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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forsyningspligt og alarmnummer 112
(2010/2274(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om 
forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet 
og -tjenester (forsyningspligtdirektivet)1,

– der henviser til Europa-parlamentets og rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 om 
samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om 
forbrugerbeskyttelse2,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/136 af 25. november 2009 
om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse 
med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, direktiv 2002/58/EF om behandling 
af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske 
kommunikationssektor samt forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem 
nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om 
forbrugerbeskyttelse3,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/21/EF af 7. marts 2002 om 
fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 
(rammedirektivet)4,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. marts 2002 om 
adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter 
(adgangsdirektivet)5,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om 
tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester6,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/140/EF af 
25. november 2009 om ændring af direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for 
elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, direktiv 2002/19/EF om adgang til og 
samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter og direktiv 
2002/20/EF om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester7,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1211/2009 af 25. 
november 2009 om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder 

                                               
1 EFT L 108 af 24.4.2002, s. 51.
2 EUT L 364 af 9.12.2004, s. 1.
3 EUT L 337 af 18.12.2009, s. 11.
4 EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33.
5 EFT L 108 af 24.4.2002, s. 7.
6 EFT L 108 af 24.4.2002, s. 21.
7 EUT L 337 af 18.12.2009, s. 37.
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inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og dens støttekontor1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om 
behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske 
kommunikationssektor2,

– der henviser til den offentlige høring, som Kommissionen iværksatte den 2. marts 2010 
om de fremtidige principper for befordringspligt i forbindelse med elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. september 2010 "Bredbånd i Europa:
Investering i digitalt drevet vækst" (KOM(2010)0472),

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om 
indførelse af det første radiofrekvenspolitikprogram (KOM(2010)0471),

– der henviser til Kommissionens henstilling af 20. september 2010 om reguleret adgang til 
næste generation af accessnet (NGA-net),

– der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens kommunikationsudvalg om 
"Bredbåndsadgang i EU: situationen pr. 1. juli 2010",

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 25. august 2010 med titlen "Statusrapport 
om det indre europæiske marked for elektronisk kommunikation i 2009 (15. rapport) 
SEK(2010)630" (KOM(2010)253),

– der henviser til den fjerde udgave af resultattavlen for forbrugermarkederne "Consumer 
Markets Scoreboard - Making markets work for consumers", som blev offentliggjort i 
oktober 2010,

– der henviser til Rådets beslutning 91/396/EØF af 29. juli 1991 om indførelse af et 
fælleseuropæisk alarmnummer3,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 717/2007 af 27. juni 
2007 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Fællesskabet4,

– der henviser til undersøgelsen "Det europæiske alarmnummer 112" (Flash Eurobarometer 
nr. 314),

– der henviser til arbejdsdokumentet fra Kommissionens kommunikationsudvalg om 
"indførelse af det europæiske alarmnummer 112 – resultater af den fjerde 
dataindsamlingsrunde" (10. februar 2011),

– der henviser til sin erklæring af 25. september 2007 om det europæiske alarmnummer 

                                               
1 EUT L 337 af 18.12.2009, s. 1.
2 EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37.
3 EFT L 217 af 6.8.1991, s. 31.
4 EUT L 171 af 29.6.2007, s. 32.
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1121,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og 
udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0000/2011),

A. der henviser til, at forsyningspligtdirektivet forebygger social udstødelse ved at sikre, at 
borgere i landdistrikter og fjerntliggende områder eller lavindkomsthusstande har billig 
adgang til grundlæggende og livsvigtige telekommunikationstjenester,

B. der henviser til, at forsyningspligtydelser defineres som "det minimum af tjenester af en 
bestemt kvalitet, som alle slutbrugere under hensyn til særlige nationale forhold har 
adgang til til rimelige priser, uden at det medfører konkurrenceforvridning"

C. der henviser til, at det endnu ikke er muligt at vurdere gennemførelsen af det reviderede 
forsyningspligtdirektiv, idet gennemførelsesfristen er den 25. maj 2011, og at den treårige 
periode, som er påkrævet inden evalueringen, netop er startet,

D. der henviser til, at den eksisterende lovgivning ikke i sig selv kan sikre positive resultater 
for borgerne, og det også er nødvendigt at drage maksimal fordel af de nye 
foranstaltninger ved hjælp af vedvarende overvågning fra medlemsstaternes side samt 
bestræbelser på at forbedre kvaliteten, fuldstændigheden og tilgængeligheden af 
oplysninger, 

