 
hvis denne er senere
c) roamingudbyderen sikrer, enten via 
sine egne net eller gennem bilaterale eller 
multilaterale roamingaftaler med andre 
roamingudbydere, at betingelserne i stk. 
1, litra a), er opfyldt i mindst 14 
medlemsstater, som repræsenterer 50 % 
af befolkningen i Unionen, senest fra den 
1. juli 2015 eller fra anmeldelsesdatoen, 
hvis denne er senere
d) roamingudbyderen sikrer, enten via 
sine egne net eller gennem bilaterale eller 
multilaterale roamingaftaler med andre 
roamingudbydere, at betingelserne i stk. 
1, litra a), er opfyldt i mindst 17 
medlemsstater, som repræsenterer 70 % 
af befolkningen i Unionen, senest fra den 
1. juli 2016.
Hvis roamingudbyderen, der gør brug af 
denne artikel, anmelder sin egen 
erklæring og alle relevante bilaterale og 
multilaterale aftaler til BEREC's 
støttekontor i henhold til første afsnit, 
litra a), og dermed bliver omfattet af dette 
afsnits bestemmelser, er den 
roamingudbyder, der foretager 
anmeldelsen, og alle aftaleparter i 
henhold til litra b) hver især forpligtet til 
at opfylde deres respektive tilsagn om at 
opfylde betingelserne i stk. 1, litra a), frem 
til mindst den 1. juli 2018.
8. Roamingudbydere skal i god tro 
forhandle om indgåelsen af bilaterale 
eller multilaterale roamingaftaler på 
retfærdige og rimelige vilkår under 
hensyntagen til målet om, at en sådan 
aftale med andre roamingudbydere skal 
muliggøre den virtuelle udvidelse af 
hjemmenettets dækning og et bæredygtigt 
udbud fra hver af de roamingudbydere, 
der gør brug af denne artikel, af 
regulerede detailroamingtjenester på 
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samme prisniveau som deres respektive 
indenlandske 
mobilkommunikationstjenester.
9. Som en undtagelse fra stk. 1 gælder 
denne artikel efter den 1. juli 2016 for 
roamingudbydere, som gør brug af denne 
artikel, når disse roamingudbydere har 
påvist, at de i god tro har søgt at etablere 
eller udvide en bilateral eller multilateral 
roamingaftale på retfærdige og rimelige 
vilkår i alle medlemsstater, hvor de endnu 
ikke opfylder kravene i stk. 1, men ikke 
har været i stand til at indgå en bilateral 
eller multilateral roamingaftale med en 
roamingudbyder i én eller flere 
medlemsstater, forudsat at de opfylder 
kravet til mindste dækning i stk. 6, litra b), 
og alle andre relevante bestemmelser i 
denne artikel. I sådanne tilfælde skal 
roamingudbydere, som gør brug af denne 
artikel, fortsætte med at søge at nå frem til 
rimelige vilkår for indgåelse af en 
roamingaftale med en roamingudbyder 
fra en medlemsstat, som ikke er 
repræsenteret endnu.
10. Hvis en alternativ roamingudbyder 
allerede har fået adgang til en 
indenlandsk udbyders kunder i henhold til 
artikel 4, stk. 1, og allerede har foretaget 
de nødvendige investeringer for at kunne 
betjene disse kunder, finder artikel 4, stk. 
7, ikke anvendelse på en sådan 
indenlandsk udbyder i en 
overgangsperiode på tre år. Denne 
overgangsperiode har ingen indflydelse 
på nødvendigheden af at respektere en 
længere kontraktperiode, som er aftalt 
med den alternative roamingudbyder.
11. Denne artikel indskrænker ikke 
anvendelsen af EU-konkurrenceretten på 
bilaterale og multilaterale roamingaftaler.

Or. en
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Ændringsforslag 327
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 4
Forordning 531/2012
Artikel 4 a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Individuelle slutbrugere, som betjenes 
af en roamingudbyder, der gør brug af 
denne artikel, kan på egen anmodning 
udtrykkeligt selv vælge at give afkald på 
fordelen ved, at den gældende 
indenlandske takst for tjenester, som 
gælder for en givet detailpakke, anvendes 
på regulerede roamingtjenester, til 
gengæld for andre fordele, der tilbydes af 
den pågældende udbyder. 
Roamingudbyderen skal gøre disse 
slutbrugere opmærksom på, hvilke 
roamingfordele, de herved går glip af. De 
nationale tilsynsmyndigheder overvåger 
navnlig, om roamingudbydere, som gør 
brug af denne artikel, anvender en 
forretningspraksis, der svarer til en 
omgåelse af standardordningen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 328
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 4 a (nyt)
Forordning 531/2012
Artikel 7

