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Ændringsforslag 154
Giles Chichester

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1. vedtager nedenstående holdning ved 
førstebehandling;

1. forkaster Kommissionens forslag;

Or. en

Ændringsforslag 155
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Helga Trüpel, Doris Pack

Forslag til forordning
–

Forslag til forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
[Kommissionens forslag].

Or. de

Begrundelse

Die grundsätzlichen Ziele der Europäischen Kommission, namentlich die Förderung des 
Binnenmarktes zum Wohl der Verbraucher und europäischen Wirtschaft, sind zu unterstützen. 
Allerdings bestehen erhebliche Zweifel an der Geeignetheit des Verordnungsentwurfs, diese 
Ziele zu erfüllen. Es ist im Gegenteil zu befürchten, dass der Vorschlag negative 
Auswirkungen auf Investitionsbereitschaft und Wettbewerb haben wird. Daher sollte eine 
kohärente Überarbeitung des gesamten Rechtsrahmens in der neuen Legislaturperiode nach 
sorgfältiger Analyse und vorheriger Konsultation aller Beteiligten vorgenommen werden.

Ændringsforslag 156
Jens Rohde

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Henvisning 5 a (ny)
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Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

– der henviser til Europa-Parlamentets 
beslutning af 12. september 2013 om den 
digitale dagsorden for vækst, mobilitet og 
beskæftigelse: tid til at skifte til et højere 
gear, hvori Europa-Parlamentet opfordrer 
til, at roaming afskaffes i 2015,

Or. en

Ændringsforslag 157
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Det er nødvendigt, at Europa udnytter 
alle kilder til vækst for at overvinde krisen, 
skabe arbejdspladser og genvinde 
konkurrencedygtigheden. Europa 2020-
strategien har til formål at genopbygge 
væksten og skabe nye arbejdspladser. På sit 
møde i foråret 2013 understregede Det 
Europæiske Råd det digitale indre markeds 
betydning for væksten og efterlyste 
konkrete foranstaltninger med det formål at 
etablere et indre marked for informations-
og kommunikationsteknologi (ikt) så 
hurtigt som muligt. I overensstemmelse 
med målene i Europa 2020-strategien og 
denne anmodning sigter denne forordning 
mod at etablere et indre marked for 
elektronisk kommunikation ved at 
gennemføre og tilpasse det eksisterende 
EU-regelsæt for elektronisk
kommunikation.

(1) Det er nødvendigt, at Europa udnytter 
alle kilder til vækst for at overvinde krisen, 
skabe arbejdspladser og genvinde 
konkurrencedygtigheden. Europa 2020-
strategien har til formål at genopbygge 
væksten og skabe nye arbejdspladser.
Desuden er den digitale sfære blevet en 
del af det offentlige rum, hvor der skabes 
nye former for grænseoverskridende 
handel og nye forretningsmuligheder for 
europæiske virksomheder i den globale 
digitale økonomi og foregår innovativ 
markedsudvikling samt social og kulturel 
interaktion. På sit møde i foråret 2013 
understregede Det Europæiske Råd det 
digitale indre markeds betydning for 
væksten og efterlyste konkrete 
foranstaltninger med det formål at etablere 
et indre marked for informations- og 
kommunikationsteknologi (ikt) så hurtigt 
som muligt. I overensstemmelse med 
målene i Europa 2020-strategien og denne 
anmodning sigter denne forordning mod at 
etablere et indre marked for elektronisk 
kommunikation ved at gennemføre og 
tilpasse det eksisterende EU-regelsæt for 
elektronisk kommunikation.
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Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med det uofficielle dokument fra den transatlantiske dialog (TLD) "Cyber 
security and Internet issues - Establishing framework for Transatlatic action".

Ændringsforslag 158
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Den digitale dagsorden for Europa, der 
er et af flagskibsinitiativerne i Europa 
2020-strategien, anerkender allerede IKT 
og netkonnektivitet som et uundværligt 
grundlag for udviklingen af vores økonomi 
og samfundet. For at EU kan høste 
frugterne af den digitale overgang, er der 
behov for et dynamisk indre marked for 
elektronisk kommunikation inden for alle 
sektorer i hele Europa. Et sådant ægte indre 
kommunikationsmarked vil blive rygraden 
i en innovativ og intelligent digital 
økonomi og en grundpille i det digitale 
indre marked, hvor onlinetjenester kan 
udbydes frit på tværs af grænserne.

(2) Den digitale dagsorden for Europa, der 
er et af flagskibsinitiativerne i Europa 
2020-strategien, anerkender allerede IKT 
og netkonnektivitet som et uundværligt 
grundlag for udviklingen af vores økonomi 
og samfundet. For at EU kan høste 
frugterne af den digitale overgang, er der 
behov for et dynamisk indre marked for 
elektronisk kommunikation inden for alle 
sektorer i hele Europa. Et sådant ægte indre 
kommunikationsmarked vil blive rygraden 
i en innovativ og intelligent digital 
økonomi og en grundpille i det digitale 
indre marked, hvor onlinetjenester kan 
udbydes frit på tværs af grænserne i den 
samme åbne, standardiserede og 
interoperable sammenhæng.

Or. it

Ændringsforslag 159
Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Friheden til at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester til alle

(3) Alle enkeltpersoners ret til adgang til 
elektroniske kommunikationsnet og 
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kunder i EU og alle slutbrugeres ret til at 
vælge det bedste tilbud, der findes på 
markedet, skal sikres gennem et sømløst 
digitalt indre marked for elektronisk 
kommunikation, der ikke hæmmes af 
opsplitning af markederne langs 
landegrænserne. De eksisterende 
rammebestemmelser om elektronisk 
kommunikation er ikke fuldt ud egnet til 
at takle en sådan opsplitning, der skyldes 
generelle tilladelsesordninger, som 
fungerer på nationalt snarere end på EU-
plan, nationale ordninger for tildeling af 
radiofrekvenser, forskelle i de 
adgangsprodukter, der er til rådighed for 
udbyderne af elektronisk kommunikation 
i forskellige medlemsstater og anvendelse 
af forskellige sektorspecifikke
forbrugerregelsæt. I mange tilfælde udgør 
EU-reglerne blot en referencemodel, og 
de bliver ofte gennemført på forskellig vis 
i de enkelte medlemsstater.

tjenester i EU, friheden til at udbyde disse,
og alle slutbrugeres ret til at vælge det 
bedste tilbud, der findes på markedet, skal 
sikres gennem et sømløst digitalt indre 
marked for elektronisk kommunikation, der 
ikke hæmmes af opsplitning af markederne 
langs landegrænserne.

Or. de

Ændringsforslag 160
Sabine Verheyen, Doris Pack

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Friheden til at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester til alle 
kunder i EU og alle slutbrugeres ret til at 
vælge det bedste tilbud, der findes på 
markedet, skal sikres gennem et sømløst 
digitalt indre marked for elektronisk 
kommunikation, der ikke hæmmes af 
opsplitning af markederne langs 
landegrænserne. De eksisterende 
rammebestemmelser om elektronisk 
kommunikation er ikke fuldt ud egnet til 
at takle en sådan opsplitning, der skyldes 
generelle tilladelsesordninger, som 

(3) Friheden til at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester til alle 
kunder i EU og alle slutbrugeres ret til at 
vælge det bedste tilbud, der findes på 
markedet, skal sikres gennem et sømløst 
digitalt indre marked for elektronisk 
kommunikation, der ikke hæmmes af 
opsplitning af markederne langs 
landegrænserne.
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fungerer på nationalt snarere end på EU-
plan, nationale ordninger for tildeling af 
radiofrekvenser, forskelle i de 
adgangsprodukter, der er til rådighed for 
udbyderne af elektronisk kommunikation 
i forskellige medlemsstater og anvendelse 
af forskellige sektorspecifikke 
forbrugerregelsæt. I mange tilfælde udgør 
EU-reglerne blot en referencemodel, og 
de bliver ofte gennemført på forskellig vis 
i de enkelte medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 161
András Gyürk

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Friheden til at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester til alle 
kunder i EU og alle slutbrugeres ret til at 
vælge det bedste tilbud, der findes på 
markedet, skal sikres gennem et sømløst 
digitalt indre marked for elektronisk 
kommunikation, der ikke hæmmes af 
opsplitning af markederne langs 
landegrænserne. De eksisterende 
rammebestemmelser om elektronisk 
kommunikation er ikke fuldt ud egnet til at 
takle en sådan opsplitning, der skyldes 
generelle tilladelsesordninger, som 
fungerer på nationalt snarere end på EU-
plan, nationale ordninger for tildeling af 
radiofrekvenser, forskelle i de 
adgangsprodukter, der er til rådighed for 
udbyderne af elektronisk kommunikation 
i forskellige medlemsstater og anvendelse 
af forskellige sektorspecifikke 
forbrugerregelsæt. I mange tilfælde udgør 
EU-reglerne blot en referencemodel, og 
de bliver ofte gennemført på forskellig vis 

(3) Friheden til at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester til alle 
kunder i EU og alle slutbrugeres ret til at 
vælge det bedste tilbud, der findes på 
markedet, skal sikres og må ikke hæmmes 
af opsplitning af markederne langs 
landegrænserne. De eksisterende 
rammebestemmelser om elektronisk 
kommunikation er ikke fuldt ud egnet til at 
takle en sådan opsplitning, der skyldes
forskellig gennemførelse af de generelle 
tilladelsesordninger, som fungerer på 
nationalt plan, nationale ordninger for 
tildeling af radiofrekvenser og anvendelse 
af forskellige sektorspecifikke 
forbrugerregelsæt. Mens 
tilladelsesdirektivet f.eks. begrænser den 
type oplysninger, der kan stilles krav om, 
kræver 12 medlemsstater yderligere 
oplysninger, f.eks. en kategorisering af de 
tiltænkte typer aktiviteter, aktiviteternes 
geografiske anvendelsesområde, det 
marked, aktiviteterne er rettet imod, 
virksomhedsstruktur, herunder navne på 
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i de enkelte medlemsstater. aktionærer og aktionærers aktionærer, 
certificering i handelskammeret og en 
straffeattest for virksomhedens 
repræsentant.

Or. en

Ændringsforslag 162
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) Friheden til at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester til alle 
kunder i EU og alle slutbrugeres ret til at 
vælge det bedste tilbud, der findes på 
markedet, skal sikres gennem et sømløst 
digitalt indre marked for elektronisk 
kommunikation, der ikke hæmmes af 
opsplitning af markederne langs 
landegrænserne. De eksisterende 
rammebestemmelser om elektronisk 
kommunikation skal harmoniseres og 
forenkles for at lette og fremskynde 
gennemførelsen af det digitale indre 
marked. I mange tilfælde udgør EU-
reglerne blot en referencemodel, og de 
bliver ofte gennemført på forskellig vis i de 
enkelte medlemsstater.

Or. ro

Ændringsforslag 163
Gunnar Hökmark
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Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) Friheden til at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester til alle 
kunder i EU og alle slutbrugeres ret til at 
vælge det bedste tilbud, der findes på 
markedet, skal sikres gennem et sømløst 
digitalt indre marked for elektronisk 
kommunikation, der ikke hæmmes af 
opsplitning af markederne langs 
landegrænserne. De eksisterende 
rammebestemmelser om elektronisk 
kommunikation er ikke fuldt ud egnet til at 
takle en sådan opsplitning, der skyldes 
generelle tilladelsesordninger, som 
fungerer på nationalt snarere end på EU-
plan, nationale ordninger for tildeling af 
radiofrekvenser, forskelle i de 
adgangsprodukter, der er til rådighed for 
udbyderne af elektronisk kommunikation i 
forskellige medlemsstater og anvendelse af 
forskellige sektorspecifikke 
forbrugerregelsæt. I mange tilfælde udgør 
EU-reglerne blot en referencemodel, og
forskellene i håndhævelsen og 
gennemførelsen af rammebestemmelserne 
har medført højere omkostninger for de
operatører, der er aktive i mere end ét 
land, hvilket har været en hæmsko for 
investeringer og for udviklingen af et 
indre marked for telekommunikation.

Or. en

Ændringsforslag 164
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Forslag til forordning
Betragtning 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Et ægte indre marked for elektronisk 
kommunikation vil fremme konkurrencen, 
investeringerne og innovationen i nye og 
forbedrede net og tjenester ved at sætte 
skub i markedsintegrationen og det 
grænseoverskridende udbud af tjenester. 
Det vil således bidrage til, at de ambitiøse 
mål om højhastighedsbredbånd, der er sat i 
den digitale dagsorden, bliver nået. Det 
voksende udbud af digitale infrastrukturer 
og tjenester vil på sin side øge 
valgmulighederne for forbrugerne, 
tjenesternes kvalitet og mangfoldigheden 
på indholdssiden, bidrage til territorial og 
social sammenhæng og fremme 
mobiliteten i hele EU.

(4) Et ægte indre marked for elektronisk 
kommunikation vil fremme konkurrencen, 
investeringerne og innovationen i nye og 
forbedrede net og tjenester ved at sætte 
skub i markedsintegrationen og det 
grænseoverskridende udbud af tjenester. 
Det vil således bidrage til, at de ambitiøse 
mål om højhastighedsbredbånd, der er sat i 
den digitale dagsorden, bliver nået, og vil 
lette fremkomst af tjenester og 
applikationer, som på interoperabel, 
standard og sikker vis kan benytte åbne 
formater og data, der er tilgængelige med 
de samme funktionelle og ikke-
funktionelle niveauer i hele Unionen. Det 
voksende udbud af digitale infrastrukturer 
og tjenester vil på sin side øge 
valgmulighederne for forbrugerne, 
tjenesternes kvalitet og mangfoldigheden 
på indholdssiden, bidrage til territorial og 
social sammenhæng og fremme 
mobiliteten i hele EU.

Or. it

Ændringsforslag 165
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Et ægte indre marked for elektronisk 
kommunikation vil fremme konkurrencen, 
investeringerne og innovationen i nye og 
forbedrede net og tjenester ved at sætte 
skub i markedsintegrationen og det 
grænseoverskridende udbud af tjenester. 
Det vil således bidrage til, at de ambitiøse 
mål om højhastighedsbredbånd, der er sat i 
den digitale dagsorden, bliver nået. Det 
voksende udbud af digitale infrastrukturer 

(4) Et ægte indre marked for elektronisk 
kommunikation vil fremme konkurrencen,
koordineringen, investeringerne, 
innovationen og kapaciteten i nye og 
forbedrede net og tjenester ved at sætte 
skub i markedsintegrationen og det 
grænseoverskridende udbud af tjenester. 
Det vil således bidrage til, at de ambitiøse 
mål om højhastighedsbredbånd, der er sat i 
den digitale dagsorden, bliver nået. Det 
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og tjenester vil på sin side øge 
valgmulighederne for forbrugerne, 
tjenesternes kvalitet og mangfoldigheden 
på indholdssiden, bidrage til territorial og 
social sammenhæng og fremme 
mobiliteten i hele EU.

voksende udbud af digitale infrastrukturer 
og tjenester vil på sin side øge 
valgmulighederne for forbrugerne, 
tjenesternes kvalitet og mangfoldigheden 
på indholdssiden, bidrage til territorial og 
social sammenhæng og fremme 
mobiliteten i hele EU.

Or. en

Ændringsforslag 166
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Et ægte indre marked for elektronisk 
kommunikation vil fremme konkurrencen, 
investeringerne og innovationen i nye og 
forbedrede net og tjenester ved at sætte 
skub i markedsintegrationen og det 
grænseoverskridende udbud af tjenester. 
Det vil således bidrage til, at de ambitiøse
mål om højhastighedsbredbånd, der er sat i 
den digitale dagsorden, bliver nået. Det 
voksende udbud af digitale infrastrukturer 
og tjenester vil på sin side øge 
valgmulighederne for forbrugerne, 
tjenesternes kvalitet og mangfoldigheden 
på indholdssiden, bidrage til territorial og 
social sammenhæng og fremme 
mobiliteten i hele EU.

(4) Et ægte indre marked for elektronisk 
kommunikation vil fremme konkurrencen, 
investeringerne og innovationen i nye og 
forbedrede net og tjenester ved at sætte 
skub i markedsintegrationen og det 
grænseoverskridende udbud af tjenester. 
Det vil således bidrage til, at de mål om 
højhastighedsbredbånd, der er sat i den 
digitale dagsorden, bliver nået og endda 
overgået. Det voksende udbud af digitale 
infrastrukturer og tjenester vil på sin side 
øge valgmulighederne for forbrugerne, 
tjenesternes kvalitet og mangfoldigheden 
på indholdssiden, bidrage til territorial og 
social sammenhæng og fremme 
mobiliteten i hele EU.

Or. en

Ændringsforslag 167
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Forslag til forordning
Betragtning 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) De fordele, der høstes som resultat af et 
indre marked for elektronisk 
kommunikation, bør komme det bredere 
digitale økosystem til gode, herunder EU's 
udstyrsfabrikanter, udbydere af indhold og 
applikationer samt den bredere økonomi, 
herunder f.eks. bank-, bil-, logistik, detail-, 
energi-, medicin-, mobilitets- og 
transportsektorerne, såvel som til 
intelligent styring af nødsituationer og 
naturkatastrofer, der er afhængige af 
konnektivitet og bredbånd for at kunne øge 
deres produktion, kvalitet og udbud til den 
endelige bruger ved hjælp af f.eks. 
allestedsnærværende cloud-applikationer,
avanceret analyse af den store mængde 
data fra kommunikationsnetværkene,
netforbundet og interoperabelt udstyr og 
mulighed for integreret udbud af
grænseoverskridende tjenester med 
henblik på åben interoperabilitet og 
systemstandarder og i en sammenhæng 
kendetegnet ved "åbne data". De 
offentlige forvaltninger og 
sundhedssektoren vil også drage fordel af 
en bredere tilgang til e-forvaltning og e-
sundhedstjenester. Udbuddet af kulturelt 
indhold og kulturelle tjenester og den 
kulturelle mangfoldighed generelt vil også 
kunne styrkes på et indre marked for 
elektronisk kommunikation. Konnektivitet 
via elektroniske kommunikationsnet og -
tjenester er så vigtigt for den bredere 
økonomi, samfundet og fremtidens "smart 
cities", at uberettigede sektorspecifikke 
byrder, såvel reguleringsmæssige som 
andre byrder, bør undgås.

