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KORT BEGRUNDELSE

I september 2013 fremsatte Kommissionen et forslag til forordning om det indre marked for 
elektronisk kommunikation med henblik på at opnå et netforbundet europæisk område.

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse vil bidrage til Parlamentets arbejde 
med dette forslag via en lovgivningsmæssig udtalelse med enekompetence om spørgsmål 
vedrørende forbrugernes rettigheder og forbrugerbeskyttelse og delt kompetence med 
Udvalget om Industri, Forskning og Energi om aspekter vedrørende åben internetadgang. Vi 
vil også se på forbrugeraspekter ved de foreslåede ændringer af roamingforordningen, men 
vort bidrag vil blive udformet som ændringsforslag til dette forslag, efter at betænkningen fra 
Udvalget om Industri, Forskning og Energi er frigivet. I den korte tid, der har været til 
rådighed, har ordføreren ikke i enkeltheder gennemgået alle de andre aspekter ved den 
foreslåede forordning, men kun fokuseret på de områder, hvor Udvalget om det Indre Marked 
og Forbrugerbeskyttelse har en direkte rolle. Medlemmerne af udvalget kan naturligvis stille 
ændringsforslag til hans betænkning om alle andre aspekter. Ordføreren har også i denne fase 
set bort fra at stille ændringsforslag til betragtningerne og vil foreslå ændrede betragtninger, 
efterhånden som vort samarbejde med Udvalget om Industri, Forskning og Energi skrider 
frem.

Ved udarbejdelsen af dette udkast til betænkning har ordføreren taget højde for de generelle 
problemer, interessenterne har givet udtryk for, og navnlig lagt vægt på de synspunkter, 
forbrugerorganisationer og tilsynsmyndigheder på telekommunikationsområdet har fremført. 
Ordføreren deler de bekymringer, mange har givet udtryk for, nemlig at det foreslåede 
instrument er for fragmenteret og savner strategisk retning til at kunne nå målet om et indre 
marked for elektronisk kommunikation, selv om forslagets mål og ambitioner er rosværdige. 
Ordførerens udtalelse har trukket på Forbrugerudvalgets omfattende erfaring med hensyn til 
at styrke forbrugernes rettigheder ikke blot inden for elektroniks kommunikation ved at 
foretage væsentlige forbedringer af Kommissionens forslag. Ordføreren er overbevist om, at 
hans tilgang vil samle bred støtte.

Sikring af det åbne internet

Et vigtigt element i Kommissionens forslag er foranstaltninger til at sikre "netneutralitet", selv 
om dette begreb ikke defineres nogetsteds i retsaktens tekst. Forbrugerudvalget har 
omfattende erfaring på dette område, og de ændringer, udvalget foreslog ved revisionen i 
2009 af direktivet om forsyningspligt og brugerrettigheder, er fortsat de centrale 
bestemmelser, når EU's tilsynsmyndigheder skal gribe ind for at beskytte forbrugerne mod 
diskriminerende adfærd og uretfærdig blokering af tjenester.

De nye forslag styrker disse bestemmelser og skaber en klarere ramme for 
tilsynsmyndighedernes indgreb. Ordføreren ville gerne have indarbejdet disse som ændringer 
af det gældende direktiv, men ordføreren for Udvalget om Industri, Forskning og Energi har 
lagt stor vægt på, at disse bestemmelser kommer til at indgå i en forordning med henblik på 
ensartet anvendelse i hele EU. Ordføreren for Forbrugerudvalget har accepteret denne strategi 
og fremsat en række forslag for at præcisere og forbedre teksten, som vil blive udarbejdet i et 
samarbejde mellem de to udvalg.
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Retsinstrumentet for forbrugerrettigheder

Kommissionens forslag erstatter mange centrale bestemmelser i direktivet om forsyningspligt 
og brugerrettigheder, nr. 2002/22/EF (senest ændret ved direktiv 2009/136), ved at tage en 
række bestemmelser og harmonisere dem fuldt ud i form af en forordning. Forslaget 
centraliserer også afgørelser om detaljerede gennemførelsesbestemmelser i Kommissionen og 
fjerner dermed det direkte ansvar fra de nationale tilsynsmyndigheder. Kommissionens 
begrundelse for dette forslag er den uensartede gennemførelse af bestemmelserne i 
medlemsstaterne. Kommissionen forsøger ikke at basere denne tilgang på fordelene for det 
indre marked for elektronisk kommunikation. Ordføreren mener, at dette er en helt forkort 
tilgang.