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

4a) Artikel 7 affattes således:
"1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
operatøren af det besøgte net må opkræve 
af en kundes roamingudbyder for levering 
af et reguleret roamingopkald med 

"1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
operatøren af det besøgte net må opkræve 
af en kundes roamingudbyder for levering 
af et reguleret roamingopkald med 
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originering i det besøgte net, inklusive 
udgifter til bl.a. originering, transittjenester 
og terminering, må pr. 1. juli 2012 ikke 
overstige 0,14 EUR pr. minut.

originering i det besøgte net, inklusive 
udgifter til bl.a. originering, transittjenester 
og terminering, må pr. 1. juli 2012 ikke 
overstige 0,10 EUR pr. minut.

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
operatører og beregnes over en periode på 
12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller før den 30. juni 2022. Den 
gennemsnitlige maksimale engrostakst 
nedsættes til 0,10 EUR den 1. juli 2013 og 
til 0,05 EUR den 1. juli 2014 og forbliver 
derefter 0,05 EUR indtil den 30. juni 2022, 
jf. dog artikel 19.

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
operatører og beregnes over en periode på 
12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller før den 30. juni 2022. Den 
gennemsnitlige maksimale engrostakst 
nedsættes til 0,04 EUR den 1. juli 2014 og 
forbliver derefter 0,04 EUR indtil den 30. 
juni 2022, jf. dog artikel 19.

3. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst beregnes ved at dividere den 
samlede engrosroamingindtægt med det 
samlede antal engrosroamingminutter, der 
rent faktisk anvendes af den pågældende 
operatør til levering af 
engrosroamingopkald inden for Unionen i 
løbet af den pågældende periode, udregnet 
pr. sekund og justeret for at tage hensyn til 
muligheden for operatøren af det besøgte 
net til at kræve betaling for en indledende 
minimumsperiode på højst 30 sekunder."

3. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst beregnes ved at dividere den 
samlede engrosroamingindtægt med det 
samlede antal engrosroamingminutter, der 
rent faktisk anvendes af den pågældende 
operatør til levering af 
engrosroamingopkald inden for Unionen i 
løbet af den pågældende periode, udregnet 
pr. sekund. Operatøren af det besøgte net
må ikke kræve betaling for en indledende 
minimumsperiode."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:DA:PDF)

Ændringsforslag 329
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 7 – stk. 1 og 2
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Nuværende ordlyd Ændringsforslag

4a) Artikel 7, stk. 1 og 2, affattes således:
"1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
operatøren af det besøgte net må opkræve 
af en kundes roamingudbyder for levering 
af et reguleret roamingopkald med 
originering i det besøgte net, inklusive 
udgifter til bl.a. originering, transittjenester 
og terminering, må pr. 1. juli 2012 ikke 
overstige 0,14 EUR pr. minut.

"1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
operatøren af det besøgte net må opkræve 
af en kundes roamingudbyder for levering 
af et reguleret roamingopkald med 
originering i det besøgte net, inklusive 
udgifter til bl.a. originering, transittjenester 
og terminering, må pr. 1. juli 2014 ikke 
overstige 0,05 EUR pr. minut.

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
operatører og beregnes over en periode på 
12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette
stykke eller før den 30. juni 2022. Den 
gennemsnitlige maksimale engrostakst 
nedsættes til 0,10 EUR den 1. juli 2013 og
til 0,05 EUR den 1. juli 2014 og forbliver
derefter 0,05 EUR indtil den 30. juni 2022, 
jf. dog artikel 19."

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
operatører og beregnes over en periode på 
12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller før den 30. juni 2022. Den 
gennemsnitlige maksimale engrostakst 
nedsættes til 0,01 EUR den 1. juli 2016 og 
forbliver indtil den 30. juni 2022."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:DA:PDF)

Begrundelse

I en række medlemsstater ligger den nationale gennemsnitspris under 0,05 EUR. Hvis 
engrospriserne for taleroaming fastholdes på det nuværende niveau, som er 0,05 EUR efter 
den 1. juli 2016, hvor operatører skal opkræve roamingkunder samme takster som nationale 
kunder, vil det skabe store forvridninger på markedet. Engrostaksterne for taletjenester bør 
derfor nedsættes yderligere for at skabe større konkurrence.