Or. it

Ændringsforslag 168
Ioannis A. Tsoukalas
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Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 169
Marisa Matias

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Denne forordning sigter mod at få det 
indre marked for elektronisk 

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

kommunikation fuldt på plads ved hjælp af 
foranstaltninger på tre brede, indbyrdes 
sammenhængende akser. For det første 
skal den sikre friheden til at udbyde 
elektroniske kommunikationstjenester på 
tværs af grænser og net i forskellige 
medlemsstater på baggrund af princippet 
om en fælles EU-tilladelse, der skal danne 
grundlag for en langt højere grad af 
ensartethed og forudsigelighed i indholdet 
og gennemførelsen af sektorspecifik 
lovgivning i hele EU. For det andet er det 
nødvendigt at sikre adgang til ressourcer, 
der er afgørende for udbud af elektroniske 
kommunikationsnet og –tjenester, på langt 
mere ensartede betingelser, ikke kun hvad 
angår trådløs bredbåndskommunikation, 
hvor både tilladelseskrævende og 
tilladelsesfri radiofrekvenser er af yderste 
vigtighed, men også hvad angår 
fastnetkonnektivitet. For det tredje skal 
forordningen sikre en indbyrdes 
tilnærmelse af forretningsvilkårene og 
opbygge forbrugernes tillid til den digitale 
verden ved at harmonisere reglerne om 
beskyttelse af slutbrugerne, især 
forbrugerne. Ud over regler om adgang til 
onlineindhold, applikationer og tjenester er 
der brug for regler om ikkediskrimination, 
kontraktrelateret information, opsigelse af 
kontrakter og skift af udbyder, der ikke 
blot beskytter forbrugerne, men samtidig 
sikrer, at internettet forsat kan fungere som 
en drivkraft for innovation. Desuden skal 
yderligere reformer med henblik på at 
afskaffe roaming indgyde slutbrugerne 
tillid, så de forbliver opkoblede, når de 
rejser i EU, uden at blive pålagt ekstra 
gebyrer ud over de takster, som de betaler 
i den medlemsstat, hvor deres kontrakt er 
blevet indgået.

Or. pt

Ændringsforslag 170
Patrizia Toia
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Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 171
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

kontrakter og skift af udbyder, der ikke 
blot beskytter forbrugerne, men samtidig 
sikrer, at internettet forsat kan fungere som 
en drivkraft for innovation. Desuden skal 
yderligere reformer på roamingområdet 
indgyde slutbrugerne tillid, så de forbliver 
opkoblede, når de rejser i EU, og 
efterhånden bør reformerne medføre 
konvergerende priser og vilkår i EU.

Or. ro

Ændringsforslag 172
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

verden ved at harmonisere reglerne om 
beskyttelse af brugerne, især forbrugerne. 
Ud over regler om adgang til 
onlineindhold, applikationer og tjenester er 
der brug for regler om ikkediskrimination, 
kontraktrelateret information, opsigelse af 
kontrakter og skift af udbyder, der ikke 
blot beskytter brugerne, men samtidig 
sikrer, at internettet forsat kan fungere som 
en drivkraft for innovation. Desuden skal 
yderligere reformer på roamingområdet 
indgyde brugerne tillid, så de forbliver 
opkoblede, når de rejser i EU, og 
efterhånden bør reformerne medføre 
konvergerende priser og vilkår i EU.

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget)

Or. en

Begrundelse

Vi foretrækker "bruger" frem for "slutbruger", som tegner et for begrænset eller passivt 
billede af internetbrugeren. Internetbrugeren bør også have ret til at levere applikationer og 
tjenester på internettet; se i denne forbindelse vores ændringsforslag til artikel 23, stk. 1. 
Frihedsrettighederne på internettet kræver, at vi fremhæver dette forhold.

Ændringsforslag 173
Werner Langen, Herbert Reul

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) For at tage højde for konvergensen 
af de tidligere adskilte markeder for 
klassisk telekommunikation og 
informationssamfundets tjenester 
omfatter forordningens 
anvendelsesområde alle tjenester, der 
hovedsageligt har kommunikation til 
formål, eller som primært anvendes af 
forbrugerne til kommunikation, for at 
sikre rimelig forbrugerbeskyttelse. 
Tjenester, der ikke hovedsageligt har 
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kommunikation som formål, og som altså 
ikke har nogen essentiel kommunikativ 
egenskab, såsom netbanktjenester eller 
lokalitetsbestemte tjenester, er fortsat 
udelukket fra anvendelsesområdet.

Or. de

Ændringsforslag 174
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Udbud af elektronisk kommunikation 
på tværs af grænserne er stadig forbundet 
med større byrder end de tjenester, der 
holder sig inden for de nationale grænser.
Navnlig skal udbydere af 
grænseoverskridende tjenester anmelde 
sig og betale gebyrer i hver enkelt 
værtsmedlemsstat. Indehavere af en fælles 
EU-tilladelse bør være underlagt et fælles 
anmeldelsessystem i den medlemsstat, 
hvor virksomheden har sit hovedsæde 
(hjemlandet), hvilket vil mindske den 
administrative byrde for operatører af 
grænseoverskridende tjenester. Den fælles 
EU-tilladelse skal gælde for enhver 
virksomhed, der udbyder eller har til 
hensigt at udbyde elektroniske 
kommunikationstjenester i mere end én 
medlemsstat for at sikre, at udbydere af 
elektronisk kommunikation er berettigede 
til at nyde godt af de rettigheder, der er 
forbundet med friheden til at udbyde 
elektroniske kommunikationstjenester og 
-net i alle medlemsstater i 
overensstemmelse med denne forordning. 
En fælles EU-tilladelse, der fastlægger 
den lovgivningsmæssige ramme for 
udbydere af elektronisk kommunikation, 
som udbyder tjenester på tværs af 
medlemsstaterne på grundlag af en 

(9) Udbud af elektronisk kommunikation 
på tværs af grænserne er stadig forbundet 
med større byrder end de tjenester, der 
holder sig inden for de nationale grænser.
Der skal indføres harmoniserede og 
forenklede bestemmelser om formatet og 
indholdet af de anmeldelser, som 
operatørerne skal foretage i hver af de
medlemsstater, de vil drive virksomhed i. 
Kommissionen bør med støtte fra BEREC 
definere et standardanmeldelsesformat 
efter høring af alle interesserede parter.
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generel tilladelse i hjemlandet, bør sikre 
reel frihed til at udbyde elektroniske 
kommunikationstjenester og –net i hele 
EU.

Or. ro

Ændringsforslag 175
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Udbuddet af grænseoverskridende 
elektroniske kommunikationstjenester eller 
-net kan udmønte sig forskelligt afhængigt 
af en række faktorer såsom hvilken slags 
net eller tjeneste der udbydes, hvor 
omfattende en fysisk infrastruktur der er 
behov for, eller abonnentsgrundlaget i de 
forskellige medlemsstater. Intentionen om 
at udbyde elektroniske 
kommunikationstjenester eller drive et 
elektronisk kommunikationsnet på tværs 
af grænserne kan påvises gennem 
aktiviteter såsom forhandling om aftaler 
vedrørende adgang til net i en given 
medlemsstat eller markedsføring via et 
netsted på målmedlemsstatens sprog.

(10) Udbuddet af grænseoverskridende 
elektroniske kommunikationstjenester eller 
-net kan udmønte sig forskelligt afhængigt 
af en række faktorer såsom hvilken slags 
net eller tjeneste der udbydes, hvor 
omfattende en fysisk infrastruktur der er 
behov for, eller abonnentsgrundlaget i de 
forskellige medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 176
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Uanset hvordan en udbyder vælger at 
drive elektroniske kommunikationsnet eller 

(11) Uanset hvordan en udbyder vælger at 
drive elektroniske kommunikationsnet eller 
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udbyde elektroniske 
kommunikationstjenester på tværs af 
grænserne, skal den reguleringsordning, 
der gælder for europæiske udbydere af 
elektronisk kommunikation, være neutral i 
forhold til de forretningsmæssige valg, der 
ligger til grund for, hvordan funktionerne 
og aktiviteterne tilrettelægges i de 
forskellige medlemsstater. Derfor skal en 
europæisk elektronisk 
kommunikationsudbyders hjemland anses 
for at være den medlemsstat, hvor de 
strategiske beslutninger vedrørende 
udbud af elektroniske kommunikationsnet 
eller -tjenester bliver truffet, uanset 
hvilken struktur virksomheden måtte 
have. 

udbyde elektroniske 
kommunikationstjenester på tværs af 
grænserne, skal den reguleringsordning, 
der gælder for udbydere af elektronisk 
kommunikation, være neutral i forhold til 
de forretningsmæssige valg, der ligger til 
grund for, hvordan funktionerne og 
aktiviteterne tilrettelægges i de forskellige 
medlemsstater.

Or. ro

Ændringsforslag 177
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) De fleste sektorspecifikke betingelser, 
f.eks. vedrørende adgang til net samt 
nettenes sikkerhed og integritet eller 
adgang til alarmtjenester, hænger i høj 
grad sammen med det sted, hvor det 
pågældende net er beliggende, eller hvor 
den pågældende tjenesten leveres. Derfor 
kan en europæisk udbyder af elektronisk 
kommunikation være underlagt 
betingelser, der gælder i de 
medlemsstater, hvor de driver virksomhed, 
i den udstrækning denne forordning ikke 
fastsætter andet.

udgår

Or. ro
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Ændringsforslag 178
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) I tilfælde, hvor medlemsstater kræver 
bidrag til finansieringen af 
forsyningspligtydelser og til de nationale 
tilsynsmyndigheders 
forvaltningsrelaterede omkostninger, skal 
kriterierne og procedurerne vedrørende 
fordelingen af bidragene være 
forholdsmæssige og ikkediskriminerende 
for europæiske udbydere af elektronisk 
kommunikation, så de ikke hindrer 
grænseoverskridende markedsadgang, 
især for nye aktører og mindre 
operatører; derfor bør der ved 
fastsættelsen af de enkelte virksomheders 
bidrag tages hensyn til bidragyderens 
markedsandel målt i omsætning i den 
relevante medlemsstat, og der bør gælde 
en minimumstærskel.

udgår

Or. ro

Ændringsforslag 179
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Det er nødvendigt at sikre, at 
medlemsstaterne, når omstændighederne 
ellers er ens, ikke behandler europæiske 
udbydere af elektronisk kommunikation 
forskelligt, og at der anvendes en ensartet 
reguleringspraksis på det indre marked, 
særligt hvad angår de foranstaltninger, der 
falder ind under artikel 15 eller 16 i 
direktiv 2002/21/EF eller artikel 5 eller 8 i

(15) Det er nødvendigt at sikre, at 
medlemsstaterne, når omstændighederne 
ellers er ens, ikke behandler europæiske 
udbydere af elektronisk kommunikation 
forskelligt, og at der anvendes en ensartet 
reguleringspraksis på det indre marked, 
særligt hvad angår de foranstaltninger, der 
falder ind under artikel 15 eller 16 i 
direktiv 2002/21/EF eller artikel 5 eller 8 i 
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direktiv 2002/19/EF. Europæiske udbydere 
af elektronisk kommunikation bør derfor 
have ret til at blive behandlet ens i de 
forskellige medlemsstater i situationer, der 
objektivt ses er ens, så der bliver mulighed 
for en mere integreret drift på tværs af 
grænserne. Der bør desuden være 
specifikke procedurer på EU-plan for 
gennemgang af udkast til afgørelser om 
afhjælpende foranstaltninger i medfør af 
artikel 7a, i direktiv 2002/21/EF i sådanne 
tilfælde for at undgå uberettigede 
forskelle i de forpligtelser, der gælder for 
europæiske udbydere af elektronisk 
kommunikation i forskellige 
medlemsstater.

direktiv 2002/19/EF. Europæiske udbydere 
af elektronisk kommunikation bør derfor 
have ret til at blive behandlet ens i de 
forskellige medlemsstater i situationer, der 
objektivt ses er ens, så der bliver mulighed 
for en mere integreret drift på tværs af 
grænserne.

Or. es

Begrundelse

Kommissionens forslag om vetoret i forhold til løsninger, der foreslås af de nationale 
tilsynsmyndigheder i tilfælde af europæiske udbydere, er ubegrundet.

Ændringsforslag 180
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Det er nødvendigt at sikre, at 
medlemsstaterne, når omstændighederne 
ellers er ens, ikke behandler europæiske
udbydere af elektronisk kommunikation 
forskelligt, og at der anvendes en ensartet 
reguleringspraksis på det indre marked, 
særligt hvad angår de foranstaltninger, der 
falder ind under artikel 15 eller 16 i 
direktiv 2002/21/EF eller artikel 5 eller 8 i 
direktiv 2002/19/EF. Europæiske
udbydere af elektronisk kommunikation 
bør derfor have ret til at blive behandlet 
ens i de forskellige medlemsstater i 
situationer, der objektivt ses er ens, så der 

(15) Det er nødvendigt at sikre, at 
medlemsstaterne, når omstændighederne 
ellers er ens, ikke behandler udbydere af 
elektronisk kommunikation forskelligt, og 
at der anvendes en ensartet 
reguleringspraksis på det indre marked, 
særligt hvad angår de foranstaltninger, der 
falder ind under artikel 15 eller 16 i 
direktiv 2002/21/EF eller artikel 5 eller 8 i 
direktiv 2002/19/EF. Udbydere af 
elektronisk kommunikation bør derfor have 
ret til at blive behandlet ens i de forskellige 
medlemsstater i situationer, der objektivt 
ses er ens, så der bliver mulighed for en 
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bliver mulighed for en mere integreret drift 
på tværs af grænserne. Der bør desuden 
være specifikke procedurer på EU-plan for 
gennemgang af udkast til afgørelser om 
afhjælpende foranstaltninger i medfør af 
artikel 7a, i direktiv 2002/21/EF i sådanne 
tilfælde for at undgå uberettigede forskelle
i de forpligtelser, der gælder for
europæiske udbydere af elektronisk 
kommunikation i forskellige 
medlemsstater.

mere integreret drift på tværs af grænserne. 
Der bør desuden være specifikke 
procedurer på EU-plan for gennemgang af 
udkast til afgørelser om afhjælpende 
foranstaltninger i medfør af artikel 7a, i 
direktiv 2002/21/EF i sådanne tilfælde for 
at undgå uberettigede forskelle i de 
forpligtelser, der gælder for udbydere af 
elektronisk kommunikation i forskellige 
medlemsstater.

Or. ro

Ændringsforslag 181
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Regulerings- og tilsynsbeføjelserne 
bør fordeles mellem den europæiske 
udbyders hjemland og eventuelle 
værtsmedlemsstater for at mindske 
hindringerne for markedsadgang, 
samtidig med at man sikrer, at de 
gældende betingelser for udbud af 
elektroniske kommunikationstjenester og 
–net håndhæves på passende vis. Så selv 
om hver enkelt tilsynsmyndighed skal 
overvåge overholdelsen af de betingelser, 
der gælder på deres område i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen, 
bl.a. ved hjælp af sanktioner og foreløbige 
foranstaltninger, er det kun den nationale 
tilsynsmyndighed i hjemlandet, der har 
beføjelser til at suspendere eller 
tilbagekalde en europæisk udbyders ret til 
at udbyde elektroniske 
kommunikationstjenester og -net i hele 
EU eller dele heraf.

udgår

Or. ro
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Ændringsforslag 182
Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Radiofrekvenser er et offentligt gode 
og en vigtig ressource for det indre marked 
for mobilt trådløst bredbånd og 
satellitkommunikation i EU. Udvikling af 
trådløs bredbåndskommunikation 
bidrager til gennemførelsen af den 
digitale dagsorden for Europa og særligt 
målet om at sikre bredbåndsadgang med 
en hastighed på mindst 30 mbps for alle 
EU-borgere, når vi når 2020, og målet om 
at give EU den højest mulige 
bredbåndshastighed og den størst mulige 
kapacitet. Europa er dog kommet bagud i 
forhold til andre større globale regioner -
Nordamerika, Afrika og dele af Asien -
når det gælder udrulning og udbredelse af 
den nyeste generation af trådløse 
bredbåndsteknologier, der er nødvendig 
for at nå disse politiske mål. Den stykvise 
proces med at tillade og gøre 800 MHz-
båndet tilgængeligt for trådløs 
bredbåndskommunikation, hvor mere end 
halvdelen af medlemsstaterne anmoder 
om undtagelser eller på anden vis ikke 
opfylder dette inden den tidsfrist, der er 
fastsat i radiofrekvenspolitikprogrammet, 
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 243/201223, viser, hvor vigtigt det er at 
skride til handling allerede i perioden for 
det nuværende 
radiofrekvenspolitikprogram. EU's 
foranstaltninger, der har til formål at 
harmonisere betingelserne for adgang til 
og effektiv udnyttelse af 
radiofrekvenserne i forbindelse med 
elektronisk kommunikation i medfør af 
Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning nr. 676/2002/EF24 har ikke 

(17) Radiofrekvenser er et offentligt gode 
og en yderst knap ressource. De er 
nødvendige til udførelse af en lang række 
samfundsmæssige, kulturelle, sociale og 
økonomiske opgaver. Med undersøgelsen 
af telekommunikationssektoren i 2009 
blev Kommissionen forpligtet til at tage 
passende hensyn til disse aspekter ved 
forvaltningen af frekvensressourcerne og 
tilgodese dem i lige omfang. 
Bestemmelserne i 
telekommunikationspakken udgør således 
nødvendigvis grundlaget for enhver 
frekvenspolitik i EU. Derfor drejer det sig
om at sikre, at frekvenspolitikken også i 
fremtiden ligger inden for rammerne af 
dette regelsæt og er i overensstemmelse 
med de heri fastlagte principper.
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været tilstrækkelige til at løse problemet.
__________________ __________________
23 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 243/2012/EU af 14. marts 2012 om 
indførelse af et flerårigt 
radiofrekvenspolitikprogram (EUT L 81 af 
21.3.2012).