Det vil skabe uklarhed, hvis der vilkårligt tages elementer ud af det eksisterende regelværk, 
og samtidig vil det være til skade for forbrugerbeskyttelsen, hvis der foreskrives 
maksimumsharmonisering på disse områder. Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse afviste Kommissionens krav om maksimumsharmonisering, da det 
reviderede direktivet om forbrugerrettigheder i 2011, og inden for elektronisk 
kommunikation, hvor udviklingen sker meget hurtigt, er der et endnu mere overbevisende 
argument for, at maksimumsharmonisering vil være skadelig.

Desuden tager Kommissionen ikke fat på den egentlige årsag til opdelingen af markederne, 
som er den uensartede indsats fra tilsynsmyndighedernes side med hensyn til at håndhæve de 
eksisterende forpligtelser. At indføre forskellige nye centraliserede lovfæstede krav i lande, 
hvor tilsynsmyndighedernes indsats med hensyn til at håndhæve forbrugernes rettigheder 
allerede er utilstrækkelig, er næppe en opskrift på succes på lang sigt! Kommissionens forslag 
er således alt for normativt i sit indhold. Det er ordførerens opfattelse, at målrettede nationale 
tilsynsmyndigheder langt bedre er i stand til at håndhæve bestemmelserne, med støtte fra 
Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation 
(BEREC). På dette område, hvor udviklingen sker meget hurtigt, vil de i højere grad have 
kendskab til konkurrencebegrænsende adfærd, som der straks skal rettes op på.

Samtidig med at ordføreren kritiserer de retlige rammer, erkender han dog også, at 
Kommissionens forslag indeholder vigtige forbedringer af brugerrettighederne. Han har 
derfor omformuleret disse til foreslåede ændringer af det gældende direktiv, og disse 
ændringer vil let og hurtigt kunne implementeres af alle medlemsstater. 

Ordføreren har navnlig foreslået, at det er BEREC, der skal udforme 
gennemførelsesbestemmelser; denne sammenslutning er langt bedre end Kommissionen i 
stand til at udforme detaljerede normer. Ordføreren mener ikke, at gennemførelsesretsakter er 
et passende instrument til udformning af disse foranstaltninger.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:
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Ændringsforslag 1

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; tjenesten 
giver slutbrugere mulighed for at bruge 
enhver applikation, der anvender 
internettets elektroniske 
kommunikationsfunktion, uden nogen 
form for begrænsning af det udvekslede 
indhold, undtagen med henblik på 
rimelige trafikstyringsforanstaltninger 
eller for at gennemføre en retskendelse, 
uanset den anvendte netteknologi

Or. en

Begrundelse

Definitionen af internetadgangstjeneste er ændret væsentligt. Den afspejler arbejdet i BEREC 
omkring netneutralitet, i særdeleshed retningslinjerne for tjenestekvalitet inden for rammerne 
af netneutralitet (november 2012). Definitionen er desuden tilpasset de ændringer, der er 
foreslået i artikel 23, stk. 5.