Ændringsforslag 330
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 4 b (nyt)
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Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 7a

Afskaffelse af roaminggebyrer
Med forbehold af foranstaltninger til 
forebyggelse af unormal eller svigagtig 
brug må roamingudbydere pr. 1. juli 2016 
ikke pålægge roamingkunder nogen 
ekstra gebyrer i forhold til taksterne for 
mobil kommunikation på nationalt plan 
for foretagne eller modtagne regulerede 
roamingopkald, sendte regulerede 
roaming-sms'er eller anvendte regulerede 
dataroamingtjenester."

Or. en

Begrundelse

Ekstra gebyrer for taletelefoni, sms og data bør afskaffes. Efter at der gradvist er indført 
nedsatte takstgrænser, kan telekommunikationsudbyderen opkræve gebyrer hos forbrugerne 
for roamingtjenester, mens forbrugerne skal have tilbud såsom "roam like at home". Denne 
forpligtelse for udbyderne bør af hensyn til princippet om retssikkerhed tidligst træde i kraft 
den 1. juli 2016. Forud for den 1. juli 2016 bør engrostaksterne reduceres yderligere, og 
mobiltermineringstaksterne bør harmoniseres i hele EU for reelt at give 
telekommunikationsudbyderne lige vilkår.

Ændringsforslag 331
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 5 – litra a
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"2. Fra og med den 1. juli 2013 kan den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
taleeurotarif, som en roamingudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 

"2. Fra og med den 1. juli 2012 kan den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
taleeurotarif, som en roamingudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
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af et reguleret roamingopkald, variere fra 
roamingopkald til roamingopkald, men må 
ikke overstige 0,24 EUR pr. minut for 
ethvert foretaget opkald eller 0,07 EUR pr. 
minut for ethvert modtaget opkald. Den 
maksimale detailtakst for foretagne opkald 
nedsættes til 0,19 EUR den 1. juli 2014. 
Med forbehold af foranstaltninger til 
forebyggelse af unormalt eller svigagtigt 
brug, må roamingudbydere fra den 1. juli 
2014 ikke opkræve nogen betaling fra 
deres roamingkunder for modtagne 
opkald. De maksimale detailtakster for 
taleeurotariffen forbliver gyldige indtil den 
30. juni 2017, jf. dog artikel 19."

af et reguleret roamingopkald, variere fra 
roamingopkald til roamingopkald, men må 
ikke overstige 0,15 EUR pr. minut for 
ethvert foretaget opkald eller 0,05 EUR pr. 
minut for ethvert modtaget opkald. Den 
maksimale detailtakst for foretagne opkald 
nedsættes til 0,1 EUR den 1. juli 2014, og
den maksimale detailtakst for modtagne 
opkald nedsættes til 0,03 EUR den 1. juli 
2014. De maksimale detailtakster for 
taleeurotariffen forbliver gyldige indtil den 
30. juni 2017, jf. dog artikel 19."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:DA:PDF)

Ændringsforslag 332
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 5 – litra a
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli 2013 kan den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
taleeurotarif, som en roamingudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, variere fra 
roamingopkald til roamingopkald, men må 
ikke overstige 0,24 EUR pr. minut for 
ethvert foretaget opkald eller 0,07 EUR pr. 
minut for ethvert modtaget opkald. Den 
maksimale detailtakst for foretagne opkald 
nedsættes til 0,19 EUR den 1. juli 2014. 
Med forbehold af foranstaltninger til 
forebyggelse af unormalt eller svigagtigt 
brug, må roamingudbydere fra den 1. juli
2014 ikke opkræve nogen betaling fra 
deres roamingkunder for modtagne opkald.

2. Fra og med den 1. juli 2013 kan den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
taleeurotarif, som en roamingudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, variere fra 
roamingopkald til roamingopkald, men må 
ikke overstige 0,24 EUR pr. minut for 
ethvert foretaget opkald eller 0,07 EUR pr. 
minut for ethvert modtaget opkald. Den 
maksimale detailtakst for foretagne opkald 
nedsættes til 0,19 EUR den 1. juli 2014 og 
til 0,15 EUR den 1. juli 2015, og den 
maksimale detailtakst for modtagne 
opkald nedsættes til 0,05 EUR den 1. juli 
2014 og til 0,03 EUR den 1. juli 2015. De 
maksimale detailtakster for 
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De maksimale detailtakster for 
taleeurotariffen forbliver gyldige indtil 
den 30. juni 2017, jf. dog artikel 19.

taleeurotariffen forbliver gyldige indtil 
den 30. juni 2016. Med forbehold af 
foranstaltninger til forebyggelse af 
unormalt eller svigagtigt brug, må 
roamingudbydere fra den 1. juli 2016 ikke 
opkræve nogen betaling fra deres 
roamingkunder for modtagne opkald.