23 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 243/2012/EU af 14. marts 2012 om 
indførelse af et flerårigt 
radiofrekvenspolitikprogram (EUT L 81 af 
21.3.2012).

24 Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 
2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det 
Europæiske Fællesskab
(frekvenspolitikbeslutningen) (EFT L 108 
af 24.4.2002, s. 1).

24 Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 
2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det 
Europæiske Fællesskab
(frekvenspolitikbeslutningen) (EFT L 108 
af 24.4.2002, s. 1).

Or. de

Ændringsforslag 183
Sabine Verheyen, Doris Pack

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Radiofrekvenser er et offentligt gode 
og en vigtig ressource for det indre marked 
for mobilt trådløst bredbånd og 
satellitkommunikation i EU. Udvikling af 
trådløs bredbåndskommunikation 
bidrager til gennemførelsen af den 
digitale dagsorden for Europa og særligt 
målet om at sikre bredbåndsadgang med 
en hastighed på mindst 30 mbps for alle 
EU-borgere, når vi når 2020, og målet om 
at give EU den højest mulige 
bredbåndshastighed og den størst mulige 
kapacitet. Europa er dog kommet bagud i 
forhold til andre større globale regioner -
Nordamerika, Afrika og dele af Asien -
når det gælder udrulning og udbredelse af 
den nyeste generation af trådløse 
bredbåndsteknologier, der er nødvendig 
for at nå disse politiske mål. Den stykvise 
proces med at tillade og gøre 800 MHz-
båndet tilgængeligt for trådløs 

(17) Radiofrekvenser er et offentligt gode 
og en begrænset ressource. Det er derfor 
afgørende at tage højde for den sociale, 
kulturelle og økonomiske værdi af 
frekvenserne som helhed. Som fastsat i 
radiofrekvenspolitikprogrammet, Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse nr.
243/2012 bør alle yderligere frekvenser til 
trådløs bredbåndskommunikation være 
forbundet med en gennemgang af brugen 
af frekvensen på hele UHF-båndet. I 
henhold til artikel 6, stk. 5, i 
radiofrekvenspolitikprogrammet 
indberetter Kommissionen senest den 1. 
januar 2015 til Europa-Parlamentet og 
Rådet, hvorvidt der er behov for at 
harmonisere yderligere frekvensbånd
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bredbåndskommunikation, hvor mere end 
halvdelen af medlemsstaterne anmoder 
om undtagelser eller på anden vis ikke 
opfylder dette inden den tidsfrist, der er
fastsat i radiofrekvenspolitikprogrammet, 
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 243/201223, viser, hvor vigtigt det er at
skride til handling allerede i perioden for 
det nuværende 
radiofrekvenspolitikprogram. EU's 
foranstaltninger, der har til formål at
harmonisere betingelserne for adgang til 
og effektiv udnyttelse af 
radiofrekvenserne i forbindelse med 
elektronisk kommunikation i medfør af 
Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning nr. 676/2002/EF24 har ikke 
været tilstrækkelige til at løse problemet.
__________________ __________________
24 Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 
2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det 
Europæiske Fællesskab 
(frekvenspolitikbeslutningen) (EFT L 108 
af 24.4.2002, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 184
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Radiofrekvenser er et offentligt gode 
og en vigtig ressource for det indre marked 
for mobilt trådløst bredbånd og 
satellitkommunikation i EU. Udvikling af 
trådløs bredbåndskommunikation bidrager 
til gennemførelsen af den digitale 
dagsorden for Europa og særligt målet om 
at sikre bredbåndsadgang med en hastighed 
på mindst 30 mbps for alle EU-borgere, når 

(17) Radiofrekvenser er et offentligt gode 
og en vigtig ressource for det indre marked 
for mobilt trådløst bredbånd og 
satellitkommunikation i EU. Udvikling af 
trådløs bredbåndskommunikation bidrager 
til gennemførelsen af den digitale 
dagsorden for Europa og særligt målet om 
at sikre bredbåndsadgang med en hastighed 
på mindst 30 mbps for alle EU-borgere, når 
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vi når 2020, og målet om at give EU den 
højest mulige bredbåndshastighed og den 
størst mulige kapacitet. Europa er dog 
kommet bagud i forhold til andre større 
globale regioner - Nordamerika, Afrika og 
dele af Asien - når det gælder udrulning og 
udbredelse af den nyeste generation af 
trådløse bredbåndsteknologier, der er 
nødvendig for at nå disse politiske mål. 
Den stykvise proces med at tillade og gøre 
800 MHz-båndet tilgængeligt for trådløs 
bredbåndskommunikation, hvor mere end 
halvdelen af medlemsstaterne anmoder om 
undtagelser eller på anden vis ikke 
opfylder dette inden den tidsfrist, der er 
fastsat i radiofrekvenspolitikprogrammet, 
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 243/201223, viser, hvor vigtigt det er at 
skride til handling allerede i perioden for 
det nuværende 
radiofrekvenspolitikprogram. EU's 
foranstaltninger, der har til formål at 
harmonisere betingelserne for adgang til og 
effektiv udnyttelse af radiofrekvenserne i 
forbindelse med elektronisk 
kommunikation i medfør af Europa-
Parlamentets og Rådets beslutning nr. 
676/2002/EF24 har ikke været 
tilstrækkelige til at løse problemet.

vi når 2020, og målet om at give EU den 
højest mulige bredbåndshastighed og den 
størst mulige kapacitet. Visse EU-
medlemsstater er kommet bagud i forhold 
til andre større globale regioner -
Nordamerika, Afrika og dele af Asien -
når det gælder udrulning og udbredelse af 
den nyeste generation af trådløse 
bredbåndsteknologier, hvilket har 
hæmmet Unionens opnåelse af disse 
politiske mål. Europa er dog kommet 
bagud i forhold til andre større globale 
regioner - Nordamerika, Afrika og dele af 
Asien - når det gælder udrulning og 
udbredelse af den nyeste generation af 
trådløse bredbåndsteknologier, der er 
nødvendig for at nå disse politiske mål. 
Den stykvise proces med at tillade og gøre 
800 MHz-båndet tilgængeligt for trådløs 
bredbåndskommunikation, hvor mere end 
halvdelen af medlemsstaterne anmoder om 
undtagelser eller på anden vis ikke 
opfylder dette inden den tidsfrist, der er 
fastsat i radiofrekvenspolitikprogrammet, 
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 243/201223, viser, hvor vigtigt det er at 
skride til handling allerede i perioden for 
det nuværende 
radiofrekvenspolitikprogram. EU's
foranstaltninger, der har til formål at 
harmonisere betingelserne for adgang til og 
effektiv udnyttelse af radiofrekvenserne i 
forbindelse med elektronisk 
kommunikation i medfør af Europa-
Parlamentets og Rådets beslutning nr. 
676/2002/EF24 har ikke været 
tilstrækkelige til at løse problemet.

__________________ __________________
23 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 243/2012/EU af 14. marts 2012 om 
indførelse af et flerårigt 
radiofrekvenspolitikprogram (EUT L 81 af 
21.3.2012).

23 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 243/2012/EU af 14. marts 2012 om 
indførelse af et flerårigt 
radiofrekvenspolitikprogram (EUT L 81 af 
21.3.2012).

24 Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 
2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det 
Europæiske Fællesskab

24 Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 
2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det 
Europæiske Fællesskab
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(frekvenspolitikbeslutningen) (EFT L 108 
af 24.4.2002, s. 1).

(frekvenspolitikbeslutningen) (EFT L 108 
af 24.4.2002, s. 1).

Or. it

Ændringsforslag 185
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Radiofrekvenser er et offentligt gode 
og en vigtig ressource for det indre marked 
for mobilt trådløst bredbånd og 
satellitkommunikation i EU. Udvikling af 
trådløs bredbåndskommunikation bidrager 
til gennemførelsen af den digitale 
dagsorden for Europa og særligt målet om 
at sikre bredbåndsadgang med en hastighed 
på mindst 30 mbps for alle EU-borgere, når 
vi når 2020, og målet om at give EU den 
højest mulige bredbåndshastighed og den 
størst mulige kapacitet. Europa er dog 
kommet bagud i forhold til andre større 
globale regioner - Nordamerika, Afrika og 
dele af Asien - når det gælder udrulning og 
udbredelse af den nyeste generation af 
trådløse bredbåndsteknologier, der er 
nødvendig for at nå disse politiske mål. 
Den stykvise proces med at tillade og gøre 
800 MHz-båndet tilgængeligt for trådløs 
bredbåndskommunikation, hvor mere end 
halvdelen af medlemsstaterne anmoder om 
undtagelser eller på anden vis ikke 
opfylder dette inden den tidsfrist, der er
fastsat i radiofrekvenspolitikprogrammet, 
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 243/201223, viser, hvor vigtigt det er at 
skride til handling allerede i perioden for 
det nuværende 
radiofrekvenspolitikprogram. EU's 
foranstaltninger, der har til formål at 
harmonisere betingelserne for adgang til og 
effektiv udnyttelse af radiofrekvenserne i 

(17) Radiofrekvenser er et offentligt gode 
og en vigtig ressource for det indre marked 
for mobilt trådløst bredbånd og 
satellitkommunikation i EU. Udvikling af 
trådløs bredbåndskommunikation bidrager 
til gennemførelsen af den digitale 
dagsorden for Europa og særligt målet om 
at sikre bredbåndsadgang med en hastighed 
på mindst 30 mbps for alle EU-borgere, når 
vi når 2020, og målet om at give EU den 
højest mulige bredbåndshastighed og den 
størst mulige kapacitet. Delvis som følge af 
den fragmenterede proces i EU for sikring 
af adgang til trådløse 
højhastighedsbredbånd er Europa dog 
kommet bagud i forhold til andre større 
globale regioner - Nordamerika, Afrika og 
dele af Asien - når det gælder udrulning og 
udbredelse af den nyeste generation af 
trådløse bredbåndsteknologier, der er 
nødvendig for at nå disse politiske mål. 
Den stykvise proces med at tillade og gøre 
800 MHz-båndet tilgængeligt for trådløs 
bredbåndskommunikation, hvor mere end 
halvdelen af medlemsstaterne anmoder om 
undtagelser eller på anden vis ikke 
opfylder dette inden den tidsfrist, der er 
fastsat i radiofrekvenspolitikprogrammet, 
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 243/201223, viser, hvor vigtigt det er at 
skride til handling allerede i perioden for 
det nuværende 
radiofrekvenspolitikprogram. Situationen 
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forbindelse med elektronisk 
kommunikation i medfør af Europa-
Parlamentets og Rådets beslutning nr. 
676/2002/EF24 har ikke været 
tilstrækkelige til at løse problemet.

kræver, at medlemsstaterne udviser større 
vilje og evne til at gennemføre de allerede 
aftalte regler, og at Kommissionen i større 
omfang udøver sine beføjelser. EU's 
foranstaltninger, der har til formål at 
harmonisere betingelserne for adgang til og 
effektiv udnyttelse af radiofrekvenserne i 
forbindelse med elektronisk 
kommunikation i medfør af Europa-
Parlamentets og Rådets beslutning nr. 
676/2002/EF24 har ikke været 
tilstrækkelige til at løse problemet.

__________________ __________________
23 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 243/2012/EU af 14. marts 2012 om 
indførelse af et flerårigt 
radiofrekvenspolitikprogram (EUT L 81 af 
21.3.2012).

23 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 243/2012/EU af 14. marts 2012 om 
indførelse af et flerårigt 
radiofrekvenspolitikprogram (EUT L 81 af 
21.3.2012).

24 Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 
2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det 
Europæiske Fællesskab
(frekvenspolitikbeslutningen) (EFT L 108 
af 24.4.2002, s. 1).

24 Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 
2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det 
Europæiske Fællesskab
(frekvenspolitikbeslutningen) (EFT L 108 
af 24.4.2002, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 186
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(17) Radiofrekvenser er et offentligt gode 
og en vigtig ressource for det indre marked 
for mobilt trådløst bredbånd og 
satellitkommunikation i EU. Udvikling af 
trådløs bredbåndskommunikation bidrager 
til gennemførelsen af den digitale 
dagsorden for Europa og særligt målet om 
at sikre bredbåndsadgang med en hastighed 
på mindst 30 mbps for alle EU-borgere, når 
vi når 2020, og målet om at give EU den 
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højest mulige bredbåndshastighed og den 
størst mulige kapacitet. Europa er dog 
kommet bagud i forhold til andre større 
globale regioner - Nordamerika, Afrika og 
dele af Asien - når det gælder udrulning og 
udbredelse af den nyeste generation af 
trådløse bredbåndsteknologier, der er 
nødvendig for at nå disse politiske mål. 
Den stykvise proces med at tillade og gøre 
800 MHz-båndet tilgængeligt for trådløs 
bredbåndskommunikation, hvor mere end 
halvdelen af medlemsstaterne anmoder om 
undtagelser eller på anden vis ikke 
opfylder dette inden den tidsfrist, der er 
fastsat i radiofrekvenspolitikprogrammet, 
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 243/201223, viser, hvor vigtigt det er at 
skride til handling allerede i perioden for 
det nuværende 
radiofrekvenspolitikprogram. EU's 
foranstaltninger, der har til formål at 
harmonisere betingelserne for adgang til og 
effektiv udnyttelse af radiofrekvenserne i 
forbindelse med elektronisk 
kommunikation i medfør af Europa-
Parlamentets og Rådets beslutning nr. 
676/2002/EF24 har ikke været 
tilstrækkelige til at løse problemet.

højest mulige bredbåndshastighed og den 
størst mulige kapacitet. Europa er dog 
kommet bagud i forhold til andre større 
globale regioner - Nordamerika, Afrika og 
dele af Asien - når det gælder udrulning og 
udbredelse af den nyeste generation af 
trådløse bredbåndsteknologier, der er 
nødvendig for at nå disse politiske mål. 
Den stykvise proces med at tillade og gøre 
800 MHz-båndet tilgængeligt for trådløs 
bredbåndskommunikation, hvor mere end 
halvdelen af medlemsstaterne har anmodet
om undtagelser, hvilket Kommissionen har 
givet dem, eller hvor de på anden vis ikke 
opfylder dette inden den tidsfrist, der er 
fastsat i radiofrekvenspolitikprogrammet, 
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 243/201223, viser, hvor vigtigt det er at 
skride til handling allerede i perioden for 
det nuværende 
radiofrekvenspolitikprogram. EU's 
foranstaltninger, der har til formål at 
harmonisere betingelserne for adgang til og 
effektiv udnyttelse af radiofrekvenserne i 
forbindelse med elektronisk 
kommunikation i medfør af Europa-
Parlamentets og Rådets beslutning nr. 
676/2002/EF24 har ikke været 
tilstrækkelige til at løse problemet.

__________________ __________________
23 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 243/2012/EU af 14. marts 2012 om 
indførelse af et flerårigt 
radiofrekvenspolitikprogram (EUT L 81 af 
21.3.2012).

23 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 243/2012/EU af 14. marts 2012 om 
indførelse af et flerårigt 
radiofrekvenspolitikprogram (EUT L 81 af 
21.3.2012).

24 Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 
2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det 
Europæiske Fællesskab
(frekvenspolitikbeslutningen) (EFT L 108 
af 24.4.2002, s. 1).

24 Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 
2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det 
Europæiske Fællesskab
(frekvenspolitikbeslutningen) (EFT L 108 
af 24.4.2002, s. 1).

Or. es
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Ændringsforslag 187
Herbert Reul

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Radiofrekvenser er et offentligt gode 
og en vigtig ressource for det indre marked 
for mobilt trådløst bredbånd og 
satellitkommunikation i EU. Udvikling af 
trådløs bredbåndskommunikation bidrager 
til gennemførelsen af den digitale 
dagsorden for Europa og særligt målet om 
at sikre bredbåndsadgang med en hastighed 
på mindst 30 mbps for alle EU-borgere, når 
vi når 2020, og målet om at give EU den 
højest mulige bredbåndshastighed og den 
størst mulige kapacitet. Europa er dog 
kommet bagud i forhold til andre større 
globale regioner - Nordamerika, Afrika og 
dele af Asien - når det gælder udrulning og 
udbredelse af den nyeste generation af 
trådløse bredbåndsteknologier, der er 
nødvendig for at nå disse politiske mål. 
Den stykvise proces med at tillade og gøre 
800 MHz-båndet tilgængeligt for trådløs 
bredbåndskommunikation, hvor mere end 
halvdelen af medlemsstaterne anmoder om 
undtagelser eller på anden vis ikke 
opfylder dette inden den tidsfrist, der er 
fastsat i radiofrekvenspolitikprogrammet, 
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 243/201223, viser, hvor vigtigt det er at 
skride til handling allerede i perioden for 
det nuværende 
radiofrekvenspolitikprogram. EU's 
foranstaltninger, der har til formål at 
harmonisere betingelserne for adgang til og 
effektiv udnyttelse af radiofrekvenserne i 
forbindelse med elektronisk 
kommunikation i medfør af Europa-
Parlamentets og Rådets beslutning nr. 
676/2002/EF24 har ikke været 
tilstrækkelige til at løse problemet.