Ændringsforslag 2

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, der leveres og 
drives inden for et lukket elektronisk 
kommunikationsnet, og som anvender 
internet-protokollen, har en streng 
adgangskontrol og er optimeret med 
henblik på bestemt indhold, bestemte 
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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

applikationer eller tjenester eller en 
kombination heraf, og hvis tekniske 
egenskaber er optimeret med henblik på 
specifikke applikationer baseret på 
udstrakt anvendelse af trafikstyring for at 
sikre passende tjenestekarakteristika, og 
som ikke anvendes som et alternativ til en 
internetadgangstjeneste 

Or. en

Begrundelse

Definitionen afspejler arbejdet i BEREC omkring netneutralitet, i særdeleshed 
retningslinjerne for tjenestekvalitet inden for rammerne af netneutralitet (november 2012). 
Efter ordførerens opfattelse indebærer den ændrede definition, at der opnås en mere synlig 
skelnen mellem specialtjeneste og internetadgangstjeneste.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Kapitel IV – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Slutbrugeres harmoniserede rettigheder Brugerrettigheder i forbindelse med åbent 
internet

Or. en

Ændringsforslag4

Forslag til forordning
Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21 udgår
Afskaffelse af hindringer og 

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

Dette er allerede sikret gennem bestemmelserne i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde vedrørende ikkeforskelsbehandling baseret på bopælssted eller nationalitet, fri 
udveksling af tjenesteydelser og etableringsfrihed. Det synes desuden ikke at være særlig 
veldokumenteret, at der skulle være behov for yderligere regulering på markedet for 
fastnetkommunikation, hvilket er baggrunden for, at ordføreren foreslår at lade denne 
bestemmelse udgå. Hvad endelig mobilkommunikation angår, bør dette behandles via den 
generelle tilgang til roaming som fastlagt i roaming III-forordningen.

Ændringsforslag5

Forslag til forordning
Artikel 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Artikel 22 udgår
Bilæggelse af grænseoverskridende tvister 
1. De udenretslige procedurer, der er 
fastsat i henhold til artikel 34, stk. 1, i 
direktiv 2002/22/EF finder også 
anvendelse på tvister i forbindelse med 
aftaler mellem forbrugere og andre 
slutbrugere i det omfang, de udenretlige 
procedurer også er tilgængelige for dem, 
og udbydere af elektronisk 
kommunikation til offentligheden, som er 
etableret i en anden medlemsstat. For 
tvister, der er omfattet af direktiv 
2013/11/EU33, finder bestemmelserne i 
dette direktiv.
___________________
33Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/11/EU af 21. maj 2013 om alternativ 
tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på 
forbrugerområdet og om ændring af 
forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 
2009/22/EF (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 
63).

Or. en

Begrundelse

Ordføreren foreslår at lade denne artikel udgå som led i sin overordnede tilgang, der består i 
at ændre direktiv 2002/22/EF i stedet for bestemmelserne i forslaget til forordning. Se 
ændringsforslagene til artikel 36 for nærmere enkeltheder.

Ændringsforslag6

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Slutbrugerne har frihed til at tilgå og 
udbrede oplysninger og indhold og bruge 
applikationer og tjenester og udstyr, de 
selv vælger, uanset oprindelses- eller 
bestemmelsessted, via deres 
internetadgangstjeneste.
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Slutbrugerne har frihed til at indgå 
aftaler om datamængder og -hastigheder 
med udbydere af internetadgangstjenester 
og til at benytte ethvert tilbud fra 
udbydere af internetindhold, -
applikationer og -tjenester i henhold til 
enhver sådan aftale om datamængder.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren foreslår at præcisere bestemmelsernes rækkevidde ved at tilføje "og udstyr" og 
"oprindelsessted og/eller bestemmelsessted for indholdet". Ordføreren foreslår desuden at 
lade andet afsnit udgå, da slutbrugere vil kunne indgå sådanne aftaler og benytte sådanne 
tilbud uden denne bestemmelse.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. 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.

2. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, 
at slutbrugere har frihed til at benytte 
specialtjenester leveret af udbydere af 
elektronisk kommunikation eller udbydere 
af indhold, applikationer og tjenester. 

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.

Or. en
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Begrundelse

Ordføreren vil gerne sikre, at der ikke er nogen modsætning mellem stk. 1 og stk. 2. Han 
foreslår derfor en væsentligt forenklet tekst, hvor han har trukket på det arbejde, der på dette 
område er udført af BEREC, Europarådet og andre uafhængige eksperter.