Or. en

Ændringsforslag 333
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 5 – litra b
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 3

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

b) Det tredje afsnit affattes således: udgår
"Enhver roamingudbyder afregner sine 
roamingkunders regulerede 
roamingopkald, for hvilke der er fastsat 
en taleeurotarif, pr. sekund."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:DA:PDF)

Ændringsforslag 334
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 5 – litra b a (nyt)
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 4

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

ba) fjerde afsnit affattes således:
"Roamingudbyderen kan kræve betaling 
for en minimumsperiode på højst 30 

"Roamingudbyderen kan ikke kræve 
betaling for en minimumsperiode for 
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sekunder for opkald, for hvilke der gælder 
en taleeurotarif."

opkald, for hvilke der gælder en 
taleeurotarif."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:DA:PDF)

Ændringsforslag 335
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 9 – stk. 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

5a) Artikel 9, stk. 1, udgår.
1. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
gennemsnitlige engrostakst, som 
operatøren af et besøgt net må opkræve 
for levering af en reguleret roaming-sms 
med originering i det besøgte net, ikke 
overstige 0,03 EUR pr. sms. Den 
maksimale gennemsnitlige engrostakst 
skal nedsættes til 0,02 EUR den 1. juli 
2013 og skal forblive 0,02 EUR indtil den 
30. juni 2022, jf. dog artikel 19."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:DA:PDF)

Ændringsforslag 336
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 5 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 10 – stk. 2
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Nuværende ordlyd Ændringsforslag

5b) Artikel 10, stk. 2, affattes således:
"2. Fra og med den 1. juli 2012 kan den 
detailtakst (eksklusive moms) for en sms-
eurotarif, som en roamingudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming- sms, som denne kunde 
sender, variere for regulerede roaming-
sms'er, men må ikke overstige 0,09 EUR. 
Denne maksimale takst nedsættes til 0,08
EUR den 1. juli 2013 og til 0,06 EUR den 
1. juli 2014 og forbliver 0,06 EUR indtil 
den 30. juni 2017, jf. dog artikel 19."

"2. Fra og med den 1. juli 2012 kan den 
detailtakst (eksklusive moms) for en sms-
eurotarif, som en roamingudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming- sms, som denne kunde 
sender, variere for regulerede roaming-
sms'er, men må ikke overstige 0,07 EUR. 
Denne maksimale takst nedsættes til 0,05
EUR den 1. juli 2014 og forbliver 0,05
EUR indtil den 30. juni 2017, jf. dog 
artikel 19."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:DA:PDF)

Ændringsforslag 337
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 5 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 10 – stk. 2

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

5b) Artikel 10, stk. 2, affattes således:
"2. Fra og med den 1. juli 2012 kan den 
detailtakst (eksklusive moms) for en sms-
eurotarif, som en roamingudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming- sms, som denne kunde 
sender, variere for regulerede roaming-
sms'er, men må ikke overstige 0,09 EUR. 
Denne maksimale takst nedsættes til 0,08 
EUR den 1. juli 2013 og til 0,06 EUR den 
1. juli 2014 og forbliver 0,06 EUR indtil 
den 30. juni 2017, jf. dog artikel 19."

"2. Fra og med den 1. juli 2013 kan den 
detailtakst (eksklusive moms) for en sms-
eurotarif, som en roamingudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming- sms, som denne kunde 
sender, variere for regulerede roaming-
sms'er, men må ikke overstige 0,08 EUR. 
Denne maksimale takst nedsættes til 0,06 
EUR den 1. juli 2014 og til 0,04 EUR den 
1. juli 2015 og forbliver 0,04 EUR indtil 
den 30. juni 2016."