(17) Radiofrekvenser er et offentligt gode 
og en vigtig ressource for det indre marked 
for mobilt trådløst bredbånd og 
satellitkommunikation samt radio- og tv-
spredning i EU. Udvikling af trådløs 
bredbåndskommunikation bidrager til 
gennemførelsen af den digitale dagsorden 
for Europa og særligt målet om at sikre 
bredbåndsadgang med en hastighed på 
mindst 30 mbps for alle EU-borgere, når vi 
når 2020, og målet om at give EU den 
højest mulige bredbåndshastighed og den 
størst mulige kapacitet. Europa er dog 
kommet bagud i forhold til andre større 
globale regioner - Nordamerika, Afrika og 
dele af Asien - når det gælder udrulning og 
udbredelse af den nyeste generation af 
trådløse bredbåndsteknologier, der er 
nødvendig for at nå disse politiske mål. 
Den stykvise proces med at tillade og gøre 
800 MHz-båndet tilgængeligt for trådløs 
bredbåndskommunikation, hvor mere end 
halvdelen af medlemsstaterne anmoder om 
undtagelser eller på anden vis ikke 
opfylder dette inden den tidsfrist, der er 
fastsat i radiofrekvenspolitikprogrammet, 
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 243/201223, viser, hvor vigtigt det er at 
skride til handling allerede i perioden for 
det nuværende 
radiofrekvenspolitikprogram. EU's 
foranstaltninger, der har til formål at 
harmonisere betingelserne for adgang til og 
effektiv udnyttelse af radiofrekvenserne i 
forbindelse med elektronisk 
kommunikation i medfør af Europa-
Parlamentets og Rådets beslutning nr. 
676/2002/EF24 har ikke været 
tilstrækkelige til at løse problemet.
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__________________ __________________
23 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 243/2012/EU af 14. marts 2012 om 
indførelse af et flerårigt 
radiofrekvenspolitikprogram (EUT L 81 af 
21.3.2012).

23 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 243/2012/EU af 14. marts 2012 om 
indførelse af et flerårigt 
radiofrekvenspolitikprogram (EUT L 81 af 
21.3.2012).

24 Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 
2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det 
Europæiske Fællesskab
(frekvenspolitikbeslutningen) (EFT L 108 
af 24.4.2002, s. 1).

24 Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 
2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det 
Europæiske Fællesskab
(frekvenspolitikbeslutningen) (EFT L 108 
af 24.4.2002, s. 1).

Or. de

Ændringsforslag 188
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Salg og udlejning af 
radiofrekvenser til trådløs 
bredbåndskommunikation bør fremmes 
yderligere for at sikre en mere fleksibel og
effektiv fordeling af 
frekvensressourcerne.

Or. en

Ændringsforslag 189
Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) De forskellige nationale politikker 
skaber uoverensstemmelser og opsplitning 
på det indre marked, hvilket både 

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

en lang række nationale og regionale 
forhold af særlig karakter, som der skal 
tages hensyn til. Medlemsstaterne bør
derfor også bevare retten til at tilrettelægge 
brugen af deres radiofrekvenser med 
henblik på at udføre særlige kulturelle og 
samfundsmæssige opgaver. Til dette hører 
udover jordbaseret radio og tv og den
kulturelle og kreative industri også den
offentlige orden, den offentlige sikkerhed
såvel som forsvaret. Skulle der opstå 
konflikter mellem medlemsstaterne 
vedrørende frekvensanvendelsen, gør 
Kommissionen en koordinerende og 
supplerende indsats for at hjælpe EU-
medlemsstaterne.

Or. de

Ændringsforslag 190
Sabine Verheyen, Doris Pack

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) De forskellige nationale politikker
skaber uoverensstemmelser og opsplitning 
på det indre marked, hvilket både 
hæmmer udrulningen af EU-dækkende 
tjenester og gennemførelsen af det indre 
marked for trådløs 
bredbåndskommunikation. Dette kan især 
skabe ulige betingelser for adgang til 

(18) I EU's telekommunikationspakke 
som ændret i 2009 fastsættes principperne 
for frekvensforvaltning. Deri anerkendes 
medlemsstaternes kompetencer med 
gensyn til kulturelle og audiovisuelle
politikker, og de tildeles generelt de 
nødvendige handlemuligheder. EU-
foranstaltninger vedrørende visse aspekter
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sådanne tjenester, hindre konkurrencen 
mellem virksomheder, der er etableret i 
forskellige medlemsstater, og bremse 
investeringerne i mere avancerede net og 
teknologier og udviklingen af innovative 
tjenester; dermed berøves borgerne og 
virksomhederne for allestedsnærværende 
integrerede tjenester af høj kvalitet, og 
udbyderne af trådløst bredbånd berøves 
for den øgede effektivitetsgevinst af en 
storstilet og mere integreret drift. Derfor 
bør en almen integreret udbredelse af 
avancerede trådløse 
bredbåndskommunikationstjenester i hele 
EU ledsages af tiltag på EU-plan
vedrørende visse aspekter af tildelingen af 
radiofrekvenser. Samtidig bør 
medlemsstaterne bevare retten til at 
tilrettelægge brugen af deres 
radiofrekvenser til formål vedrørende den 
offentlige orden, den offentlige sikkerhed 
og forsvaret.

af radiofrekvenstildeling bør derfor fortsat 
støtte en dynamisk tilgang til 
frekvensforvaltning, og samtidig bør
medlemsstaternes kompetencer på 
området anerkendes, og de enkelte 
medlemsstaters kulturelle og audiovisuelle 
politikker samt mediepolitikker 
respekteres. Der er brug for mere 
fleksibilitet for at kunne muliggøre 
specifikke nationale krav, og
medlemsstaterne bør bevare retten til at 
tilrettelægge brugen af deres 
radiofrekvenser til formål vedrørende den 
offentlige orden, den offentlige sikkerhed 
og forsvaret. Skulle der opstå konflikter 
mellem medlemsstaterne vedrørende 
frekvensanvendelsen, kan Kommissionen 
koordinere og støtte konfliktløsningen.

Or. en

Ændringsforslag 191
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) De forskellige nationale politikker 
skaber uoverensstemmelser og opsplitning 
på det indre marked, hvilket både hæmmer 
udrulningen af EU-dækkende tjenester og 
gennemførelsen af det indre marked for 
trådløs bredbåndskommunikation. Dette 
kan især skabe ulige betingelser for adgang 
til sådanne tjenester, hindre konkurrencen 
mellem virksomheder, der er etableret i 
forskellige medlemsstater, og bremse 
investeringerne i mere avancerede net og 
teknologier og udviklingen af innovative 
tjenester; dermed berøves borgerne og 

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

virksomhederne for allestedsnærværende 
integrerede tjenester af høj kvalitet, og 
udbyderne af trådløst bredbånd berøves for 
den øgede effektivitetsgevinst af en 
storstilet og mere integreret drift. Derfor 
bør en almen integreret udbredelse af 
avancerede trådløse 
bredbåndskommunikationstjenester i hele 
EU ledsages af tiltag på EU-plan 
vedrørende visse aspekter af tildelingen af 
radiofrekvenser. Medlemsstaterne kan
bevare retten til at tilrettelægge brugen af 
deres radiofrekvenser til formål vedrørende 
den offentlige orden, den offentlige 
sikkerhed og forsvaret, men alle nye 
frekvenser, der bliver tilgængelige i 
medfør af denne forordning, bør 
udelukkende anvendes med henblik på at 
harmonisere det indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 192
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) De forskellige nationale politikker 
skaber uoverensstemmelser og opsplitning 
på det indre marked, hvilket både hæmmer 
udrulningen af EU-dækkende tjenester og 
gennemførelsen af det indre marked for 
trådløs bredbåndskommunikation. Dette 
kan især skabe ulige betingelser for adgang 
til sådanne tjenester, hindre konkurrencen 
mellem virksomheder, der er etableret i 
forskellige medlemsstater, og bremse 
investeringerne i mere avancerede net og 
teknologier og udviklingen af innovative 
tjenester; dermed berøves borgerne og 
virksomhederne for allestedsnærværende 
integrerede tjenester af høj kvalitet, og 
udbyderne af trådløst bredbånd berøves for 

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

den øgede effektivitetsgevinst af en 
storstilet og mere integreret drift. Derfor 
bør en almen integreret udbredelse af 
avancerede trådløse 
bredbåndskommunikationstjenester i hele 
EU ledsages af tiltag på EU-plan 
vedrørende visse aspekter af tildelingen af 
radiofrekvenser. Samtidig bør 
medlemsstaterne bevare retten til at 
tilrettelægge brugen af deres 
radiofrekvenser til formål vedrørende den 
offentlige orden, den offentlige sikkerhed 
og forsvaret eller med henblik på at 
forfølge mål af almen interesse, såsom 
kulturel mangfoldighed og 
mediepluralisme.

Or. en

Ændringsforslag 193
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) De forskellige nationale politikker 
skaber uoverensstemmelser og opsplitning 
på det indre marked, hvilket både hæmmer 
udrulningen af EU-dækkende tjenester og 
gennemførelsen af det indre marked for 
trådløs bredbåndskommunikation. Dette 
kan især skabe ulige betingelser for adgang 
til sådanne tjenester, hindre konkurrencen 
mellem virksomheder, der er etableret i 
forskellige medlemsstater, og bremse 
investeringerne i mere avancerede net og 
teknologier og udviklingen af innovative 
tjenester; dermed berøves borgerne og 
virksomhederne for allestedsnærværende 
integrerede tjenester af høj kvalitet, og 
udbyderne af trådløst bredbånd berøves for 
den øgede effektivitetsgevinst af en 
storstilet og mere integreret drift. Derfor 
bør en almen integreret udbredelse af 

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

avancerede trådløse 
bredbåndskommunikationstjenester i hele 
EU ledsages af tiltag på EU-plan 
vedrørende visse aspekter af tildelingen af 
radiofrekvenser. Samtidig bør 
medlemsstaterne bevare retten til at 
tilrettelægge brugen af deres 
radiofrekvenser til formål vedrørende den 
offentlige orden, den offentlige sikkerhed, 
sikring og fremme af sproglig og kulturel 
mangfoldighed og mediepluralismen og
forsvaret.

Or. de

Ændringsforslag 194
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

radiofrekvenser. Samtidig bør 
medlemsstaterne bevare retten til at 
tilrettelægge brugen af deres 
radiofrekvenser til formål vedrørende den 
offentlige orden, den offentlige sikkerhed 
og forsvaret og til at forfølge mål af almen 
interesse, særligt inden for rammerne af 
politikkerne for det audiovisuelle område 
og medier.

Or. fr

Ændringsforslag 195
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Udbydere af elektroniske 
kommunikationstjenester, herunder 
mobiloperatører og konsortier bestående af 
sådanne operatører, skal have mulighed for 
i fællesskab at tilrettelægge en effektiv 
dækning af en stor del af EU's område til 
en rimelig pris for at tilgodese slutbrugerne 
på lang sigt; derfor bør de kunne anvende 
radiofrekvenser i flere medlemsstater, idet 
der gælder ensartede betingelser, 
procedurer, omkostninger, tidsrammer og 
varighed i harmoniserede frekvensbånd, 
samt supplerende pakker af 
radiofrekvensressourcer, f.eks. en 
kombination af lavere og højere frekvenser 
til dækning af tætbefolkede og mindre 
tætbefolkede områder. Initiativer til fordel 
for en højere grad af koordinering og 
ensartethed vil også øge forudsigeligheden 
i netinvesteringsmiljøet. Denne 
forudsigelighed vil ligeledes kunne styrkes 
af en klar politik, der fremmer 
brugsrettigheder til radiofrekvenser af 
langsigtet varighed, uden at det berører 
disse rettigheders tidsubegrænsede karakter 
i visse medlemsstater, og som på sin side er 

(19) Udbydere af elektroniske 
kommunikationstjenester, herunder 
mobiloperatører og konsortier bestående af 
sådanne operatører, skal have mulighed for 
i fællesskab at tilrettelægge en effektiv, 
teknologisk moderne og avanceret
dækning af en stor del af EU's område til 
en rimelig pris for at tilgodese slutbrugerne 
på lang sigt; derfor bør de kunne anvende 
radiofrekvenser i flere medlemsstater, idet 
der gælder ensartede betingelser, 
procedurer, omkostninger, tidsrammer og 
varighed i harmoniserede frekvensbånd, 
samt supplerende pakker af 
radiofrekvensressourcer, f.eks. en 
kombination af lavere og højere frekvenser 
til dækning af tætbefolkede og mindre 
tætbefolkede områder. Initiativer til fordel 
for en højere grad af koordinering og 
ensartethed vil også øge forudsigeligheden 
i netinvesteringsmiljøet. Denne 
forudsigelighed vil ligeledes kunne styrkes 
af en klar politik, der fremmer 
brugsrettigheder til radiofrekvenser af 
langsigtet varighed, uden at det berører 
disse rettigheders tidsubegrænsede karakter 
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forbundet med klare betingelser for 
overdragelse, leje eller fælles brug af dele 
af eller samtlige radiofrekvenser, der er 
genstand for en sådan individuel brugsret.

i visse medlemsstater, og som på sin side er 
forbundet med klare betingelser for 
overdragelse, leje eller fælles brug af dele 
af eller samtlige radiofrekvenser, der er 
genstand for en sådan individuel brugsret.

Or. it

Ændringsforslag 196
Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(20) Der bør sikres en bedre koordinering 
og sammenhæng mellem 
brugsrettighederne til radiofrekvenser for 
de frekvensbånd, der er blevet 
harmoniseret med henblik på trådløst 
fastnet, nomadisk og mobil 
bredbåndskommunikation. Dette omfatter 
de frekvensbånd, der er udpeget på ITU-
niveau til avancerede IMT-systemer
(International Mobile 
Telecommunications) og frekvensbånd, der 
bruges til radiobaserede lokale datanet
(RLAN), f.eks. 2,4 GHz-båndet og 5 GHz-
båndet. Det bør også udvides til at omfatte 
frekvensbånd, der muligvis bliver 
harmoniseret i henhold til direktiv 
2002/21/EF.
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Or. de

Ændringsforslag 197
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(20) Der bør sikres en bedre koordinering 
og sammenhæng mellem 
brugsrettighederne til radiofrekvenser, 
specielt for de frekvensbånd, der er blevet 
harmoniseret med henblik på trådløst 
fastnet, nomadisk og mobil 
bredbåndskommunikation. Dette omfatter 
de frekvensbånd, der er udpeget på ITU-
niveau til avancerede IMT-systemer
(International Mobile 
Telecommunications) og frekvensbånd, der 
bruges til radiobaserede lokale datanet
(RLAN), f.eks. 2,4 GHz-båndet og 5 GHz-
båndet. Det bør også udvides til at omfatte 
frekvensbånd, der muligvis bliver 
harmoniseret i henhold til direktiv 
2002/2/EF.

Or. de

Ændringsforslag 198
Herbert Reul
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Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(20) Der bør sikres en bedre koordinering 
og sammenhæng mellem 
brugsrettighederne til radiofrekvenser for 
de frekvensbånd, der er blevet 
harmoniseret med henblik på trådløst 
fastnet, nomadisk og mobil 
bredbåndskommunikation. Dette omfatter 
de frekvensbånd, der er udpeget på ITU-
niveau til avancerede IMT-systemer
(International Mobile 
Telecommunications) og frekvensbånd, der 
bruges til radiobaserede lokale datanet
(RLAN), f.eks. 2,4 GHz-båndet og 5 GHz-
båndet. Det bør også udvides til at omfatte 
frekvensbånd, der muligvis bliver 
harmoniseret i henhold til direktiv 
2002/21/EF.

Or. de

Ændringsforslag 199
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Der bør sikres en bedre koordinering 
og sammenhæng mellem 
brugsrettighederne til radiofrekvenser, 

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

specielt for de frekvensbånd, der er blevet 
harmoniseret med henblik på trådløst 
fastnet, nomadisk og mobil 
bredbåndskommunikation. Dette omfatter 
de frekvensbånd, der er udpeget på ITU-
niveau til avancerede IMT-systemer
(International Mobile 
Telecommunications) og frekvensbånd, der 
bruges til radiobaserede lokale datanet
(RLAN), f.eks. 2,4 GHz-båndet og 5 GHz-
båndet. Det kan også udvides til at omfatte 
frekvensbånd, der harmoniseres til trådløs 
bredbåndskommunikation i fremtiden, i 
overensstemmelse med artikel 8a og 9 i 
direktiv 2002/21/EF.

Or. fr

Ændringsforslag 200
Sabine Verheyen, Doris Pack

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Der bør sikres en bedre koordinering 
og sammenhæng mellem 
brugsrettighederne til radiofrekvenser, 
specielt for de frekvensbånd, der er blevet 
harmoniseret med henblik på trådløst 
fastnet, nomadisk og mobil 
bredbåndskommunikation. Dette omfatter 
de frekvensbånd, der er udpeget på ITU-
niveau til avancerede IMT-systemer
(International Mobile 
Telecommunications) og frekvensbånd, der 

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

bruges til radiobaserede lokale datanet
(RLAN), f.eks. 2,4 GHz-båndet og 5 GHz-
båndet. Det bør også udvides til at omfatte 
frekvensbånd, der muligvis bliver 
harmoniseret i henhold til direktiv 
2002/21/EF til trådløs 
bredbåndskommunikation i fremtiden.