E. der henviser til, at det indre marked aldrig vil kunne betragtes som fuldført og altid bør 
revurderes i henhold til de sociale behov og den teknologiske udvikling, og at 
socialsikringsgarantier, økonomisk udvikling og vækst derfor altid bør bibeholdes for at 
sikre, at det indre marked kan give borgerne mærkbare fordele,

F. der henviser til, at ønsket om fremskridt er drivkraften bag den europæiske lovgivers 
vision og mål; der henviser til, at der ved udarbejdelsen af nye retsakter eller 
ændringsretsakter skal tages højde for de konkrete erfaringer og 
gennemførelsesmuligheder; der henviser til, at tilpasninger af bestemmelserne skal have 
utvetydig politisk støtte, som yderligere understøttes af en objektiv cost-benefit-evaluering 
som den afgørende faktor,

G. der henviser til, at det eneste nummer, som kan anvendes i alle EU-medlemsstater til at 
komme i kontakt med alarmtjenester, er det europæiske alarmnummer "112",  

Forsyningspligt og baggrunden for nye udviklinger

1. understreger betydningen af forsyningspligt som et sikkerhedsnet for social integration, 
når markedskræfterne alene ikke kan sikre borgerne og erhvervslivet basisydelser;

2. støtter, at EU's strategi for forsyningspligt regelmæssigt reevalueres i lyset af den sociale, 
økonomiske og teknologiske udvikling med det formål at identificere og indføre 

                                               
1 EUT C 219 E af 28.8.2008, s. 92.
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hensigtsmæssige definitioner, som afspejler skiftende behov og forbedrer kvaliteten af 
ydelserne;

3. opfordrer Kommissionen til at udarbejde retningslinjer for den bedste gennemførelse og 
håndhævelse af det reviderede forsyningspligtdirektiv og undgå markedsforvridninger, 
samtidig med at medlemsstaterne får mulighed for at vedtage bestemmelser, der passer 
bedre til deres nationale forhold;  

4. støtter den digitale dagsordens mål om "bredbånd til alle" og er overbevist om, at almen 
adgang til bredbånd vil give borgere og erhvervsliv mulighed for at høste det fulde 
udbytte af det digitale indre marked, navnlig ved at forbedre den sociale integration, skabe 
nye muligheder for socialt og miljømæssigt innovative virksomheder, der kan bidrage til 
at skabe jobs, vækst og muligheder for handel over grænserne;

5. understreger, at en kombination af politikker og teknologier kan fremme udviklingen af 
nye online-tjenester og programmer til brug for virksomheder og offentlige organer, 
hvilket øger efterspørgslen efter hurtige internetforbindelser og dermed gør investeringer i 
bredbåndsnet med åben adgang mere rentable og fremmer offentlig-private partnerskaber; 

6. understreger, at forsyningspligtydelsen ikke er en rettighed eller en afgørende faktor for at 
opfylde målet om "bredbånd til alle", idet den forudsætter store investeringsomkostninger 
uden nødvendigvis at kunne levere væsentligt forbedrede tjenester til forbrugerne;

7. mener, at forsyningspligtydelser med tiden kan blive et ekstra incitament for at udvikle 
bredbånd; 

8. opfordrer Kommissionen til at fuldføre den igangværende konsekvensanalyse og 
tilvejebringe lovgiverne pålidelige oplysninger om den nuværende udnyttelse, den 
efterspørgsel efter og forbedring af forsyningspligtydelser, som bredbånd forventes at 
medføre, samt en analyse af den mest effektive finansieringspakke til varetagelse af 
forsyningspligtydelser, både for så vidt angår medlemsstater, forbrugere og virksomheder; 

9. opfordrer sideløbende hermed og i samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder til en 
omhyggelig overvågning af markederne for at sikre, at de medlemsstater, som allerede er i 
stand til eller ønsker at levere forsyningspligtydelser ved hjælp af de mange 
bredbåndsteknologier og hastigheder, kan gøre dette uden at fører til 
konkurrenceforvridning; 

10. bifalder Kommissionens beslutning om at foretage en dybtgående undersøgelse af 
leveringen af internettjenester som opfølgning på den fjerde resultattavle for 
forbrugermarkederne; 

11. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til med hjælp fra de nationale 
tilsynsmyndigheder at undersøge mulighederne for en ligestillet anvendelse af 
forsyningspligtydelser, hvilket ville sikre udsatte grupper adgang til disse ydelser – ikke 
kun via indførelse af særligt terminaludstyr og tariffer, men også ved at sikre adgang til 
fyldestgørende oplysninger, samt sikre forbrugerne reelle valgmuligheder af tilgængelige 
tjenester og eftersalgstjenester;
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112 Det europæiske alarmnummer