Or. en
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(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:DA:PDF)

Ændringsforslag 338
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 5 c (nyt)
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 12 – stk. 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

5c) Artikel 12, stk. 1, affattes således:
"1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
operatøren af et besøgt net må opkræve af 
roamingkundens hjemmeudbyder for 
levering af regulerede dataroamingtjenester 
ved hjælp af det besøgte net, må ikke 
overstige et sikkerhedsloft på 0,25 EUR pr. 
megabyte sendte data fra den 1. juli 2012. 
Sikkerhedsloftet nedsættes til 0,15 EUR pr. 
megabyte sendte data den 1. juli 2013 og til
0,05 EUR pr. megabyte sendte data fra den 
1. juli 2014 og forbliver derefter 0,05 EUR 
pr. megabyte sendte data indtil den 30. juni 
2022, jf. dog artikel 19."

"1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
operatøren af et besøgt net må opkræve af 
roamingkundens hjemmeudbyder for 
levering af regulerede dataroamingtjenester 
ved hjælp af det besøgte net, må ikke 
overstige et sikkerhedsloft på 0,15 EUR pr. 
megabyte sendte data fra den 1. juli 2013. 
Sikkerhedsloftet nedsættes til 0,05 EUR pr. 
megabyte sendte data den 1. juli 2014 og til
0,0050 EUR pr. megabyte sendte data fra 
den 1. juli 2015 og forbliver derefter
0,0050 EUR pr. megabyte sendte data 
indtil den 30. juni 2022."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:DA:PDF)

Ændringsforslag 339
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 5 c (nyt)
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 12 – stk. 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

5c) Artikel 12, stk. 1, affattes således:
"1. Den gennemsnitlige engrostakst, som "1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 



AM\1010616DA.doc 241/248 PE524.526v01-00

DA

operatøren af et besøgt net må opkræve af 
roamingkundens hjemmeudbyder for 
levering af regulerede dataroamingtjenester 
ved hjælp af det besøgte net, må ikke 
overstige et sikkerhedsloft på 0,25 EUR pr.
megabyte sendte data fra den 1. juli 2012. 
Sikkerhedsloftet nedsættes til 0,15 EUR 
pr. megabyte sendte data den 1. juli 2013 
og til 0,05 EUR pr. megabyte sendte data 
fra den 1. juli 2014 og forbliver derefter 
0,05 EUR pr. megabyte sendte data indtil 
den 30. juni 2022, jf. dog artikel 19."

operatøren af et besøgt net må opkræve af 
roamingkundens hjemmeudbyder for 
levering af regulerede dataroamingtjenester 
ved hjælp af det besøgte net, må ikke 
overstige et sikkerhedsloft på 10 EUR pr.
gigabyte sendte data fra den 1. juli 2012 og 
forbliver derefter 10 EUR pr. gigabyte
sendte data indtil den 30. juni 2022, jf. dog 
artikel 19."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:DA:PDF)

Ændringsforslag 340
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 5 d (nyt)
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

5d) Artikel 13, stk. 2, første afsnit, affattes 
således:

"2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en roamingudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,70 EUR pr. anvendt megabyte. 
Den maksimale detailtakst for anvendt data 
nedsættes til 0,45 EUR pr. anvendt
megabyte den 1. juli 2013 og til 0,20 EUR 
pr. anvendt megabyte den 1. juli 2014 og 
forbliver derefter 0,20 EUR pr. anvendt
megabyte indtil den 30. juni 2017, jf. dog 
artikel 19."

"2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en roamingudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,70 EUR pr. anvendt megabyte. 
Den maksimale detailtakst for anvendt data 
nedsættes til 20 EUR pr. anvendt gigabyte
den 1. juli 2014 og forbliver derefter 20
EUR pr. anvendt gigabyte indtil den 30. 
juni 2017, jf. dog artikel 19."

Or. en
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(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:DA:PDF)

Ændringsforslag 341
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 5 d (nyt)
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

5d) Artikel 13, stk. 2, første afsnit, affattes 
således:

"2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en roamingudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,70 EUR pr. anvendt megabyte. 
Den maksimale detailtakst for anvendt data 
nedsættes til 0,45 EUR pr. anvendt 
megabyte den 1. juli 2013 og til 0,20 EUR 
pr. anvendt megabyte den 1. juli 2014 og 
forbliver derefter 0,20 EUR pr. anvendt 
megabyte indtil den 30. juni 2017, jf. dog 
artikel 19."