Or. en

Ændringsforslag 201
Giles Chichester

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Der bør sikres en bedre koordinering 
og sammenhæng mellem 
brugsrettighederne til radiofrekvenser, 
specielt for de frekvensbånd, der er blevet 
harmoniseret med henblik på trådløst 
fastnet, nomadisk og mobil 
bredbåndskommunikation. Dette omfatter 
de frekvensbånd, der er udpeget på ITU-
niveau til avancerede IMT-systemer
(International Mobile 
Telecommunications) og frekvensbånd, der 
bruges til radiobaserede lokale datanet
(RLAN), f.eks. 2,4 GHz-båndet og 5 GHz-
båndet. Det bør også udvides til at omfatte 
frekvensbånd, der muligvis bliver 
harmoniseret til trådløs 
bredbåndskommunikation i fremtiden, som 
det fremgår af artikel 3b i 
radiofrekvenspolitikprogrammet og 

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

Frekvenspolitikgruppens udtalelse af 13. 
juni 2013 om de strategiske udfordringer, 
som Europa står over for, når det gælder 
håndteringen af den stigende efterspørgsel 
efter radiofrekvenser til trådløst bredbånd, 
som f.eks. i nær fremtid 700 MHz-båndet
og 1,5 GHz-båndet.

Or. en

Ændringsforslag 202
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 203
Claude Turmes

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

Radiofrekvenspolitikprogrammet indeholder en detaljeret køreplan, og medlemsstaterne skal 
således inden udgangen af 2012 især give tilladelse til benyttelse af følgende frekvensbånd: 
de harmoniserede 900/1800 MHz-, 2,5-2,69 GHz- og 3,4-3,8 GHz-bånd. Da debatten om den 
aktuelle benyttelse af båndene stadig pågår, er en udvidelse ud over 3,8 Ghz ikke 
tilstrækkeligt begrundet.
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Ændringsforslag 204
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Konsekvens og en klar fælles 
anvendelse medlemsstaterne imellem af 
deres niveauer for beskyttelse, 
hemmeligholdelse og sikkerhed af 
kundernes data med henblik på at sikre
høje fælles standarder for 
hemmeligholdelse, beskyttelse og 
sikkerhed af følsomme og private 
oplysninger fra de endelige brugere.

Or. it

Ændringsforslag 205
Giles Chichester

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(24) Det vil fremme en mere ensartet 
anvendelse i medlemsstaterne af de 
reguleringsprincipper og -kriterier, der 
opstilles i EU-regelsættet, hvis der 
indføres en koordineringsordning, der giver 
Kommissionen og de andre medlemsstaters 
kompetente myndigheder mulighed for at 
fremsætte bemærkninger, inden en given 
medlemsstats tildeler brugsrettigheder.
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Or. en

Begrundelse

Kommissionen kan være med til at sikre en højere grad af sammenhæng mellem de forskellige 
nationale radiofrekvenstildelingsprocedurer ved at kommentere de nationale kompetente 
myndigheders udkast til foranstaltninger. En vetoret til Kommissionen i denne forbindelse vil 
være for vidtgående og medføre, at der overføres beføjelser fra medlemsstaterne til 
Kommissionen. Dette er hverken berettiget eller forholdsmæssigt og strider desuden mod 
nærhedsprincippet.

Ændringsforslag 206
Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(24) ) Hvad angår de andre væsentlige 
hovedbetingelser, der kan være knyttet til 
brugsret til radiofrekvenser til trådløst 
bredbånd, vil det fremme en mere ensartet 
anvendelse i medlemsstaterne af de 
reguleringsprincipper og -kriterier, der 
opstilles i denne forordning, hvis der 
indføres en koordineringsordning, der giver 
Kommissionen og de andre medlemsstaters 
kompetente myndigheder mulighed for at 
fremsætte bemærkninger, inden en given 
medlemsstats tildeler brugsrettigheder.

Or. de

Ændringsforslag 207
Patrizia Toia
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Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(24) Det vil fremme en mere ensartet 
anvendelse i medlemsstaterne af
reguleringskriterierne og –principperne 
for EU's indre marked for elektronisk 
kommunikation, hvis der indføres en 
koordineringsordning, der giver 
Kommissionen og de andre medlemsstaters 
kompetente myndigheder mulighed for at 
fremsætte bemærkninger, inden en given 
medlemsstats tildeler brugsrettigheder, og 
som giver Kommissionen mulighed for at 
gribe ind over for forslag, der ser ud til 
ikke at være i overensstemmelse med EU-
lovgivningen, idet den tager 
medlemsstaternes synspunkter i 
betragtning.

Or. it

Ændringsforslag 208
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Forslag til forordning
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) Det er set i et økonomisk perspektiv 
mere hensigtsmæssigt at tildele den 
samme operatør ensartede 
brugsrettigheder til frekvenser over flere 
områder end en række individuelle 
tilladelser, da det giver mulighed for 
stordriftsfordele og integrerede net samt 
forebygger problemer med 
grænseoverskridende interferens. Når 
procedurerne for tilladelse til brug af 
frekvenser i flere lande gennemføres 
indbyrdes mellem medlemsstaterne, kan 
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mobilnetoperatører tildeles ensartede eller 
identiske brugsrettigheder til frekvenser 
på tværs af flere medlemsstater for så vidt 
angår f.eks. varighed, tildelte 
frekvensblokke og dertil knyttede 
tilladelsesbetingelser.

Or. en

Ændringsforslag 209
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 24 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24b) Paneuropæiske licensauktioner 
under tilsyn af BEREC kan stimulere 
udviklingen af et fælles europæisk 
telekommunikationsmarked uden 
roaming.

Or. en

Ændringsforslag 210
Edit Herczog

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) I betragtning af den enorme vækst i 
efterspørgslen på radiofrekvenser til 
trådløst bredbånd bør man fremme 
løsninger på alternativ frekvenseffektiv 
adgang til trådløst bredbånd. Dette 
indebærer anvendelse af trådløse 
adgangssystemer med lav effekt, der 
opererer i et lille område, som f.eks. de 
såkaldte hotspots på de radiobaserede 
lokale datanet (RLAN, også kendt som wi-
fi) samt net, der består af små cellulære 

(25) I betragtning af den enorme vækst i 
efterspørgslen på radiofrekvenser til 
trådløst bredbånd bør man fremme og ikke 
forhindre løsninger på alternativ 
frekvenseffektiv adgang til trådløst 
bredbånd. Dette indebærer for nuværende
anvendelse af trådløse adgangssystemer 
med lav effekt, der opererer i et lille 
område, som f.eks. de såkaldte hotspots på 
de radiobaserede lokale datanet (RLAN, 
også kendt som wi-fi) samt net, der består 
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adgangspunkter med lav effekt, (også 
kaldet femto-, pico- eller metroceller).

af små cellulære adgangspunkter med lav 
effekt, (også kaldet femto-, pico- eller 
metroceller). Dynamisk frekvensadgang, 
herunder på et tilladelsesfrit grundlag, 
samt andre innovative teknologier og 
frekvensanvendelser bør fremmes og 
gøres mulig.

Or. en

Begrundelse

Den fortsatte efterspørgsel efter trådløs internetadgang har ført til udviklingen af nye 
teknologier, som muliggør en dynamisk og langt mere effektiv udnyttelse af frekvenserne, 
navnlig på et tilladelsesfrit grundlag. I lyset af underudnyttelsen af frekvenser i en lang række 
frekvensområder – i det mindste på visse tidspunkter af dagen – er det afgørende, at EU-
forordninger og nationale tilsynsmyndigheder fremmer og muliggør innovative teknologier og 
frekvensanvendelser.

Ændringsforslag 211
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) I betragtning af den enorme vækst i 
efterspørgslen på radiofrekvenser til 
trådløst bredbånd bør man fremme 
løsninger på alternativ frekvenseffektiv 
adgang til trådløst bredbånd. Dette 
indebærer anvendelse af trådløse 
adgangssystemer med lav effekt, der 
opererer i et lille område, som f.eks. de 
såkaldte hotspots på de radiobaserede 
lokale datanet (RLAN, også kendt som wi-
fi) samt net, der består af små cellulære 
adgangspunkter med lav effekt, (også 
kaldet femto-, pico- eller metroceller).

(25) I betragtning af den enorme vækst i 
efterspørgslen på radiofrekvenser til 
trådløst bredbånd bør man aktivt fremme 
løsninger på alternativ frekvenseffektiv 
adgang til trådløst bredbånd. Dette 
indebærer anvendelse af trådløse 
adgangssystemer med lav effekt, der 
opererer i et lille område, som f.eks. de 
såkaldte hotspots på de radiobaserede 
lokale datanet (RLAN, også kendt som wi-
fi) samt net, der består af små cellulære 
adgangspunkter med lav effekt, (også 
kaldet femto-, pico- eller metroceller).
Endvidere bør dynamisk frekvensadgang 
samt andre innovative teknologier og 
frekvensanvendelser fremmes.

Or. en
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Ændringsforslag 212
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) I betragtning af den enorme vækst i 
efterspørgslen på radiofrekvenser til 
trådløst bredbånd bør man fremme 
løsninger på alternativ frekvenseffektiv 
adgang til trådløst bredbånd. Dette 
indebærer anvendelse af trådløse 
adgangssystemer med lav effekt, der 
opererer i et lille område, som f.eks. de 
såkaldte hotspots på de radiobaserede 
lokale datanet (RLAN, også kendt som wi-
fi) samt net, der består af små cellulære 
adgangspunkter med lav effekt, (også 
kaldet femto-, pico- eller metroceller).

(25) I betragtning af den enorme vækst i 
efterspørgslen på radiofrekvenser til 
trådløst bredbånd bør man fremme 
løsninger på alternativ frekvenseffektiv 
adgang til trådløst bredbånd. Dette 
indebærer anvendelse af trådløse 
adgangssystemer med lav effekt, der 
opererer i et lille område, som f.eks. de 
såkaldte hotspots på de radiobaserede 
lokale datanet (RLAN) samt net, der består 
af små cellulære adgangspunkter med lav 
effekt, (også kaldet femto-, pico- eller 
metroceller).

Or. en

Ændringsforslag 213
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) I betragtning af den enorme vækst i 
efterspørgslen på radiofrekvenser til 
trådløst bredbånd bør man fremme 
løsninger på alternativ frekvenseffektiv 
adgang til trådløst bredbånd. Dette 
indebærer anvendelse af trådløse 
adgangssystemer med lav effekt, der 
opererer i et lille område, som f.eks. de 
såkaldte hotspots på de radiobaserede 
lokale datanet (RLAN, også kendt som wi-
fi) samt net, der består af små cellulære 
adgangspunkter med lav effekt, (også 

(25) I betragtning af den enorme vækst i 
efterspørgslen på radiofrekvenser til 
trådløst bredbånd bør man fremme 
løsninger på alternativ frekvenseffektiv 
adgang til trådløst bredbånd. Dette 
indebærer, uden dog at være begrænset 
hertil, anvendelse af trådløse 
adgangssystemer med lav effekt, der 
opererer i et lille område, som f.eks. de 
såkaldte hotspots på de radiobaserede 
lokale datanet (RLAN, også kendt som wi-
fi) samt net, der består af små cellulære 
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kaldet femto-, pico- eller metroceller). adgangspunkter med lav effekt, (også 
kaldet femto-, pico- eller metroceller).

Or. it

Ændringsforslag 214
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) De fleste RLAN-adgangspunkter 
anvendes indtil videre af private brugere 
som en lokal trådløs udvidelse af deres 
faste bredbåndsforbindelse. Hvis 
slutbrugerne vælger at dele adgangen til 
deres RLAN med andre inden for 
rammerne af deres eget 
internetabonnement, burde dette særligt i 
tætbefolkede områder maksimere den 
trådløse datakapacitet gennem 
genanvendelse af radiofrekvenser og skabe 
en omkostningseffektiv, 
komplementerende trådløs infrastruktur, 
der er tilgængelig for andre slutbrugere. 
Derfor bør unødvendige restriktioner for 
slutbrugerne med hensyn til at dele adgang 
til deres egne RLAN-adgangspunkter med 
andre slutbrugere eller koble sig på disse 
adgangspunkter enten fjernes eller 
forhindres.

(27) De fleste RLAN-adgangspunkter 
anvendes indtil videre af private brugere 
som en lokal trådløs udvidelse af deres 
faste bredbåndsforbindelse. Hvis 
slutbrugerne vælger at dele adgangen til 
deres RLAN med andre inden for 
rammerne af deres eget 
internetabonnement, burde dette særligt i 
tætbefolkede områder maksimere den 
trådløse datakapacitet gennem 
genanvendelse af radiofrekvenser og skabe 
en omkostningseffektiv, 
komplementerende trådløs infrastruktur, 
der er tilgængelig for andre slutbrugere. 
Derfor bør restriktioner for slutbrugerne 
med hensyn til at dele adgang til deres 
egne RLAN-adgangspunkter med andre 
slutbrugere eller koble sig på disse 
adgangspunkter enten fjernes eller 
forhindres.

Or. it

Ændringsforslag 215
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Betragtning 30
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Medlemsstaterne bør sikre, at 
forvaltningen af radiofrekvenser på 
nationalt plan ikke forhindrer andre 
medlemsstater i at bruge de 
radiofrekvenser, de har ret til, eller i at 
overholde deres forpligtelser angående 
anvendelse af frekvensbånd, der er blevet 
harmoniseret på EU-plan. Idet der bygges 
videre på Frekvenspolitikgruppens 
nuværende aktiviteter, bør der etableres en 
koordineringsmekanisme for at sikre, at 
hver enkelt medlemsstat har retfærdig 
adgang til radiofrekvenser, og at 
resultaterne af koordineringen er ensartede 
og mulige at håndhæve.

(30) For så vidt angår frekvensbånd, der 
harmoniseres på EU-plan til trådløs 
bredbåndskommunikation, bør
medlemsstaterne sikre, at gennemførelsen 
af harmoniserede tidsplaner og frister for 
frekvenstildeling ikke forsinkes unødigt 
på grund af koordinationsproblemer; 
navnlig bør forvaltningen af 
radiofrekvenser på nationalt plan ikke
forhindre andre medlemsstater i at bruge 
de radiofrekvenser, de har ret til, eller i at 
overholde deres forpligtelser angående 
anvendelse af sådanne frekvensbånd. Idet 
der bygges videre på 
Frekvenspolitikgruppens nuværende 
aktiviteter, bør der etableres en 
koordineringsmekanisme for at sikre, at 
hver enkelt medlemsstat har retfærdig 
adgang til radiofrekvenser, og at 
resultaterne af koordineringen er ensartede 
og mulige at håndhæve.

Or. en

Ændringsforslag 216
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Medlemsstaterne bør sikre, at 
forvaltningen af radiofrekvenser på 
nationalt plan ikke forhindrer andre 
medlemsstater i at bruge de 
radiofrekvenser, de har ret til, eller i at 
overholde deres forpligtelser angående 
anvendelse af frekvensbånd, der er blevet 
harmoniseret på EU-plan. Idet der bygges 
videre på Frekvenspolitikgruppens 
nuværende aktiviteter, bør der etableres en 
koordineringsmekanisme for at sikre, at 

(30) For så vidt angår frekvensbånd, der 
harmoniseres på EU-plan til trådløs 
bredbåndskommunikation, bør
medlemsstaterne sikre, at gennemførelsen 
af harmoniserede tidsplaner og frister for 
frekvenstildeling ikke forsinkes unødigt af 
koordinationsproblemer; navnlig bør
forvaltningen af radiofrekvenser på 
nationalt plan ikke forhindre andre 
medlemsstater i at bruge de 
radiofrekvenser, de har ret til, eller i at 
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hver enkelt medlemsstat har retfærdig 
adgang til radiofrekvenser, og at 
resultaterne af koordineringen er ensartede 
og mulige at håndhæve.

overholde deres forpligtelser angående 
anvendelse af sådanne frekvensbånd. Idet 
der bygges videre på 
Frekvenspolitikgruppens nuværende 
aktiviteter, bør der etableres en 
koordineringsmekanisme for at sikre, at 
hver enkelt medlemsstat har retfærdig 
adgang til radiofrekvenser, og at 
resultaterne af koordineringen er ensartede 
og mulige at håndhæve.

Or. en

Ændringsforslag 217
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Medlemsstaterne bør sikre, at 
forvaltningen af radiofrekvenser på 
nationalt plan ikke forhindrer andre 
medlemsstater i at bruge de 
radiofrekvenser, de har ret til, eller i at 
overholde deres forpligtelser angående 
anvendelse af frekvensbånd, der er blevet 
harmoniseret på EU-plan. Idet der bygges 
videre på Frekvenspolitikgruppens 
nuværende aktiviteter, bør der etableres en 
koordineringsmekanisme for at sikre, at 
hver enkelt medlemsstat har retfærdig 
adgang til radiofrekvenser, og at 
resultaterne af koordineringen er ensartede 
og mulige at håndhæve.

(30) For så vidt angår frekvensbånd, der 
harmoniseres på EU-plan til trådløs 
bredbåndskommunikation, bør
medlemsstaterne sikre, at gennemførelsen 
af harmoniserede tidsplaner og frister for 
frekvenstildeling ikke forsinkes unødigt 
på grund af koordinationsproblemer; 
navnlig bør forvaltningen af 
radiofrekvenser på nationalt plan ikke
forhindre andre medlemsstater i at bruge 
de radiofrekvenser, de har ret til, eller i at 
overholde deres forpligtelser angående 
anvendelse af frekvensbånd, der er blevet 
harmoniseret på EU-plan. Idet der bygges 
videre på Frekvenspolitikgruppens 
nuværende aktiviteter, bør der etableres en 
koordineringsmekanisme for at sikre, at 
hver enkelt medlemsstat har retfærdig 
adgang til radiofrekvenser, og at 
resultaterne af koordineringen er ensartede 
og mulige at håndhæve.