12. understreger, at 112-nummeret kan redde liv og øger beskyttelsen af EU-borgerne;

13. beklager imidlertid, at det europæiske 112-alarmnummer endnu langt fra har indfriet sit 
fulde potentiale; mener derfor, at der stadig mangler at blive iværksat en række 
grundlæggende tiltag for at sikre, at nummeret vinder indpas hos borgerne, samt for at 
sikre borgernes anerkendelse af andre emner vedrørende teknologi og bedre koordinering;

14. opfordrer indtrængende Kommissionen til at støtte medlemsstaterne i at intensivere deres 
bestræbelser på at øge offentlighedens kendskab til eksistensen og brugen af 112-
nummeret;

15. opfordrer medlemsstaterne til at forbedre nøjagtigheden og pålideligheden af 
lokaliseringsoplysningernes nøjagtighed og pålidelighed i henhold til EU's nye 
telekommunikationsregler samt til at opgradere deres teknologi med henblik på at opfylde 
det endelige mål om automatisk lokalisering; 

16. anmoder om, at der stilles finansiering til rådighed, og at forskningsprojekter støttes for at 
sikre udvikling af de bedst mulige teknologier til at lokalisere opkald, herunder via VoIP, 
og støtter derfor udviklingen af næste generation af standarder og bestemmelser; 

17. mener, at e-call gennem regulering bør gøres til en obligatorisk tjeneste;

18. fremhæver vigtigheden af bedre koordinering mellem redningstjenester både på nationalt 
plan, på tværs af grænserne og på EU-plan for at opnå den størst mulige effektivitet;

19. opfordrer Kommissionen til at fastsætte krav om erstatningsansvar og indføre 
indsatsindikatorer som kvalitetsmål;

20. anbefaler udveksling af bedste praksis, navnlig vedrørende brugen af en enkelt operatør til 
at håndtere et opkald og anvendelsen af tolkeydelser, der kan hjælpe personer, der ikke 
taler sproget i det land, hvor de benytter alarmtjenesterne;

21. fremhæver behovet for at sikre handicappede og udsatte grupper adgang til 112-nummeret 
og opfordrer indtrængende til, at der indføres standardiserede adgangsfaciliteter til 112-
nummeret for disse brugere;  

22. opfordrer Kommissionen til at gennemføre en undersøgelse af 112-alarmtjenesternes 
hidtidige resultater og af samarbejdet mellem de relevante organer med henblik på at 
forbedre tjenesten;

23. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

FORMÅLET MED BETÆNKNINGEN

Nærværende betænkning har til formål at vurdere den seneste udvikling i forbindelse med det 
grundlæggende begreb forsyningspligt, som er fastsat i forsyningspligtdirektivet, på baggrund 
af den nyeste udvikling, herunder almen adgang til bredbånd, koordinering af strategier og 
finansiering, under hensyntagen til de særlige behov hos udsatte og handicappede brugere.
Betænkningen har også fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112, som er indført for 
at give borgerne mulighed for at foretage opkald til redningstjenester ved hjælp af et enkelt 
nummer, som er fælles for hele EU.

BAGGRUND

Forsyningspligtdirektivet

Liberaliseringen af telekommunikationssektoren i slutningen af 1990'erne blev fulgt af regler 
om forsyningspligtydelser, som skulle fungere som sikkerhedsnet i de tilfælde, hvor markedet 
alene ikke kunne sikre levering af grundlæggende tjenester. Dette havde til formål at 
forebygge social udstødelse ved at sikre borgere i landdistrikter og fjerntliggende områder 
eller lavindkomsthusstande billig adgang til grundlæggende og livsvigtige 
telekommunikationstjenester.

I direktiv 2002/22/EF defineres det minimum af tjenester af en bestemt kvalitet, som alle 
slutbrugere under hensyn til særlige nationale forhold har adgang til til rimelige priser, uden at 
det medfører konkurrenceforvridning. Direktivet fastsætter desuden forpligtelser med hensyn 
til levering af visse obligatoriske tjenester. Medlemsstaterne er i henhold til de nuværende 
EU-regler forpligtet til at sikre, at borgerne kan tilslutte sig det faste offentlige telefonnet og 
har adgang til offentlige tale- og datakommunikationstjenester med funktionel adgang til 
internettet. Direktivet indeholder endvidere krav om, at medlemsstaterne sikrer forbrugerne 
adgang til nummeroplysningstjenester og nummerfortegnelser, offentlige betalingstelefoner, 
samt indføre særlige foranstaltninger for handicappede brugere.