"2. Fra og med den 1. juli 2013 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en roamingudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,45 EUR pr. anvendt megabyte. 
Den maksimale detailtakst for anvendt data 
nedsættes til 0,20 EUR pr. anvendt 
megabyte den 1. juli 2014 og til 0,10 EUR 
pr. anvendt megabyte den 1. juli 2015 og
forbliver derefter 0,10 EUR pr. anvendt 
megabyte indtil den 30. juni 2016."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:DA:PDF)

Ændringsforslag 342
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 8
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) I artikel 19 foretages følgende udgår
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ændringer:
a) I stk. 1 foretages følgende ændringer:
i) Det første punktum affattes således:
Kommissionen tager denne forordnings 
funktion op til revision og forelægger 
efter en offentlig høring en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet senest den 
31. december 2016.
ii) Litra g) affattes således:
g) i hvilket omfang gennemførelsen af de 
strukturelle foranstaltninger fastsat i 
artikel 3 og 4 og de alternative ordninger 
fastsat i artikel 4a har skabt øget 
konkurrence på det indre marked for 
roamingtjenester i en sådan udstrækning, 
at forskellen mellem roamingtakster og 
indenlandske takster nærmer sig nul
iii) Følgende nye litra i) indsættes:
"i) i hvilket omfang der observeres en 
virkning på udviklingen i de indenlandske 
detailpriser, når roamingudbyderne 
anvender den indenlandske tjenestetakst 
på både indenlandske og regulerede 
roamingtjenester i hele Unionen."
b) I stk. 2 foretages følgende ændringer:
i) Det første punktum affattes således:
Viser rapporten, at takstoptioner, hvor 
den indenlandske tjenestetakst gælder for 
både indenlandske og regulerede 
roamingtjenester, ikke tilbydes i alle 
detailpakker for rimeligt forbrug af 
mindst en roamingudbyder i hver 
medlemsstat, eller at tilbuddene fra 
alternative roamingudbydere ikke har 
medført nem adgang for forbrugerne til 
stort set ækvivalente detailroamingtakster 
i hele Unionen, fremsætter Kommissionen 
på samme tidspunkt passende forslag for 
Europa-Parlamentet og Rådet for at rette 
op på denne situation og sikre, at der ikke 
er nogen forskel på indenlandske takster 
og roamingtakster på det indre marked.
ii) litra d) affattes således:
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d) at ændre gyldigheden eller revidere de 
maksimale engrostaksters niveau fastsat i 
artikel 7, 9 og 12 med sigte på at styrke 
alle roamingudbyderes mulighed for i 
deres respektive detailpakker at indføre 
takstoptioner for rimeligt forbrug, hvor 
den gældende indenlandske tjenestetakst 
gælder for både indenlandske tjenester og 
regulerede roamingtjenester, som om 
sidstnævnte forbruges på hjemmenettet.

Or. en

Ændringsforslag 343
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 8 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 19

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

8a) Artikel 19 affattes således:
"Artikel 19 "Artikel 19
Revision Revision

1. Kommissionen tager denne forordnings 
funktion op til revision og forelægger efter
en offentlig høring en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet senest den 30. juni 
2016. Kommissionen vurderer navnlig, 
om målene i denne forordning er nået. I 
denne forbindelse gennemgår 
Kommissionen blandt andet:

1. Kommissionen tager denne forordnings 
funktion op til revision og forelægger en 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet i 
overensstemmelse med stk. 2-6.

1a. Senest den 31. december 2015 
forelægger Kommissionen efter en 
offentlig høring en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om eventuelle 
ændringer af gyldigheden eller de 
maksimale engrostaksters niveau, jf. 
artikel 7, 9 og 12. Kommissionen skal i 
samråd med BEREC fremsætte passende 
lovgivningsmæssige forslag med henblik 
på at harmonisere 
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mobiltermineringstaksterne i hele EU 
inden den 31. december 2015.
1b. Kommissionen forelægger senest den 
30. juni 2016 efter en offentlig høring en 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om bl.a.:

a) om konkurrencen har udviklet sig 
tilstrækkeligt til at begrunde de maksimale 
detailtaksters udløb

a) om konkurrencen har udviklet sig 
tilstrækkeligt til at begrunde de maksimale 
detailtaksters udløb

b) om der vil være tilstrækkelig 
konkurrence til at fjerne de maksimale 
engrostakster

b) om der vil være tilstrækkelig 
konkurrence til at fjerne de maksimale 
engrostakster

c) udviklingen og de forventede fremtidige 
tendenser i engros- og detailtaksterne for 
levering af tale-, sms- og 
datakommunikationstjenester til 
roamingkunder i sammenligning med 
taksterne for 
mobilkommunikationstjenester på nationalt 
plan i de forskellige medlemsstater, opgjort 
separat efter kunder, der betaler forud, og 
kunder, der betaler efterfølgende, samt 
udviklingen i kvaliteten og hastigheden af 
disse tjenester