Or. en
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Ændringsforslag 218
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Erfaringerne med gennemførelsen af 
EU's regelsæt viser, at de eksisterende 
bestemmelser, der kræver ensartet 
anvendelse af 
reguleringsforanstaltningerne, sammen 
med målet om at bidrage til udviklingen af 
det indre marked ikke har skabt et 
tilstrækkeligt stærkt incitament til at 
udvikle adgangsprodukter på grundlag af 
harmoniserede standarder og processer, 
særligt ikke i forbindelse med fastnet. Når 
operatørerne driver virksomhed i 
forskellige medlemsstater, har de 
vanskeligt ved at finde adgangsressourcer, 
der har den rette kvalitet og det rette 
interoperabilitetsniveau hvad angår 
tjenester og net, og når disse ressourcer 
findes, har de forskellige tekniske 
egenskaber. Dette øger omkostningerne 
og udgør en hindring for udbud af 
tjenester på tværs af nationale grænser. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 219
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Erfaringerne med gennemførelsen af 
EU's regelsæt viser, at de eksisterende 
bestemmelser, der kræver ensartet 
anvendelse af 
reguleringsforanstaltningerne, sammen 
med målet om at bidrage til udviklingen af 

(31) Erfaringerne med gennemførelsen af 
EU's regelsæt viser, at de eksisterende 
bestemmelser, der kræver ensartet 
anvendelse af 
reguleringsforanstaltningerne, sammen 
med målet om at bidrage til udviklingen af 
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det indre marked ikke har skabt et 
tilstrækkeligt stærkt incitament til at 
udvikle adgangsprodukter på grundlag af 
harmoniserede standarder og processer, 
særligt ikke i forbindelse med fastnet. Når 
operatørerne driver virksomhed i 
forskellige medlemsstater, har de 
vanskeligt ved at finde adgangsressourcer, 
der har den rette kvalitet og det rette 
interoperabilitetsniveau hvad angår 
tjenester og net, og når disse ressourcer 
findes, har de forskellige tekniske 
egenskaber. Dette øger omkostningerne og 
udgør en hindring for udbud af tjenester på 
tværs af nationale grænser.

det indre marked ikke har skabt et 
tilstrækkeligt stærkt incitament til at 
udvikle adgangsprodukter på grundlag af 
harmoniserede standarder og processer, 
særligt ikke i forbindelse med fastnet. Når 
operatørerne driver virksomhed i 
forskellige medlemsstater, har de 
vanskeligt ved at finde adgangsressourcer, 
der har den rette kvalitet og det rette 
interoperabilitetsniveau hvad angår 
tjenester og net, og når disse ressourcer 
findes, har de forskellige tekniske 
egenskaber. Dette øger omkostningerne og 
udgør en hindring for udbud af tjenester på 
tværs af nationale grænser.

Derfor er der som supplement til 
bestemmelserne i denne forordning behov 
for en fælles europæisk forskningsmetode 
til fastlæggelse af omfattende og 
evidensbaserede vurderinger af de 
globale, europæiske og nationale 
udfordringer og politiske løsninger. 
Samarbejdet mellem europæiske og 
internationale forsknings- og 
standardiseringsorganer bør fremmes 
yderligere.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med det uofficielle dokument fra den transatlantiske dialog (TLD) "Cyber 
security and Internet issues - Establishing framework for Transatlatic action".

Ændringsforslag 220
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Erfaringerne med gennemførelsen af 
EU's regelsæt viser, at de eksisterende 
bestemmelser, der kræver ensartet 
anvendelse af 

(31) Erfaringerne med gennemførelsen af 
EU's regelsæt viser, at de eksisterende 
bestemmelser, der kræver ensartet 
anvendelse af 
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reguleringsforanstaltningerne, sammen 
med målet om at bidrage til udviklingen af 
det indre marked ikke har skabt et 
tilstrækkeligt stærkt incitament til at 
udvikle adgangsprodukter på grundlag af 
harmoniserede standarder og processer, 
særligt ikke i forbindelse med fastnet. Når 
operatørerne driver virksomhed i 
forskellige medlemsstater, har de 
vanskeligt ved at finde adgangsressourcer, 
der har den rette kvalitet og det rette 
interoperabilitetsniveau hvad angår 
tjenester og net, og når disse ressourcer 
findes, har de forskellige tekniske 
egenskaber. Dette øger omkostningerne og 
udgør en hindring for udbud af tjenester på 
tværs af nationale grænser.

reguleringsforanstaltningerne, sammen 
med målet om at bidrage til udviklingen af 
det indre marked ikke har skabt et 
tilstrækkeligt stærkt incitament til at 
udvikle adgangsprodukter på grundlag af 
harmoniserede standarder og processer, 
særligt ikke i forbindelse med fastnet.
Manglen på fælles standarder og 
harmoniserede foranstaltninger svækker 
Unionens konkurrenceevne markant, for
når operatørerne driver virksomhed i 
forskellige medlemsstater, har de 
vanskeligt ved at finde adgangsressourcer, 
der har den rette kvalitet og det rette 
interoperabilitetsniveau hvad angår 
tjenester og net, og når disse ressourcer 
findes, har de forskellige tekniske 
egenskaber. Dette øger omkostningerne og 
udgør en hindring for udbud af tjenester på 
tværs af nationale grænser.

Or. en

Ændringsforslag 221
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Det vil sætte skub i integreringen af 
det indre marked for elektronisk 
kommunikation, hvis der skabes en 
ramme for fastlæggelse af visse 
europæiske virtuelle nøgleprodukter, der 
er særligt vigtige for udbydere af 
elektroniske kommunikationstjenester, 
som vil tilbyde grænseoverskridende 
tjenester, samt hvis der vedtages en 
tværeuropæisk strategi, baseret på 
nøgleparametre og minimumskrav til 
egenskaber, i et miljø, der i stigende grad 
er baseret udelukkende på IP-teknologi. 

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 222
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Det er nødvendigt at tage hånd om de 
operationelle behov, der kan opfyldes ved 
hjælp af forskellige virtuelle produkter. 
Der bør være europæiske virtuelle 
bredbåndsadgangsprodukter til rådighed i 
tilfælde, hvor en operatør med en stærk 
markedsposition i medfør af betingelserne 
i rammedirektivet og adgangsdirektivet er 
blevet forpligtet til at tilbyde adgang på 
regulerede betingelser ved et bestemt 
adgangspunkt i sit net. For det første bør 
effektiv grænseoverskridende 
markedsadgang fremmes ved hjælp af 
harmoniserede produkter, der sætter 
udbydere af grænseoverskridende 
tjenester i stand til at levere tjenester til 
deres slutkunder for første gang, uden 
forsinkelse og på en måde, der er 
forudsigelig og af tilstrækkelig kvalitet; 
dette omfatter også tjenester rettet mod 
virksomhedskunder med afdelinger i 
forskellige medlemsstater, hvor dette er 
nødvendigt og forholdsmæssigt ifølge 
markedsanalyser. Disse harmoniserede 
produkter skal være til rådighed i en 
tilstrækkelig periode, så udbyderne og de 
adgangssøgende kan planlægge 
investeringer på mellemlang og lang sigt.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 223
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 34
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) For det andet er avancerede virtuelle 
adgangsprodukter, der kræver, at 
adgangssøgende investerer mere, og som 
giver dem en højere grad af kontrol og 
differentiering, særligt ved at give adgang 
på et mere lokalt plan, altafgørende, når 
det gælder om at skabe vilkår for 
vedvarende konkurrence på det indre 
marked. Derfor skal disse 
engrosadgangsprodukter, der er 
afgørende for næstegenerationsaccessnet 
(NGA-net), også harmoniseres for at 
fremme grænseoverskridende 
investeringer. Sådanne virtuelle 
bredbåndsadgangsprodukter skal 
udformes, så deres funktionaliteter svarer 
til fysisk adskillelse af pakkede produkter, 
for at øge udvalget af mulige afhjælpende 
foranstaltninger på engrosniveau, som de 
nationale tilsynsmyndigheder kan tage i 
betragtning i proportionalitetsvurderingen 
i medfør af direktiv 2002/19/EF.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 224
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Betragtning 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35a) Det er nødvendigt at harmonisere 
betingelserne for de engrosprodukter af 
høj kvalitet, der benyttes til levering af 
erhvervstjenester, for at muliggøre 
levering af kontinuerlige tjenester til 
grænseoverskridende og multinationale 
selskaber i hele EU. En sådan 
harmonisering kan spille en afgørende 
rolle for konkurrenceevnen i EU's 
erhvervsliv for så vidt angår 
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kommunikationsomkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 225
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 226
Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Ændringsforslag 227
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Betragtning 36
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(36) I forbindelse med den stigende 
overgang til net, der udelukkende er IP-
baserede, kan manglen på adgang til 
konnektivitetsprodukter, der er baseret på 
IP-protokollen for forskellige kategorier af 
tjenester med en defineret servicekvalitet i 
lukkede kommunikationsnet, og som 
anvender internetprotokollen med en 
streng adgangskontrol, forhindre
udviklingen af tjenester, der er afhængige 
af denne definerede kvalitet for at sikre en 
passende funktion. Der er således brug for
en harmoniseret tilgang til tjenesternes 
design og adgang, herunder 
sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, 
at den forbedrede kvalitet ikke funktionelt 
set er identisk eller sker på bekostning af 
internetadgangstjenestens ydeevne,
rimelige pris eller kvalitet eller 
underminerer konkurrenceevnen, 
innovationen eller netneutraliteten.

Or. en

Ændringsforslag 228
Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Betragtning 36 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36a) Begrænsninger af kvalitet og 
tilgængelighed af indhold, applikationer 
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og tjenester i den elektroniske 
kommunikation kan også være et resultat 
af, at udbyderne kræver bestemte 
terminaler. Sådanne forretningsmetoder 
er uforenelige med målet om et 
velfungerende indre marked og 
slutbrugerrettigheder.

Or. de

Ændringsforslag 229
Marietje Schaake, Salvador Sedó i Alabart, Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Fastsættelsen af europæiske virtuelle 
bredbåndsprodukter i medfør af denne 
forordning bør afspejles i de nationale 
tilsynsmyndigheders vurdering af, hvilke 
afhjælpende adgangsforanstaltninger der er 
mest formålstjenlige over for net, der 
tilhører operatører med en stærk 
markedsposition; samtidig bør man undgå 
overregulering som følge af en unødig 
vækst i udbuddet af adgangsprodukter på 
engrosniveau, uanset om disse indføres i 
medfør af markedsanalyser eller tilbydes 
på andre betingelser. Navnlig bør 
indførelsen af europæiske virtuelle 
adgangsprodukter ikke i sig selv føre til en 
stigning i antallet af regulerede 
adgangsprodukter, der pålægges en given 
operatør. Endvidere bør den 
omstændighed, at de nationale 
tilsynsmyndigheder i medfør af denne 
forordning skal vurdere, om der bør 
indføres krav om et europæisk virtuelt 
bredbåndsadgangsprodukt i stedet for 
eksisterende adgangsforanstaltninger på 
engrosniveau, og om det er 
hensigtsmæssigt at indføre krav om et 
europæisk virtuelt 
bredbåndsadgangsprodukt i forbindelse 

(37) Fastsættelsen af europæiske virtuelle 
bredbåndsprodukter i medfør af denne 
forordning bør afspejles i de nationale 
tilsynsmyndigheders vurdering af, hvilke 
afhjælpende adgangsforanstaltninger der er 
mest formålstjenlige over for net, der 
tilhører operatører med en stærk 
markedsposition. Muligheden for 
gennemførelse af funktionel adskillelse 
som en ekstraordinær foranstaltning og 
fuld gennemførelse af lige adgang bør 
være underlagt de nationale 
tilsynsmyndigheders løbende tilsyn. De 
nationale tilsynsmyndigheder bør undgå 
overregulering som følge af en unødig 
vækst i udbuddet af adgangsprodukter på 
engrosniveau, uanset om disse indføres i 
medfør af markedsanalyser eller tilbydes 
på andre betingelser. Navnlig bør 
indførelsen af europæiske virtuelle 
adgangsprodukter ikke i sig selv føre til en 
stigning i antallet af regulerede 
adgangsprodukter, der pålægges en given 
operatør. Endvidere bør den 
omstændighed, at de nationale 
tilsynsmyndigheder i medfør af denne 
forordning skal vurdere, om der bør 
indføres krav om et europæisk virtuelt 
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med fremtidige markedsundersøgelser, 
hvor de konstaterer, at en udbyder har en 
stærk markedsposition, ikke berøre deres 
ansvar for at vælge den mest 
hensigtsmæssige og forholdsmæssige 
foranstaltning for at afhjælpe det 
konstaterede konkurrenceproblem i 
overensstemmelse med artikel 16 i direktiv 
2002/21/EF.

bredbåndsadgangsprodukt i stedet for 
eksisterende adgangsforanstaltninger på 
engrosniveau, og om det er 
hensigtsmæssigt at indføre krav om et 
europæisk virtuelt 
bredbåndsadgangsprodukt i forbindelse 
med fremtidige markedsundersøgelser, 
hvor de konstaterer, at en udbyder har en 
stærk markedsposition, ikke berøre deres 
ansvar for at vælge den mest 
hensigtsmæssige og forholdsmæssige 
foranstaltning for at afhjælpe det 
konstaterede konkurrenceproblem i 
overensstemmelse med artikel 16 i direktiv 
2002/21/EF.

Or. en

Begrundelse

BEREC's vejledning om funktionel adskillelse i henhold til artikel 13a og 13b i 
adgangsdirektivet og nationale procedurer giver de nationale tilsynsmyndigheder nyttige 
oplysninger om de juridiske og praktiske forhold, der løbende skal føres tilsyn med. Dette vil 
sikre, at funktionel adskillelse eller lige adgang kan gennemføres med mindst mulig 
forsinkelse, når dette er objektivt nødvendigt for at sikre konkurrence, innovation og lavere 
priser.

Ændringsforslag 230
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Af hensyn til forudsigelighed i 
reguleringen bør hovedelementerne i den 
beslutningspraksis, der er under udvikling 
i medfør af det nuværende regelsæt, og 
som påvirker de betingelser, på hvilke 
engrosadgangsprodukter, herunder 
europæiske virtuelle 
bredbåndsadgangsprodukter, stilles til 
rådighed for NGA-net, også afspejles i 
lovgivningen. Disse hovedelementer bør 
omfatte bestemmelser, der afspejler, hvor 

udgår
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vigtig en rolle forholdet mellem 
konkurrencemæssige begrænsninger, der 
hidrører fra alternative faste og trådløse 
infrastrukturer, faktiske garantier for 
ikke-diskriminerende adgang samt den 
eksisterende grad af konkurrence hvad 
angår pris, udvalg og kvalitet på 
detailniveau spiller i analysen af 
engrosadgangsmarkederne og særlig af, 
hvorvidt der er behov for priskontrol for 
denne adgang til NGA-net. Graden af 
konkurrence på pris, udvalg og kvalitet er 
det, der i sidste ende er afgørende for 
fordelene for slutbrugerne. For eksempel
kan de nationale tilsynsmyndigheder i 
forbindelse med deres vurdering af hver 
enkelt sag i medfør af artikel 16 i direktiv 
2002/21/EF, uden at det berører 
vurderingen af, om der er tale om stærk 
markedsposition, og anvendelsen af EU's 
konkurrenceregler, anse betingelserne på 
et marked med to faste 
næstegenerationsnet for at skabe 
tilstrækkelig konkurrence til at kunne 
sætte skub i netopgraderinger og fremme 
udviklingen hen imod udbud af 
ultrahurtige tjenester, hvilket er et af de 
vigtige parametre i detailkonkurrence.

Or. en

Ændringsforslag 231
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Af hensyn til forudsigelighed i 
reguleringen bør hovedelementerne i den 
beslutningspraksis, der er under udvikling i 
medfør af det nuværende regelsæt, og som 
påvirker de betingelser, på hvilke 
engrosadgangsprodukter, herunder 
europæiske virtuelle 

(38) Af hensyn til forudsigelighed i 
reguleringen bør hovedelementerne i den 
beslutningspraksis, der er under udvikling i 
medfør af det nuværende regelsæt, og som 
påvirker de betingelser, på hvilke 
engrosadgangsprodukter, herunder 
europæiske virtuelle 
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bredbåndsadgangsprodukter, stilles til 
rådighed for NGA-net, også afspejles i 
lovgivningen. Disse hovedelementer bør 
omfatte bestemmelser, der afspejler, hvor 
vigtig en rolle forholdet mellem 
konkurrencemæssige begrænsninger, der 
hidrører fra alternative faste og trådløse 
infrastrukturer, faktiske garantier for ikke-
diskriminerende adgang samt den 
eksisterende grad af konkurrence hvad 
angår pris, udvalg og kvalitet på 
detailniveau spiller i analysen af 
engrosadgangsmarkederne og særlig af, 
hvorvidt der er behov for priskontrol for 
denne adgang til NGA-net. Graden af 
konkurrence på pris, udvalg og kvalitet er 
det, der i sidste ende er afgørende for 
fordelene for slutbrugerne. For eksempel 
kan de nationale tilsynsmyndigheder i 
forbindelse med deres vurdering af hver 
enkelt sag i medfør af artikel 16 i direktiv 
2002/21/EF, uden at det berører 
vurderingen af, om der er tale om stærk 
markedsposition, og anvendelsen af EU's 
konkurrenceregler, anse betingelserne på 
et marked med to faste 
næstegenerationsnet for at skabe 
tilstrækkelig konkurrence til at kunne 
sætte skub i netopgraderinger og fremme 
udviklingen hen imod udbud af 
ultrahurtige tjenester, hvilket er et af de 
vigtige parametre i detailkonkurrence.

bredbåndsadgangsprodukter, stilles til 
rådighed for NGA-net, også afspejles i 
lovgivningen. Disse hovedelementer bør 
omfatte bestemmelser, der afspejler, hvor 
vigtig en rolle forholdet mellem 
konkurrencemæssige begrænsninger, der 
hidrører fra alternative faste og trådløse 
infrastrukturer, faktiske garantier for ikke-
diskriminerende adgang samt den 
eksisterende grad af konkurrence hvad 
angår pris, udvalg og kvalitet på 
detailniveau spiller i analysen af 
engrosadgangsmarkederne og særlig af, 
hvorvidt der er behov for priskontrol for 
denne adgang til NGA-net.