Ændringsforslag 8

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. Slutbrugerne skal gives fuldstændige 
oplysninger i henhold til 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

Begrundelse

I lyset af de virkninger, rimelige trafikstyringsforanstaltninger har for privatlivets fred og 
beskyttelsen af personoplysninger, er der tilføjet en henvisning til artikel 23, stk. 5, for at 
styrke informationsforpligtelserne.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. 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 

5. Udbydere af internetadgangstjenester 
begrænser ikke de rettigheder, der er 
fastlagt i stk. 1, ved at forskelsbehandle, 
begrænse eller på anden måde gribe ind i 
transmission af internettrafik, undtagen i 
tilfælde hvor det er nødvendigt at anvende 
rimelige trafikstyringsforanstaltninger eller 
gennemføre en retskendelse.
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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

Disse foranstaltninger fastsættes ved 
gennemsigtige procedurer, opretholdes 
ikke længere end strengt nødvendigt og 
rummer passende garantier navnlig for at 
sikre, at restriktioner begrænses til, hvad 
der er nødvendigt, ikke-diskriminerende 
og forholdsmæssigt. Disse garantier tages 
jævnligt op til fornyet overvejelse og 
omfatter muligheden for 
domstolsprøvelse.

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

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

Or. en

Begrundelse

Ordføreren vil gerne sikre, at friheder, der er fastlagt i stk. 1, kun kan begrænses ved rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger eller en retskendelse. Ordføreren minder desuden om direktiv 
2011/92/EU om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og 
børnepornografi og foreslår at medtage passende garantier, bl.a. adgang til 
domstolsprøvelse.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning



PE522.939v01-00 12/52 PA\1008919DA.doc

DA

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, og anvendelsen af rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger i 
overensstemmelse med 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

Begrundelse

For at sikre en sammenhængende tilgang og effektiv anvendelse af frihederne i artikel 23 bør 
BEREC efter ordførerens opfattelse fastsætte generelle retningslinjer både for anvendelsen af 
rimelig trafikstyring og måling af tjenestekvaliteten.

Ændringsforslag 11

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 

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 
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henstillinger herom, navnlig med henblik 
på at sikre, at de planlagte krav ikke 
påvirker det indre markeds funktionsevne 
negativt. De planlagte krav kan ikke 
vedtages i en tomånedersperiode fra 
Kommissionen har modtaget de 
fuldstændige oplysninger, medmindre 
andet aftales mellem Kommissionen og 
den nationale tilsynsmyndighed, eller 
Kommissionen har underrettet de 
nationale tilsynsmyndigheder om en 
kortere undersøgelsesperiode eller 
Kommissionen har fremsat kommentarer 
eller henstillinger. De nationale 
tilsynsmyndigheder tager størst muligt 
hensyn til Kommissionens bemærkninger 
og henstillinger og meddeler 
Kommissionen og BEREC de vedtagne 
krav.

henstillinger herom, navnlig med henblik 
på at sikre, at de planlagte krav ikke 
påvirker det indre markeds funktionsevne 
negativt. De nationale tilsynsmyndigheder 
tager størst muligt hensyn til 
Kommissionens bemærkninger og 
henstillinger og meddeler Kommissionen 
og BEREC de vedtagne krav.

Efter høring af interessenter og i nært 
samarbejder med Kommissionen 
fastsætter BEREC senest den ... (DATO 
FOR FRISTENS ANVENDELSE) 
generelle retningslinjer for anvendelsen 
af rimelige trafikstyringsforanstaltninger. 
BEREC udarbejder sådanne 
retningslinjer på grundlag af artikel 23 og 
denne artikel.