c) udviklingen og de forventede fremtidige 
tendenser i engros- og detailtaksterne for 
levering af tale-, sms- og 
datakommunikationstjenester til 
roamingkunder i sammenligning med 
taksterne for 
mobilkommunikationstjenester på nationalt 
plan i de forskellige medlemsstater, opgjort 
separat efter kunder, der betaler forud, og 
kunder, der betaler efterfølgende, samt 
udviklingen i kvaliteten og hastigheden af 
disse tjenester

d) tilgængeligheden og kvaliteten af disse 
tjenester, herunder dem, der er et alternativ 
til tale-, sms- og dataroamingtjenester, især 
på baggrund af den teknologiske udvikling

d) tilgængeligheden og kvaliteten af disse 
tjenester, herunder dem, der er et alternativ 
til tale-, sms- og dataroamingtjenester, især 
på baggrund af den teknologiske udvikling

e) i hvilken udstrækning forbrugerne har 
draget fordel af egentlige fald i priserne på 
roamingtjenester, den vifte af takster og 
produkter, der udbydes til forbrugere med 
forskellige opkaldsmønstre, og forskellen 
mellem roamingtariffer og indenlandske 
tariffer, herunder tilgængeligheden af 
tilbud om en enhedstarif for indenlandske 
tjenester og roamingtjenester

e) i hvilken udstrækning forbrugerne har 
draget fordel af egentlige fald i priserne på 
roamingtjenester, den vifte af takster og 
produkter, der udbydes til forbrugere med 
forskellige opkaldsmønstre, og forskellen 
mellem roamingtariffer og indenlandske 
tariffer, herunder tilgængeligheden af 
tilbud om en enhedstarif for indenlandske 
tjenester og roamingtjenester

f) graden af konkurrence inden for både 
detail- og engrosmarkeder, især 
konkurrenceforholdene for mindre, 
uafhængige eller nystartede udbydere, 
herunder konkurrencevirkningerne af 
kommercielle aftaler og graden af 
samtrafik mellem udbydereDA

f) graden af konkurrence inden for både 
detail- og engrosmarkeder, især 
konkurrenceforholdene for mindre, 
uafhængige eller nystartede udbydere, 
herunder konkurrencevirkningerne af 
kommercielle aftaler og graden af 
samtrafik mellem udbydereDA
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g) i hvilken udstrækning gennemførelsen af 
de strukturelle foranstaltninger fastsat i 
artikel 3 og 4 har skabt øget konkurrence 
på det indre marked for roamingtjenester i 
en sådan udstrækning, at forskellen mellem 
roamingtakster og indenlandske tariffer 
nærmer sig nul

g) i hvilken udstrækning gennemførelsen af 
de strukturelle foranstaltninger fastsat i 
artikel 3 og 4 har skabt øget konkurrence 
på det indre marked for roamingtjenester i 
en sådan udstrækning, at forskellen mellem 
roamingtakster og indenlandske tariffer 
nærmer sig nul

h) i hvilken udstrækning niveauet for de 
maksimale engros- og detailtakster har 
sikret tilstrækkelig beskyttelse mod for 
høje priser for forbrugerne og samtidig 
tillader udvikling af konkurrence på det 
indre marked for roamingtjenester.

h) i hvilken udstrækning niveauet for de 
maksimale engros- og detailtakster har 
sikret tilstrækkelig beskyttelse mod for 
høje priser for forbrugerne og samtidig 
tillader udvikling af konkurrence på det 
indre marked for roamingtjenester.

2. Viser rapporten, at de strukturelle 
foranstaltninger i medfør af denne 
forordning ikke har været tilstrækkelige 
til at styrke konkurrencen på det indre 
marked for roamingtjenester til fordel for 
alle europæiske forbrugere, eller at 
forskellene mellem roamingtariffer og 
indenlandske tariffer ikke har nærmet sig 
nul, fremsætter Kommissionen passende 
forslag for Europa-Parlamentet og Rådet 
for at rette op på denne situation og derved 
opnå et indre marked for 
mobilkommunikationstjenester, hvor der i 
sidste ende ikke er nogen forskel på 
indenlandske tariffer og roamingtariffer. 
Kommissionen vurderer navnlig, om det 
er nødvendigt:

2. Hvis den i stk. 2 nævnte rapport viser, 
at det er nødvendigt at ændre gyldigheden 
eller revidere de maksimale 
engrostaksters niveau, fremsætter 
Kommissionen senest den 31. december 
2015 og i samråd med BEREC passende 
forslag for Europa-Parlamentet og Rådet 
for at rette op på denne situation.

a) at træffe yderligere tekniske og
strukturelle foranstaltninger

Hvis den i stk. 3 nævnte rapport viser, at 
de strukturelle foranstaltninger i medfør af 
denne forordning ikke har været 
tilstrækkelige til at styrke konkurrencen 
på det indre marked for roamingtjenester 
til fordel for alle europæiske forbrugere, 
eller at forskellene mellem 
roamingtariffer og indenlandske tariffer 
ikke har nærmet sig nul, fremsætter 
Kommissionen senest den 31. december 
2015 passende forslag for Europa-
Parlamentet og Rådet for at rette op på 
denne situation og derved opnå et indre 
marked for 
mobilkommunikationstjenester, hvor der i 
sidste ende ikke er nogen forskel på 
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indenlandske tariffer og roamingtariffer.
b) at ændre de strukturelle 
foranstaltninger
c) at forlænge gyldigheden af og eventuelt 
revidere de maksimale detailtaksters 
niveau fastsat i artikel 8, 10 og 13
d) at ændre gyldigheden eller revidere de 
maksimale engrostaksters niveau fastsat i 
artikel 7, 9 og 12
e) at indføre alle andre nødvendige krav, 
herunder ikkedifferentiering af roaming-
tariffer og indenlandske tariffer.
3. Kommissionen forelægger endvidere 
hvert andet år efter udarbejdelsen af den 
rapport, der henvises til i stk. 1, en rapport 
for Europa-Parlamentet og Rådet. Hver 
rapport skal indeholde en gennemgang af 
tilsynet med udbuddet af roamingtjenester i 
Unionen og en evaluering af fremskridtene 
frem mod opfyldelse af denne forordnings 
mål, blandt andet under henvisning til de 
forhold, der er omhandlet i stk. 1 og 2.

3. Kommissionen forelægger endvidere 
hvert andet år efter udarbejdelsen af den 
rapport, der henvises til i stk. 1, en rapport 
for Europa-Parlamentet og Rådet. Hver 
rapport skal indeholde en gennemgang af 
tilsynet med udbuddet af roamingtjenester i 
Unionen og en evaluering af fremskridtene 
frem mod opfyldelse af denne forordnings 
mål, blandt andet under henvisning til de 
forhold, der er omhandlet i stk. 2 og 3.

4. Med henblik på at vurdere den 
konkurrencemæssige udvikling på EU-
dækkende roamingmarkeder indsamler 
BEREC jævnligt oplysninger fra de 
nationale tilsynsmyndigheder om 
udviklingen i detail- og engrostaksterne for 
tale-, sms- og dataroamingtjenester. Disse 
oplysninger indberettes til Kommissionen 
mindst to gange om året. Kommissionen 
offentliggør oplysningerne.

4. Med henblik på at vurdere den 
konkurrencemæssige udvikling på EU-
dækkende roamingmarkeder indsamler 
BEREC jævnligt oplysninger fra de 
nationale tilsynsmyndigheder om 
udviklingen i detail- og engrostaksterne for 
tale-, sms- og dataroamingtjenester. Disse 
oplysninger indberettes til Kommissionen 
mindst to gange om året. Kommissionen 
offentliggør oplysningerne.

BEREC indsamler også årligt oplysninger 
fra de nationale tilsynsmyndigheder om, 
hvor gennemskuelige og sammenlignelige 
de forskellige tariffer, som operatørerne 
tilbyder deres kunder, er. Kommissionen 
offentliggør disse data og resultater."

BEREC indsamler også årligt oplysninger 
fra de nationale tilsynsmyndigheder om, 
hvor gennemskuelige og sammenlignelige 
de forskellige tariffer, som operatørerne 
tilbyder deres kunder, er. Kommissionen 
offentliggør disse data og resultater."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:DA:PDF)
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Ændringsforslag 344
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 og 
30 anvendes dog fra den 1. juli 2016.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 345
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Bilag II

Kommissionens forslag Ændringsforslag

MINIMUMSPARAMETRE FOR 
EUROPÆISKE 
KONNEKTIVITETSPRODUKTER MED 
EN GARANTERET 
SERVICEKVALITET

udgår

Netelementer og tilhørende oplysninger:
- 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.

Or. de