Medlemsstaterne kan udpege en eller flere virksomheder til at varetage 
forsyningspligttjenesterne på en omkostningseffektiv måde på hele deres område eller en del 
heraf. Disse virksomheder udpeges gennem en effektiv, objektiv, transparent og ikke-
diskriminerende udpegningsmetode. For at finansiere forsyningspligten kan medlemsstaterne 
beslutte at indføre en ordning, der på transparente vilkår giver den pågældende virksomhed 
kompensation fra offentlige midler for de beregnede nettoomkostninger, og/eller dele 
nettoomkostningerne ved forsyningspligten mellem udbydere af elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester.

Kommissionen reviderer anvendelsesområdet for forsyningspligtdirektivet hvert tredje år.
Ved revisionen i 2009, som er gældende frem til den 25. maj 2011, blev der blandt andet 
indført en bestemmelse om fri internetadgang, som betyder, at enhver foranstaltning, som 
medlemsstaterne træffer vedrørende adgang til eller brug af tjenester og programmer via 
telekommunikationsnettet, skal respektere borgernes grundlæggende rettigheder og friheder.
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Forsyningspligtdirektivet indeholder en begrundelse for, hvorfor det er nødvendigt 
regelmæssigt at foretage en ny vurdering af direktivet. I bilag V til direktivet fastsættes det 
specifikt, at:

”Kommissionen tager hensyn til følgende aspekter, når den skal afgøre, om forsyningspligtens 
omfang bør ændres eller omdefineres:

- har størsteparten af forbrugerne adgang til og anvender de specifikke tjenester, og 
fører det til social udstødelse, at et mindre antal forbrugere ikke har adgang til eller 
ikke anvender disse tjenester, og  

- medfører adgangen til og brugen af specifikke tjenester som helhed en nettofordel for 
samtlige forbrugere, sådan at myndighederne bør gribe ind, hvis disse tjenester ikke 
udbydes til offentligheden på normale forretningsmæssige betingelser?

Offentlig høring om forsyningspligt

I marts 2010 iværksatte Europa-Kommissionen en offentlig høring om den bedste strategi til 
at sikre, at alle EU-borgere har adgang til grundlæggende telekommunikationstjenester.
Høringen havde endvidere til formål at vurdere, hvorvidt det er nødvendigt at opdatere de 
eksisterende regler og definitioner til den digitale tidsalder, herunder især om de bør udvides 
til at omfatte bredbåndsadgang. Høringen omhandlede også balancen mellem en koordineret 
løsning for hele EU og behovet for national fleksibilitet samt finansieringen af 
forsyningspligten (bidrag for telekommunikationssektoren til at sikre almen 
bredbåndsdækning eller offentlig indgriben).

Ordføreren mener, at det er nødvendigt at være opmærksom på, at borgerne ikke pålægges 
nye byrder frem for at modtage støtte, men understreger, at hun med dette forbehold ikke 
ønsker at nedtone vigtigheden af den digitale æra, som vi hastigt er på vej ind i, og at hun 
støtter alle politikker, som kan ruste borgerne til at imødekomme en sådan digital tidsalders 
krav.

Bredbånd: fremme af investeringer og onlinetjenester

I Europa 2020-strategien understreges det, at udbygningen af bredbåndsnet er et vigtigt
middel til at fremme social integration og øge konkurrenceevnen i EU. Målsætningen om, at 
alle europæere senest i 2013 skal have grundlæggende bredbåndsadgang til internettet, gælder 
fortsat, og Europa 2020-strategien skal desuden sikre, at 1) alle europæere i 2020 har adgang 
til meget hurtigere internethastigheder på over 30 Mbps, og 2) at mindst 50 % af de 
europæiske husstande har internetforbindelser på over 100 Mbps i 2020.

For at nå disse mål indeholdt den digitale dagsorden for Europa en opfordring til en 
omfattende politik, som tager afsæt i en blanding af teknologier. Den digitale dagsorden 
indeholder mere specifikt syv prioriterede indsatsområder: oprettelse af et digitalt indre 
marked, større interoperabilitet, forbedret tillid og sikkerhed på internettet, meget hurtigere 
internetadgang, mere investering i forskning og udvikling, styrkede it-kundskaber og øget 
integration i informationssamfundet samt anvendelse af informations- og 
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kommunikationsteknologi for at tage de udfordringer op, som samfundet står over for, 
herunder klimaændringer og den aldrende befolkning.