Or. en

Begrundelse

For at sikre en sammenhængende tilgang og effektiv anvendelse af frihederne i artikel 23 bør 
BEREC efter ordførerens opfattelse fastsætte generelle retningslinjer både for anvendelsen af 
rimelig trafikstyring og måling af tjenestekvaliteten.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter, der fastlægger 
ensartede betingelser for gennemførelsen 

udgår
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af nationale tilsynsmyndigheders krav i 
medfør af denne artikel. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 
2.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren er ikke tilhænger af, at disse betingelser behandles via gennemførelsesretsakter. 
Han foreslår i stedet, at denne opgave uddelegeres til BEREC, jf. ændringsforslaget til artikel 
24, stk. 2.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 25

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 
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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 kontrakt, procedurer og 
direkte gebyrer i forbindelse med 
overdragelser og nummerportabilitet og 
andre identifikatorer samt 
kompensationsordninger ved forsinkelser 
og misbrug i forbindelse med 
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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 
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 
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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 
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 
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personoplysninger i forbindelse med brug 
af elektroniske kommunikationstjenester.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren foreslår at lade denne artikel udgå som led i sin overordnede tilgang, der består i 
at ændre direktiv 2002/22/EF i stedet for bestemmelserne i forslaget til forordning. Se 
ændringsforslagene til artikel 36 for nærmere enkeltheder.

Ændringsforslag 14

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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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

Begrundelse

Ordføreren foreslår at lade denne artikel udgå som led i sin overordnede tilgang, der består i 
at ændre direktiv 2002/22/EF i stedet for bestemmelserne i forslaget til forordning. Se 
ændringsforslagene til artikel 36 for nærmere enkeltheder.

Ændringsforslag 15

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 
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 
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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 
slutbrugere mulighed for at vælge gratis 
at modtage udspecificerede regninger.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren foreslår at lade denne artikel udgå som led i sin overordnede tilgang, der består i 
at ændre direktiv 2002/22/EF i stedet for bestemmelserne i forslaget til forordning. Se 
ændringsforslagene til artikel 36 for nærmere enkeltheder.

Ændringsforslag 16

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

Or. en

Begrundelse

Ordføreren foreslår at lade denne artikel udgå som led i sin overordnede tilgang, der består i 
at ændre direktiv 2002/22/EF i stedet for bestemmelserne i forslaget til forordning. Se 
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ændringsforslagene til artikel 36 for nærmere enkeltheder.

Ændringsforslag 17

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. en

Begrundelse

Ordføreren foreslår, at denne artikel helt udgår. Selv om det er ønskværdigt at sikre, at 
forbrugerne beskyttes på passende vis med hensyn til alle elementer i en pakke, mener 
ordføreren, at dette ikke er den bedste måde at nå dette mål på, da anvendelsesområdet for 
regelsættet for elektronisk kommunikation fortsat er begrænset til elektroniske 
kommunikationstjenester og -net. En selektiv udvidelse af anvendelsesområdet (som foreslået 
i artikel 29) skaber en uklar retsstilling, hvis løsning ville kræve en lang række 
konsekvensændringer i resten af regelsættet (og der foreslås ingen ændringer af denne art).

Ændringsforslag 18

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 
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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 
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. 
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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 
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 
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behovet for at sikre effektivitet i 
processen.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren foreslår at lade denne artikel udgå som led i sin overordnede tilgang, der består i 
at ændre direktiv 2002/22/EF i stedet for bestemmelserne i forslaget til forordning. Se 
ændringsforslagene til artikel 36 for nærmere enkeltheder.

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Overskriften på artikel 20 affattes 
således:

Kontrakter "Oplysningskrav vedrørende aftaler"

Or. en

Ændringsforslag 20

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

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(1b) I artikel 20 indsættes 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 
aftaler indgået uden for fast 
forretningssted/aftaler vedrørende 
fjernsalg. Forbrugere og andre 
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slutbrugere, der anmoder herom, 
modtager en kopi af aftalen, som 
minimum i elektronisk form og 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

Ændringsforslag 21

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

Gældende 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 

"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:
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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 

— 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

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

– begrænsninger, som udbyderen pålægger 
brugen af det leverede terminaludstyr, 
herunder oplysninger om, hvordan 
terminaludstyret låses op, og hvilke 
gebyrer det medfører, hvis kontrakten 
ophæves før udgangen af 
minimumskontraktperioden