Or. en

Ændringsforslag 232
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Det må forventes, at øget 
konkurrence på et indre marked med 
tiden vil føre til begrænsning af 

udgår
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sektorspecifik regulering på baggrund af 
markedsanalyse. Et af resultaterne af 
gennemførelsen af det indre marked bør 
netop være en stærkere tendens til effektiv 
konkurrence på relevante markeder, idet 
efterfølgende anvendelse af 
konkurrencereglerne i stadigt stigende 
grad anses for at være tilstrækkelig til at 
sikre markedets funktion. For at sikre 
juridisk klarhed og forudsigelighed, hvad 
angår reguleringsstrategierne på tværs af 
grænserne, bør der opstilles klare og 
bindende kriterier for, hvordan det 
vurderes, om betingelserne på et givet 
marked stadig retfærdiggør forudgående 
reguleringsmæssige forpligtelser, idet der 
henvises til flaskehalsenes varige karakter 
og udsigterne til konkurrence, særligt 
infrastrukturbaseret konkurrence, samt 
konkurrencebetingelserne på detailniveau 
hvad angår parametre såsom pris, udvalg 
og kvalitet, der i sidste ende er det, der er 
relevant for slutbrugerne og EU's 
økonomis globale konkurrencedygtighed. 
Disse kriterier bør danne grundlag for 
regelmæssige revisioner af listen over 
markeder, hvor forudgående regulering 
kan være berettiget, og hjælpe de 
nationale tilsynsmyndigheder med at 
målrette deres indsats på konvergerende 
vis, hvor konkurrencen endnu ikke er 
effektiv. Endelig vil etableringen af et 
ægte indre marked for elektronisk 
kommunikation muligvis indvirke på den 
geografiske afgrænsning af markederne 
med henblik på både sektorspecifik 
regulering på baggrund af 
konkurrenceprincipperne og anvendelse 
af selve konkurrencelovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 233
Giles Chichester
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Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Det må forventes, at øget 
konkurrence på et indre marked med 
tiden vil føre til begrænsning af 
sektorspecifik regulering på baggrund af 
markedsanalyse. Et af resultaterne af 
gennemførelsen af det indre marked bør 
netop være en stærkere tendens til effektiv 
konkurrence på relevante markeder, idet 
efterfølgende anvendelse af 
konkurrencereglerne i stadigt stigende 
grad anses for at være tilstrækkelig til at 
sikre markedets funktion. For at sikre 
juridisk klarhed og forudsigelighed, hvad 
angår reguleringsstrategierne på tværs af 
grænserne, bør der opstilles klare og 
bindende kriterier for, hvordan det 
vurderes, om betingelserne på et givet 
marked stadig retfærdiggør forudgående 
reguleringsmæssige forpligtelser, idet der 
henvises til flaskehalsenes varige karakter 
og udsigterne til konkurrence, særligt 
infrastrukturbaseret konkurrence, samt 
konkurrencebetingelserne på detailniveau 
hvad angår parametre såsom pris, udvalg 
og kvalitet, der i sidste ende er det, der er 
relevant for slutbrugerne og EU's 
økonomis globale konkurrencedygtighed. 
Disse kriterier bør danne grundlag for 
regelmæssige revisioner af listen over 
markeder, hvor forudgående regulering 
kan være berettiget, og hjælpe de 
nationale tilsynsmyndigheder med at 
målrette deres indsats på konvergerende 
vis, hvor konkurrencen endnu ikke er 
effektiv. Endelig vil etableringen af et 
ægte indre marked for elektronisk 
kommunikation muligvis indvirke på den 
geografiske afgrænsning af markederne 
med henblik på både sektorspecifik 
regulering på baggrund af 
konkurrenceprincipperne og anvendelse 
af selve konkurrencelovgivningen.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 234
Francesco De Angelis

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Det må forventes, at øget 
konkurrence på et indre marked med 
tiden vil føre til begrænsning af 
sektorspecifik regulering på baggrund af 
markedsanalyse. Et af resultaterne af 
gennemførelsen af det indre marked bør 
netop være en stærkere tendens til effektiv 
konkurrence på relevante markeder, idet 
efterfølgende anvendelse af 
konkurrencereglerne i stadigt stigende 
grad anses for at være tilstrækkelig til at 
sikre markedets funktion. For at sikre 
juridisk klarhed og forudsigelighed, hvad 
angår reguleringsstrategierne på tværs af 
grænserne, bør der opstilles klare og 
bindende kriterier for, hvordan det 
vurderes, om betingelserne på et givet 
marked stadig retfærdiggør forudgående 
reguleringsmæssige forpligtelser, idet der 
henvises til flaskehalsenes varige karakter 
og udsigterne til konkurrence, særligt 
infrastrukturbaseret konkurrence, samt 
konkurrencebetingelserne på detailniveau 
hvad angår parametre såsom pris, udvalg 
og kvalitet, der i sidste ende er det, der er 
relevant for slutbrugerne og EU's 
økonomis globale konkurrencedygtighed. 
Disse kriterier bør danne grundlag for 
regelmæssige revisioner af listen over 
markeder, hvor forudgående regulering 
kan være berettiget, og hjælpe de 
nationale tilsynsmyndigheder med at 
målrette deres indsats på konvergerende 
vis, hvor konkurrencen endnu ikke er 
effektiv. Endelig vil etableringen af et 
ægte indre marked for elektronisk 

udgår
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kommunikation muligvis indvirke på den 
geografiske afgrænsning af markederne 
med henblik på både sektorspecifik 
regulering på baggrund af 
konkurrenceprincipperne og anvendelse 
af selve konkurrencelovgivningen.

Or. en

Begrundelse

For at undgå skadelige virkninger for slutbrugerne er det nødvendigt at undgå at svække 
konkurrencereglerne i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 235
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

forhindre de udbydere af elektronisk 
kommunikation, der tilbyder tjenester til 
offentligheden, i at tilbyde slutbrugerne 
kontrakter, der går videre end dette 
beskyttelsesniveau.

Or. en

Ændringsforslag 236
Sabine Verheyen, Doris Pack

Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 237
Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) I de tilfælde hvor bestemmelserne i 
kapitel 4 og 5 i denne forordning henviser 
til slutbrugere, skal bestemmelserne ikke 
kun gælde for forbrugere, men også for 
andre kategorier af slutbrugere, primært 
mikrovirksomheder. Hvis de anmoder 
herom, skal individuelle slutbrugere, der 

udgår
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ikke er forbrugere, have mulighed for at 
indgå individuelle aftaler om at afvige fra 
visse bestemmelser.

Or. de

Ændringsforslag 238
Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) I løbet af de seneste årtier har 
internettet udviklet sig som en åben 
platform for innovation med lave 
adgangsbarrierer for slutbrugere, udbydere 
af applikationer og indhold og 
internettjenesteudbydere. Det eksisterende 
regelsæt har til formål at fremme 
slutbrugernes muligheder for at få adgang 
til og formidle information og bruge 
applikationer og tjenester, som de selv 
vælger. For nylig viste rapporten fra 
Sammenslutningen af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk 
Kommunikation (BEREC) om 
trafikstyringspraksis, der blev 
offentliggjort i maj 2012, og en 
undersøgelse iværksat af 
Forvaltningsorganet for Sundhed og 
Forbrugere og udgivet i december 2012 om 
markedet for internetadgang og -udbud set 
ud fra et forbrugerperspektiv dog, at et 
væsentligt antal slutbrugere bliver berørt af 
trafikstyringspraksis, der blokerer eller 
bremser specifikke applikationer. Disse 
tendenser kræver klare regler på EU-plan 
for at bibeholde det åbne internet og for at 
undgå opsplitning på det indre marked som 
følge af de enkelte medlemsstaters 
foranstaltninger.

(45) I løbet af de seneste årtier har 
internettet udviklet sig som en åben 
platform for innovation med lave 
adgangsbarrierer for slutbrugere, udbydere 
af applikationer og indhold og 
internettjenesteudbydere. Den 
grundlæggende ligebehandling og ikke-
diskrimination i overførslen af datapakker 
uanset indhold, tjeneste, applikation, 
oprindelse og bestemmelse bør sikres i 
hele EU for permanent at sikre, at alle 
brugere af internettjenester har en 
grundlæggende adgang til indhold, 
tjenester og applikationer eller selv kan 
tilbyde disse. Adgangsnetoperatører er 
underlagt en almen forpligtelse til med et 
passende kvalitetsniveau at udbyde til 
brugerne at overføre datapakker uanset 
disses oprindelse og bestemmelse og 
uanset indhold, tjenester eller 
applikationer. Dette kvalitetsniveau skal 
løbende videreudvikles svarende til de 
teknologiske fremskridt. Internettets åbne 
og ikke-diskriminerende karakter er den 
grundlæggende drivkraft bag innovation 
og økonomisk effektivitet. Disse 
hovedtræk tjener til at sikre frihed og 
pluralisme, hvad angår meninger, medier 
og kultur. Det eksisterende regelsæt har til 
formål at fremme slutbrugernes muligheder 
for at få adgang til og formidle information 
og bruge applikationer og tjenester, som de 
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selv vælger. For nylig viste rapporten fra 
Sammenslutningen af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk 
Kommunikation (BEREC) om 
trafikstyringspraksis, der blev 
offentliggjort i maj 2012, og en 
undersøgelse iværksat af 
Forvaltningsorganet for Sundhed og 
Forbrugere og udgivet i december 2012 om 
markedet for internetadgang og -udbud set 
ud fra et forbrugerperspektiv dog, at et 
væsentligt antal slutbrugere bliver berørt af 
trafikstyringspraksis, der blokerer eller 
bremser specifikke applikationer. Disse 
tendenser kræver klare regler på EU-plan 
for at bibeholde det åbne internet og for at 
undgå opsplitning på det indre marked som 
følge af de enkelte medlemsstaters 
foranstaltninger. Udviklingen af andre 
produkter eller tjenester må ikke hindre et 
internet, der uden undtagelse fungerer 
efter "best effort"-princippet, eller dets 
fortsatte udvikling.

Or. de

Ændringsforslag 239
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(45) I løbet af de seneste årtier har 
internettet udviklet sig som en åben 
platform for innovation med lave 
adgangsbarrierer for slutbrugere, udbydere 
af applikationer og indhold og 
internettjenesteudbydere. Det eksisterende 
regelsæt har til formål at fremme 
slutbrugernes muligheder for at få adgang 
til og formidle information og bruge 
applikationer og tjenester, som de selv 
vælger. For nylig viste rapporten fra 
Sammenslutningen af Europæiske 
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Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk 
Kommunikation (BEREC) om 
trafikstyringspraksis, der blev 
offentliggjort i maj 2012, og en 
undersøgelse iværksat af 
Forvaltningsorganet for Sundhed og 
Forbrugere og udgivet i december 2012 om 
markedet for internetadgang og -udbud set 
ud fra et forbrugerperspektiv dog, at et 
væsentligt antal slutbrugere bliver berørt af 
trafikstyringspraksis, der blokerer eller 
bremser specifikke applikationer. Disse 
tendenser kræver klare regler på EU-plan 
for at bibeholde det åbne internet og for at 
undgå opsplitning på det indre marked som 
følge af de enkelte medlemsstaters 
foranstaltninger.

Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk 
Kommunikation (BEREC) om 
trafikstyringspraksis, der blev 
offentliggjort i maj 2012, og en 
undersøgelse iværksat af 
Forvaltningsorganet for Sundhed og 
Forbrugere og udgivet i december 2012 om 
markedet for internetadgang og -udbud set 
ud fra et forbrugerperspektiv dog, at et 
væsentligt antal slutbrugere bliver berørt af 
trafikstyringspraksis, der blokerer eller 
bremser specifikke applikationer. Disse 
tendenser kræver klare regler på EU-plan 
for at bibeholde det åbne internet og for at 
undgå opsplitning på det indre marked som 
følge af de enkelte medlemsstaters 
foranstaltninger. Som anført i Europa-
Parlamentets beslutning af 17. november 
2011 om det åbne internet og 
netneutraliteten i Europa 2011/2866 har 
internettets åbne karakter faktisk været en 
vigtig drivkraft for konkurrenceevnen, 
økonomisk vækst, social udvikling og 
innovation, som har ført til en 
bemærkelsesværdig udvikling inden for 
onlineapplikationer, -indhold og -tjenester 
og dermed vækst i udbuddet af og 
efterspørgslen efter indhold og tjenester, 
ligesom den har gjort det til en meget 
vigtig katalysator for den fri bevægelighed 
for viden, ideer og information, herunder 
i lande, hvor der er begrænset adgang til 
uafhængige medier;

Or. en

Ændringsforslag 240
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) I løbet af de seneste årtier har 
internettet udviklet sig som en åben 

(45) I løbet af de seneste årtier har 
internettet udviklet sig som en åben 
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platform for innovation med lave 
adgangsbarrierer for slutbrugere, udbydere 
af applikationer og indhold og 
internettjenesteudbydere. Det eksisterende 
regelsæt har til formål at fremme 
slutbrugernes muligheder for at få adgang 
til og formidle information og bruge 
applikationer og tjenester, som de selv 
vælger. For nylig viste rapporten fra 
Sammenslutningen af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk 
Kommunikation (BEREC) om 
trafikstyringspraksis, der blev 
offentliggjort i maj 2012, og en 
undersøgelse iværksat af 
Forvaltningsorganet for Sundhed og 
Forbrugere og udgivet i december 2012 om 
markedet for internetadgang og -udbud set 
ud fra et forbrugerperspektiv dog, at et 
væsentligt antal slutbrugere bliver berørt af 
trafikstyringspraksis, der blokerer eller 
bremser specifikke applikationer. Disse 
tendenser kræver klare regler på EU-plan 
for at bibeholde det åbne internet og for at 
undgå opsplitning på det indre marked som 
følge af de enkelte medlemsstaters 
foranstaltninger.

platform for innovation med lave 
adgangsbarrierer for slutbrugere, udbydere 
af applikationer og indhold og 
internettjenesteudbydere. Den 
grundlæggende drivkraft bag den hidtil 
usete innovation og økonomiske aktivitet i 
den digitale tidsalder er, at al 
internettrafik behandles lige uden 
diskrimination, begrænsning eller 
indgriben, uafhængigt af afsender, 
modtager, type, indhold, udstyr, tjeneste 
eller applikation, i overensstemmelse med 
princippet om netneutralitet. Det 
eksisterende regelsæt har til formål at 
fremme slutbrugernes muligheder for at få 
adgang til og formidle information og 
bruge applikationer og tjenester, som de 
selv vælger. For nylig viste rapporten fra 
Sammenslutningen af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk 
Kommunikation (BEREC) om 
trafikstyringspraksis, der blev 
offentliggjort i maj 2012, og en 
undersøgelse iværksat af 
Forvaltningsorganet for Sundhed og 
Forbrugere og udgivet i december 2012 om 
markedet for internetadgang og -udbud set 
ud fra et forbrugerperspektiv dog, at et 
væsentligt antal slutbrugere bliver berørt af 
trafikstyringspraksis, der blokerer eller 
bremser specifikke applikationer. Disse 
tendenser kræver klare regler til 
stadfæstelse af princippet om 
netneutralitet i lovgivningen på EU-plan 
for at bibeholde det åbne internet og for at 
undgå opsplitning på det indre marked som 
følge af de enkelte medlemsstaters 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 241
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 45
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) I løbet af de seneste årtier har 
internettet udviklet sig som en åben 
platform for innovation med lave 
adgangsbarrierer for slutbrugere, udbydere 
af applikationer og indhold og 
internettjenesteudbydere. Det eksisterende 
regelsæt har til formål at fremme 
slutbrugernes muligheder for at få adgang 
til og formidle information og bruge 
applikationer og tjenester, som de selv 
vælger. For nylig viste rapporten fra 
Sammenslutningen af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk 
Kommunikation (BEREC) om 
trafikstyringspraksis, der blev 
offentliggjort i maj 2012, og en 
undersøgelse iværksat af 
Forvaltningsorganet for Sundhed og 
Forbrugere og udgivet i december 2012 om 
markedet for internetadgang og -udbud set 
ud fra et forbrugerperspektiv dog, at et 
væsentligt antal slutbrugere bliver berørt af 
trafikstyringspraksis, der blokerer eller 
bremser specifikke applikationer. Disse 
tendenser kræver klare regler på EU-plan 
for at bibeholde det åbne internet og for at 
undgå opsplitning på det indre marked som 
følge af de enkelte medlemsstaters 
foranstaltninger.