I den forbindelse vedtog Europa-Kommissionen i september 2010 tre supplerende 
foranstaltninger til at fremme udbredelsen og gennemførelsen af ultrahurtigt bredbånd i EU:
en henstilling fra Kommissionen om reguleret adgang til næste generation af acessnet, ii) et 
forslag til en beslutning om oprettelse af et radiofrekvenspolitikprogram (bl.a. til at sikre, at 
frekvensen er tilgængelig med for trådløst bredbånd) og iii) en meddelelse om bredbånd med 
retningslinjer for, hvordan man bedst kan fremme offentlige og private investeringer i 
netværk.

Med denne meddelelse opfordrer Kommissionen EU's medlemsstater til at udforme planer for 
den konkrete udbygning af hurtige og ultrahurtige bredbåndsnet. Den giver gode råd om, 
hvordan investeringsomkostningerne kan gøres mindre, og viser, hvordan myndighederne kan 
støtte bredbåndsinvesteringer, bl.a. ved bedre udnyttelse af EU's midler. Endvidere fortæller 
den om Europa-Kommissionens og Den Europæiske Investeringsbanks planer om nye 
finansieringsinstrumenter for bredbånd.

Medlemsstater, som har formået at indføre avanceret teknologi, skal fremstå som eksempler 
på bedste praksis, men det er også nødvendigt at tage hensyn til de enkelte medlemsstaters 
særlige forhold, for så vidt angår deres geografiske kendetegn, som har en direkte indvirkning 
på udviklingen af elektroniske teknologier, eller til deres finansielle situation, for at give dem 
den nødvendige fleksibilitet til at anvende de mest hensigtsmæssige regler. Synergieffekter, 
som kan fremme anvendelsen af de nye teknologier, er velkomne og bør støttes.    

Det fælleseuropæiske alarmnummer – 112

Det fælleseuropæiske alarmnummer 112 blev oprettet i 1991 ved en afgørelse fra EU's 
Ministerråd og styrket gennem forsyningspligtdirektivet (artikel 26), som efter revisionen i 
2009 (telekommunikationspakken) nu indeholder følgende bestemmelser:

 Adgang til alle telekommunikationstjenester, der omstiller opkald til nationale 
nummerplaner

 Bedre adgang til alarmtjenester for handicappede brugere
 Besvarelse og håndtering af nummeret som opkald til nationale alarmtjenester uden 

henvisning til teknologiske muligheder
 Styrket forpligtelse til at tilvejebringe lokaliseringsoplysninger samt kriterier for disse 

oplysningers nøjagtighed og pålidelighed
 Særlig opmærksomhed på behovene hos rejsende

Europa-Parlamentet samt en lang række interessenter har gentagne gange understreget 
behovet for at udbrede kendskabet til 112-nummeret og gjort opmærksom på den dårlige 
kvalitet af de tjenester, som borgere, der benyttede 112-nummeret, blev mødt med.

Ordføreren mener, at det er nødvendigt at give 112-nummeret den støtte, det fortjener, og som 
er nødvendig for, at det kan være til mest mulig nytte for EU's borgere, idet konsekvensen i 
modsat fald vil være, at det ikke giver nogen mening at benytte nummeret.
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Resultattavle for forbrugermarkederne

Den seneste udgave af resultattavlen for forbrugermarkederne viste, at 
telekommunikationsmarkedet på EU-plan ser ud til at være blandt de sektorer, der opnåede de 
dårligste resultater: Ud af 50 markeder opnåede fast telefoni en 41. plads, mobiltelefoni en 44. 
plads, mens udbuddet af internettjenester kom ind på en 48. plads.

Telekommunikationsmarkedet er et af de markeder, hvor forbrugerne fandt det sværest at 
sammenligne tilbud og havde flest problemer, og det var den sektor, der modtog flest klager.
Internetadgangstjenester var endvidere karakteriseret af meget store prisforskelle i EU.
Markedet for internettjenester opnåede overordnet de tredjedårligste resultater, og det er det 
marked, hvor fleste kunder oplever problemer og hvor priserne udviser de største forskelle i 
EU.

Ordføreren bifalder derfor Kommissionens beslutning om at foretage en dybtgående 
undersøgelse af leveringen af internettjenester som opfølgning på den fjerde resultattavle for 
forbrugermarkederne.