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, inklusive skatter og supplerende 
afgifter, der eventuelt 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

– eventuelle gebyrer i forbindelse med 
overdragelse, nummerportabilitet og andre 
identifikatorer, herunder 
kompensationsordninger ved forsinkelser 
og misbrug i forbindelse med 
overdragelser

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

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

f) eventuelle kompensations- og 
tilbagebetalingsordninger, herunder i givet 
fald en eksplicit henvisning til 
forbrugernes lovfæstede rettigheder, som 
finder anvendelse, hvis det 
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

Ændringsforslag 22

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

Gældende ordlyd Ændringsforslag
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(1d) I artikel 20 indsættes følgende 
stykke:
"1 a. 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 
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, 
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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

Ændringsforslag 23

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

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(1e) Artikel 20, stk. 2, udgår.
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.

Or. en
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Begrundelse

Ordføreren foreslår en ny artikel 20a om varighed og opsigelse af kontrakter. Denne 
bestemmelse er medtaget på dette sted.

Ændringsforslag 24

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

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(1f) I artikel 20 indsættes følgende stykke:
"2a. Medlemsstaterne kan bibeholde eller 
indføre yderligere oplysningskrav i 
forbindelse med aftaler, for hvilke denne 
artikel finder anvendelse."

Or. en

Ændringsforslag 25

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

Gældende ordlyd Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 26

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

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(1h) Som artikel 20a indsættes:
"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 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 
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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 
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.
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 



PA\1008919DA.doc 39/52 PE522.939v01-00

DA

tjenesteudbyder."

Or. en

Ændringsforslag 27

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

Gældende 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 
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 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, jf. bestemmelserne i bilag II. 
Disse oplysninger skal offentliggøres i en 
klar, forståelig og let tilgængelig form, og 
de 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, bl.a. indførelse af 
sprogkrav for at sikre, at slutbrugerne let 
kan forstå disse oplysninger.
Medlemsstaterne sikrer, at udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden er forpligtet til efter 
anmodning at videregive de pågældende 
oplysninger til de relevante nationale 
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tilsynsmyndigheder, inden oplysningerne 
offentliggøres."

Or. en

Ændringsforslag 28

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

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(1j) Artikel 21, stk. 2, affattes således:
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 
rådighed.

"2. De nationale tilsynsmyndigheder 
sikrer, at slutbrugere har adgang til 
uafhængige evalueringsværktøjer, der 
giver dem mulighed for at sammenligne 
elektroniske kommunikationsnets og -
tjenesters niveau og 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 
rådighed."

Or. en

Ændringsforslag 29

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

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(1k) I artikel 21 indsættes følgende 
stykke:
"2a. BEREC etablerer en frivillig 
certificeringsordning for interaktive 
sammenligningswebsteder, guider og 
lignende værktøjer baseret på objektive, 
gennemsigtige og forholdsmæssige krav, 
herunder navnlig uafhængighed af 
enhver udbyder af elektronisk 
kommunikation til offentligheden."

Or. en

Ændringsforslag 30

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

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(1l) 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
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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 de anslåede 
tilgængelige up- og downloadhastigheder 
i slutbrugerens bopælsstat og for 
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 
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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, 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 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), 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 
de skønner det hensigtsmæssigt, fremme 
selv- eller samregulerede foranstaltninger 
forud for indførelse af eventuelle 
forpligtelser.

Or. en

Ændringsforslag 31

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

(1m) I artikel 21 indsættes følgende 
stykke:
"3a. Senest den (DATOEN FOR 
ANVENDELSE AF FORORDNING 
XXX*) skal BEREC efter høring af 
interesseparter og i tæt samarbejde med 
Kommissionen fastlægge generelle 
retningslinjer for metoder for måling af 
internetadgangstjenesternes hastighed, 
servicekvalitetsparametre, der skal måles 
(bl.a. reel hastighed i forhold til 
annonceret hastighed, tidsparametre, 
herunder reaktionstid og jitter, graden af 
overbelastning af nettet, 
internetadgangstjenesternes performans 
sammenlignet med specialtjenesternes og 
kvaliteten, som den opleves af brugerne), 
og metoder for måling af disse på sigt 
samt indhold, form og art af de 
oplysninger, der skal offentliggøres, 
herunder mulige 
kvalitetscertificeringsordninger, med 
henblik på at sikre, at slutbrugere, 
herunder handicappede slutbrugere, har 
adgang til omfattende, sammenlignelige, 
pålidelige og brugervenlige oplysninger. 
De i bilag III omhandlede parametre, 
definitioner og målemetoder vil kunne 
anvendes, hvis det er relevant.
_________________
*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
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Ændringsforslag 32

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

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(1n) Følgende indsættes som artikel 21a:
"Artikel 21a

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. 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 
c) udspecificerede regninger i elektronisk 
format eller papirformat. 
2. BEREC fastlægger retningslinjer for 
gennemførelse af stk. 1 og angiver, om de 
omkostningsrelaterede gebyrer er 
berettigede eller ej."

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
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Artikel 36 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 20, 21, 22 og 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Som en del af ordførerens overordnede tilgang til ændring af direktiv 2002/22/EF udgår 
artikel 20, 21 og 30 ikke, men de er blevet ændret for at medtage nogle af de nye forbedringer 
i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 34

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

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(2a) Artikel 30, stk. 1, affattes således:
1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
abonnenter med numre fra den nationale 
telefonnummerplan på anmodning kan 
bevare deres nummer eller numre 
uafhængigt af, hvilken virksomhed der 
udbyder tjenesten, i overensstemmelse med 
bestemmelserne i bilag I, del C.

"1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
abonnenter med numre fra den nationale 
telefonnummerplan på anmodning kan 
bevare deres nummer eller numre 
uafhængigt af, hvilken udbyder af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden der udbyder tjenesten, i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
bilag I, del C."

Or. en

Ændringsforslag 35

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



PA\1008919DA.doc 47/52 PE522.939v01-00

DA

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(2b) 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 omportering 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, 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. 

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. en

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 2 c (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 30 – stk. 4 a (nyt)
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Gældende ordlyd Ændringsforslag

(2c) I artikel 30 indsættes følgende stykke:
"4a. BEREC fastlægger retningslinjer for 
den modtagende udbyders og den 
overdragende udbyders respektive 
ansvarsområder i overdragelses- og 
porteringsprocessen, herunder eventuelle 
krav vedrørende tjenester til 
videresendelse af e-mails og alle andre 
relevante bestemmelser og procedurer i 
overensstemmelse med denne artikel."

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 2 d (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 30 – stk. 5

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(2d) Artikel 30, stk. 5, udgår.
5. Medlemsstaterne sikrer, at kontrakter 
indgået mellem forbrugere og 
virksomheder, som udbyder elektroniske 
kommunikationstjenester, ikke kræver en 
binding i den første periode, som verstiger 
24 måneder. Medlemsstaterne sikrer også, 
at virksomheder giver brugere mulighed 
for at indgå kontrakter med en maksimal 
løbetid på 12 måneder.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren foreslår en ny artikel 20a om varighed og opsigelse af kontrakter. Denne 
bestemmelse er medtaget på dette sted.

Ændringsforslag 38
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Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 2 e (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 30 – stk. 6

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(2e) Artikel 30, stk. 6, udgår.
6. Uden at det berører en eventuel 
mindsteperiode for kontraktens varighed, 
sikrer medlemsstaterne, at vilkår og 
procedurer for opsigelse af en kontrakt 
ikke virker som en hindring for skift af 
tjenesteudbydere.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren foreslår en ny artikel 20a om varighed og opsigelse af kontrakter. Denne 
bestemmelse er medtaget på dette sted.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 2 f (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 34 – stk. 1 a (nyt)

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(2f) I artikel 34 indsættes følgende stykke:
"1a. De udenretslige procedurer, der er 
fastsat i henhold til stk. 1, finder også 
anvendelse på tvister i forbindelse med 
aftaler mellem forbrugere og andre 
slutbrugere i det omfang, de udenretslige 
procedurer også er tilgængelige for dem, 
og udbydere af elektronisk 
kommunikation til offentligheden, som er 
etableret i en anden medlemsstat. For 
tvister, der er omfattet af direktiv 
2013/11/EU*, finder bestemmelserne i 
dette direktiv anvendelse. 
________________________
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*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/11/EU af 21. maj 2013 om alternativ 
tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på 
forbrugerområdet og om ændring af 
forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 
2009/22/EF (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 
63)."

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 2 g (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Bilag II – nr. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(2g) Bilag II, punkt 1, affattes således:
1. Navn og adresse på 
virksomheden/virksomhederne

"1. Navn, adresse og kontaktoplysninger 
på virksomheden/virksomhederne 

Det vil sige navn og hovedsædeadresse på 
den eller de virksomheder, der udbyder 
offentlige kommunikationsnet og/eller 
offentligt tilgængelige telefonitjenester.

Det vil sige navn og hovedsædeadresse på 
den eller de virksomheder, der udbyder 
offentlige kommunikationsnet og/eller 
offentligt tilgængelige telefonitjenester."

Or. en

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 2 h (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Bilag II – nr. 2.2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(2h) Bilag II, punkt 2.2, affattes således:
2.2. Standardtakster med en angivelse af
de tjenester, der ydes, og indholdet af 
hvert takstelement (f.eks. 
tilslutningsafgifter, alle former for 

"2.2. De tjenester, der ydes for hver 
takstplan, og de relevante 
tjenestekvalitetsparametre, de(n) 
gældende takstplan(er) og de typer af 
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brugsafgifter, vedligeholdelsesafgifter), 
samt nærmere oplysninger om 
standardrabatter og om særlige og 
målrettede takstordninger samt eventuelle 
ekstragebyrer og omkostninger til 
terminaludstyr.

tjenester, der ydes for hver af disse 
takstplaner, herunder 
kommunikationsmængde og andre 
gældende gebyrer (adgang, forbrug, 
vedligeholdelse og eventuelle 
ekstragebyrer), og omkostninger til 
terminaludstyr."

Or. en

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 2 i (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Bilag II – nr. 2.2 a (nyt)

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(2i) I bilag II indsættes følgende nummer:
"2.2.a) Yderligere oplysninger om 
internetadgangstjenester, hvis disse 
tilbydes, herunder især detaljer om 
datapriser, up- og downloadhastigheder 
og eventuelle gældende 
hastighedsbegrænsninger, mulighed for 
at overvåge forbrugsniveauet, eventuelle 
gældende trafikstyringsprocedurer og 
deres indvirkning på tjenestekvaliteten, 
beskyttelse af slutbrugernes privatsfære 
og persondatabeskyttelse."

Or. en

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 2 j (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Bilag II – nr. 2.5

Gældende ordlyd Ændringsforslag
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(2j) Bilag II, nr. 2.5, affattes således:
2.5. Standardkontraktvilkår, herunder i 
givet fald oplysninger om en mindste 
kontraktperiode, om, hvordan kontrakten 
kan opsiges, og om procedurer og direkte 
afgifter i forbindelse med portering af 
numre og andre identifikationsmidler.

"2.5. Standardkontraktvilkår og -
betingelser, herunder i givet fald 
oplysninger om en mindste 
kontraktperiode, betingelserne for tidlig 
opsigelse af kontrakten og gebyrer, der 
skal betales ved tidlig opsigelse af 
kontrakten, procedurer og direkte afgifter i 
forbindelse med overdragelser og
portering af numre og andre 
identifikationsmidler samt 
kompensationsordninger ved forsinkelser 
og misbrug i forbindelse med 
overdragelser."

Or. en

Ændringsforslag 44

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.

Artikel 23, 24 og 36 anvendes dog fra den 
1. juli 2016.

Or. en