(45) I løbet af de seneste årtier har 
internettet udviklet sig som en åben 
platform for innovation med lave 
adgangsbarrierer for slutbrugere, udbydere 
af applikationer og indhold og 
internettjenesteudbydere. Internettets åbne 
og ikkediskriminerende karakter har 
grundlæggende betydning for at fremme 
innovation og økonomisk effektivitet, men 
også for at bevare såvel mediernes frihed 
og pluralisme som den kulturelle 
diversitet. Det eksisterende regelsæt har til 
formål at fremme slutbrugernes muligheder 
for at få adgang til og formidle information 
og bruge applikationer og tjenester, som de 
selv vælger. For nylig viste rapporten fra 
Sammenslutningen af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk 
Kommunikation (BEREC) om 
trafikstyringspraksis, der blev 
offentliggjort i maj 2012, og en 
undersøgelse iværksat af 
Forvaltningsorganet for Sundhed og 
Forbrugere og udgivet i december 2012 om 
markedet for internetadgang og -udbud set 
ud fra et forbrugerperspektiv dog, at et 
væsentligt antal slutbrugere bliver berørt af 
trafikstyringspraksis, der blokerer eller 
bremser specifikke applikationer. Disse 
tendenser kræver klare regler på EU-plan 
for at bibeholde det åbne internet og for at 
undgå opsplitning på det indre marked som 
følge af de enkelte medlemsstaters 
foranstaltninger. Udviklingen af 
specialtjenester eller trafik med garanteret 
servicekvalitet må ikke skade det åbne 
"best effort"-internet. Det åbne internet 
skal fortsat være reglen og ikke 
undtagelsen.

Or. fr
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Ændringsforslag 242
Ivo Belet

Forslag til forordning
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) I løbet af de seneste årtier har 
internettet udviklet sig som en åben 
platform for innovation med lave 
adgangsbarrierer for slutbrugere, udbydere 
af applikationer og indhold og 
internettjenesteudbydere. Det eksisterende 
regelsæt har til formål at fremme 
slutbrugernes muligheder for at få adgang 
til og formidle information og bruge 
applikationer og tjenester, som de selv 
vælger. For nylig viste rapporten fra 
Sammenslutningen af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk 
Kommunikation (BEREC) om 
trafikstyringspraksis, der blev 
offentliggjort i maj 2012, og en 
undersøgelse iværksat af
Forvaltningsorganet for Sundhed og 
Forbrugere og udgivet i december 2012 om 
markedet for internetadgang og -udbud set 
ud fra et forbrugerperspektiv dog, at et 
væsentligt antal slutbrugere bliver berørt af 
trafikstyringspraksis, der blokerer eller 
bremser specifikke applikationer. Disse 
tendenser kræver klare regler på EU-plan 
for at bibeholde det åbne internet og for at 
undgå opsplitning på det indre marked som 
følge af de enkelte medlemsstaters 
foranstaltninger.

(45) I løbet af de seneste årtier har 
internettet udviklet sig som en åben 
platform for innovation med lave 
adgangsbarrierer for slutbrugere, udbydere 
af applikationer og indhold og 
internettjenesteudbydere. Internettets 
åbenhed og ikkediskriminerende funktion 
er afgørende drivkræfter for innovation 
og økonomisk effektivitet og en garanti 
for mediefrihed og -pluralisme samt 
kulturel mangfoldighed. Det eksisterende 
regelsæt har til formål at fremme 
slutbrugernes muligheder for at få adgang 
til og formidle information og bruge 
applikationer og tjenester, som de selv 
vælger. For nylig viste rapporten fra 
Sammenslutningen af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk 
Kommunikation (BEREC) om 
trafikstyringspraksis, der blev 
offentliggjort i maj 2012, og en 
undersøgelse iværksat af 
Forvaltningsorganet for Sundhed og 
Forbrugere og udgivet i december 2012 om 
markedet for internetadgang og -udbud set 
ud fra et forbrugerperspektiv dog, at et 
væsentligt antal slutbrugere bliver berørt af 
trafikstyringspraksis, der blokerer eller 
bremser specifikke applikationer, hvilket 
indebærer en særlig høj risiko for 
vertikalt integrerede selskaber. Disse 
tendenser kræver klare regler på EU-plan 
for at bibeholde det åbne internet og for at 
undgå opsplitning på det indre marked som 
følge af de enkelte medlemsstaters 
foranstaltninger.

Or. en
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Ændringsforslag 243
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Forslag til forordning
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) I løbet af de seneste årtier har 
internettet udviklet sig som en åben 
platform for innovation med lave 
adgangsbarrierer for slutbrugere, udbydere 
af applikationer og indhold og 
internettjenesteudbydere. Det eksisterende 
regelsæt har til formål at fremme 
slutbrugernes muligheder for at få adgang 
til og formidle information og bruge 
applikationer og tjenester, som de selv 
vælger. For nylig viste rapporten fra 
Sammenslutningen af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk 
Kommunikation (BEREC) om 
trafikstyringspraksis, der blev 
offentliggjort i maj 2012, og en 
undersøgelse iværksat af 
Forvaltningsorganet for Sundhed og 
Forbrugere og udgivet i december 2012 om 
markedet for internetadgang og -udbud set 
ud fra et forbrugerperspektiv dog, at et 
væsentligt antal slutbrugere bliver berørt af 
trafikstyringspraksis, der blokerer eller 
bremser specifikke applikationer. Disse 
tendenser kræver klare regler på EU-plan 
for at bibeholde det åbne internet og for at 
undgå opsplitning på det indre marked som 
følge af de enkelte medlemsstaters 
foranstaltninger.

(45) I løbet af de seneste årtier har 
internettet udviklet sig som en åben 
platform for innovation med lave 
adgangsbarrierer for slutbrugere, udbydere 
af applikationer og indhold og 
internettjenesteudbydere. Det eksisterende 
regelsæt har til formål at fremme 
slutbrugernes muligheder for at få adgang 
til og formidle information og bruge 
applikationer og tjenester, som de selv 
vælger. Dette sikres bedst ved, at alle typer 
trafik behandles ens af udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden. For nylig viste rapporten 
fra Sammenslutningen af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk
Kommunikation (BEREC) om 
trafikstyringspraksis, der blev 
offentliggjort i maj 2012, og en 
undersøgelse iværksat af 
Forvaltningsorganet for Sundhed og 
Forbrugere og udgivet i december 2012 om 
markedet for internetadgang og -udbud set 
ud fra et forbrugerperspektiv dog, at et 
væsentligt antal slutbrugere bliver berørt af 
trafikstyringspraksis, der blokerer eller 
bremser specifikke applikationer. Disse 
tendenser kræver klare regler på EU-plan 
for at bibeholde det åbne internet og for at 
undgå opsplitning på det indre marked som 
følge af de enkelte medlemsstaters 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 244
Patrizia Toia
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Forslag til forordning
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) I løbet af de seneste årtier har 
internettet udviklet sig som en åben 
platform for innovation med lave 
adgangsbarrierer for slutbrugere, udbydere 
af applikationer og indhold og 
internettjenesteudbydere. Det eksisterende 
regelsæt har til formål at fremme 
slutbrugernes muligheder for at få adgang 
til og formidle information og bruge 
applikationer og tjenester, som de selv 
vælger. For nylig viste rapporten fra 
Sammenslutningen af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk 
Kommunikation (BEREC) om 
trafikstyringspraksis, der blev 
offentliggjort i maj 2012, og en 
undersøgelse iværksat af 
Forvaltningsorganet for Sundhed og 
Forbrugere og udgivet i december 2012 om 
markedet for internetadgang og -udbud set 
ud fra et forbrugerperspektiv dog, at et 
væsentligt antal slutbrugere bliver berørt af 
trafikstyringspraksis, der blokerer eller 
bremser specifikke applikationer. Disse 
tendenser kræver klare regler på EU-plan 
for at bibeholde det åbne internet og for at 
undgå opsplitning på det indre marked som 
følge af de enkelte medlemsstaters 
foranstaltninger.

(45) I løbet af de seneste årtier har 
internettet udviklet sig som en åben 
platform for innovation med lave 
adgangsbarrierer for slutbrugere, udbydere 
af applikationer og indhold og 
internettjenesteudbydere. Det eksisterende 
regelsæt har til formål at fremme 
slutbrugernes muligheder for at få adgang 
til og formidle data og information og 
bruge applikationer og tjenester, som de 
selv vælger. For nylig viste rapporten fra 
Sammenslutningen af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk 
Kommunikation (BEREC) om 
trafikstyringspraksis, der blev 
offentliggjort i maj 2012, og en 
undersøgelse iværksat af 
Forvaltningsorganet for Sundhed og 
Forbrugere og udgivet i december 2012 om 
markedet for internetadgang og -udbud set 
ud fra et forbrugerperspektiv dog, at et 
væsentligt antal slutbrugere bliver berørt af 
trafikstyringspraksis, der blokerer eller 
bremser specifikke applikationer. Disse 
tendenser kræver klare regler på EU-plan 
for at bibeholde det åbne internet og for at 
undgå opsplitning på det indre marked som 
følge af de enkelte medlemsstaters 
foranstaltninger.

Or. it

Ændringsforslag 245
Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Betragtning 46
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 246
Françoise Castex

Forslag til forordning
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(46) Slutbrugernes frihed til at have adgang 
til og formidle oplysninger og lovligt 
indhold og bruge applikationer og 
tjenester, de selv vælger, er underlagt EU-
lovgivningen og den nationale lovgivning, 
der er i overensstemmelse hermed. 
Nærværende forordning fastlægger 
begrænsningerne for de restriktioner for 
denne frihed, som udbyderne af 
elektroniske kommunikationstjenester til 
offentligheden pålægger, men berører ikke 
anden EU-lovgivning, herunder 
ophavsretsreglerne, direktiv 1995/46/EF, 
direktiv 2002/58/EF og direktiv 
2000/31/EF.

Or. en
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Ændringsforslag 247
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(46) Slutbrugernes frihed til at have adgang 
til og formidle oplysninger og indhold og 
bruge applikationer og tjenester, de selv 
vælger, er underlagt EU-lovgivningen og 
den nationale lovgivning, der er i 
overensstemmelse hermed. Nærværende 
forordning fastlægger begrænsningerne for 
de restriktioner for denne frihed, som 
udbyderne af elektroniske 
kommunikationstjenester til offentligheden 
pålægger, men berører ikke anden EU-
lovgivning, herunder ophavsretsreglerne, 
direktiv 1995/46/EF, direktiv 2002/58/EF
og direktiv 2000/31/EF.

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til direktiv 1995/46/EF og direktiv 2002/58/EF definerer grænsen for 
trafikstyring ud fra et databeskyttelses- og datasikkerhedsperspektiv.

Ændringsforslag 248
András Gyürk

Forslag til forordning
Betragtning 46 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46a) I henhold til Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder skal begrænsninger i retten til 
privatliv, retten til fortrolighed af 
meddelelser, retten til databeskyttelse eller 
friheden til at modtage eller videregive 
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oplysninger være fastsat ved lov og 
respektere kernen i disse rettigheder og 
frihedsrettigheder. EU's retspraksis med 
hensyn til overvågning eller filtrering af 
elektronisk kommunikation bekræfter, at 
pålæggelse af en forpligtelse for en 
udbyder af elektronisk kommunikation 
eller elektroniske tjenester til vilkårlig 
overvågning af kommunikation ikke blot 
udgør en alvorlig krænkelse af 
udbyderens frihed til at drive sin 
virksomhed, men også krænker 
udbyderens kundes grundlæggende 
rettigheder. En ordning, der indebærer 
overvågning af kommunikation eller 
tjenester, bør derfor specifikt være fastsat 
i enten EU-retten eller i national 
lovgivning vedtaget i overensstemmelse 
med EU-retten eller, hvis den er baseret 
på en frivillig aftale, være underkastet 
domstolsprøvelse.

Or. en

Ændringsforslag 249
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 46 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46a) Som anført i Europa-Parlamentets 
rapport om gennemførelse af 
rammebestemmelserne for elektronisk 
kommunikation (2013/2080) skal det med 
henblik på at fremme innovation og fjerne 
adgangsbarrierer sikres, at der ikke 
forekommer diskrimination i forbindelse 
med afsendelse, videresendelse og 
modtagelse af information.

Or. en
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Ændringsforslag 250
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 46 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46b) Potentiel konkurrencebegrænsende 
og diskriminerende adfærd i 
trafikstyringen vil være i modstrid med 
princippet om netneutralitet og det åbne 
internet og bør derfor forebygges som 
angivet i Europa-Parlamentets 
initiativbetænkning 2013/2080.

Or. en

Ændringsforslag 251
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 46 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46c) I henhold til Europa-Parlamentets 
beslutning af 17. november 2011 om det 
åbne internet og netneutraliteten i Europa 
(2011/2866) og af 11. december 2012 om 
en strategi for digital frihed i EU's 
udenrigspolitik (2012/2098) må 
internetudbydere ikke blokere, 
diskriminere mod, svække eller forringe 
en persons mulighed for at udnytte en 
tjeneste til at få adgang til, anvende, 
sende, offentliggøre, modtage eller tilbyde 
et hvilket som helst indhold og en hvilken 
som helst applikation eller tjeneste efter 
eget valg, uanset kilde eller mål.

Or. en



AM\1012835DA.doc 85/215 PE524.835v01-00

DA

Ændringsforslag 252
Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) På et åbent internet bør udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden ikke inden for 
begrænsninger vedrørende datamængder 
og hastighed i forbindelse med 
internetadgangstjenester, der fremgår af 
kontraktlige aftaler, blokere, bremse, 
degradere eller diskriminere specifikt 
indhold, specifikke applikationer eller 
tjenester eller specifikke kategorier heraf, 
undtagen med baggrund i et begrænset 
antal rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger. Sådanne
foranstaltninger skal være gennemsigtige, 
forholdsmæssige og ikke-diskriminerende. 
Denne form for rimelig trafikstyring 
indebærer forebyggelse og hindring af 
alvorlig kriminalitet, herunder frivillige 
foranstaltninger fra udbydernes side, der 
skal forhindre adgang til og udbredelse af 
børnepornografi. Det bør anses for 
rimeligt at minimere virkningerne af 
overbelastning af nettet, forudsat at denne 
form for belastning kun forekommer i 
begrænsede tidsrum eller under særlige 
forhold.

(47) På et åbent internet kan udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden ikke slette, blokere, bremse, 
degradere eller diskriminere specifikt 
indhold, specifikke applikationer eller 
tjenester eller specifikke kategorier heraf, 
undtagen med rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger, der er klart 
afgrænsede i denne forordning, og som i 
hvert enkelttilfælde skal begrundes. 
Sådanne foranstaltningerne skal være 
gennemsigtige, nødvendige og
forholdsmæssige. 

Or. de

Ændringsforslag 253
Edit Herczog

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) På et åbent internet bør udbydere af (47) På et åbent internet bør udbydere af 
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elektronisk kommunikation til 
offentligheden ikke inden for 
begrænsninger vedrørende datamængder 
og hastighed i forbindelse med 
internetadgangstjenester, der fremgår af 
kontraktlige aftaler, blokere, bremse, 
degradere eller diskriminere specifikt 
indhold, specifikke applikationer eller 
tjenester eller specifikke kategorier heraf, 
undtagen med baggrund i et begrænset 
antal rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger. Sådanne 
foranstaltninger skal være gennemsigtige, 
forholdsmæssige og ikke-diskriminerende.
Denne form for rimelig trafikstyring 
indebærer forebyggelse og hindring af 
alvorlig kriminalitet, herunder frivillige 
foranstaltninger fra udbydernes side, der 
skal forhindre adgang til og udbredelse af 
børnepornografi. Det bør anses for 
rimeligt at minimere virkningerne af 
overbelastning af nettet, forudsat at denne 
form for belastning kun forekommer i 
begrænsede tidsrum eller under særlige 
forhold.

elektronisk kommunikation til 
offentligheden ikke inden for 
begrænsninger vedrørende datamængder 
og hastighed i forbindelse med 
internetadgangstjenester, der fremgår af 
kontraktlige aftaler, blokere, bremse, 
degradere eller diskriminere specifikt 
indhold, specifikke applikationer eller 
tjenester eller specifikke kategorier heraf, 
undtagen med baggrund i et begrænset 
antal rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger. Sådanne 
foranstaltninger skal være relevante, 
effektive, gennemsigtige, forholdsmæssige, 
ikke-diskriminerende og i 
overensstemmelse med gældende 
lovgivning om bl.a. beskyttelse af 
privatlivets fred og personoplysninger. Det 
bør anses for rimeligt at opretholde 
integritet og sikkerhed for nettet og
minimere virkningerne af overbelastning af 
nettet ved hjælp af 
trafikstyringsforanstaltninger, forudsat at
det kun sker i begrænsede tidsrum eller 
under særlige forhold, og at ækvivalente 
typer trafik behandles ens.

Or. en

Begrundelse

The language ‘and the general characteristics of the service' could be misused as a loophole 
to offer products to consumers which do not in fact enable them to access and use the content, 
applications and services of their choice on the Internet. The only limitations to the open 
Internet, bar reasonable traffic management, should concern data volumes and speeds.The 
scope of what is deemed reasonable traffic management should also be more clearly 
caveated, in line with BEREC and EDPS guidance, to reflect notably the acceptable use of 
traffic management to handle genuine network security and congestion problems as they 
arise, and in full respect of data protection and privacy.

Ændringsforslag 254
Catherine Trautmann, Dimitrios Droutsas, Edit Herczog

Forslag til forordning
Betragtning 47
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) På et åbent internet bør udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden ikke inden for 
begrænsninger vedrørende datamængder 
og hastighed i forbindelse med 
internetadgangstjenester, der fremgår af 
kontraktlige aftaler, blokere, bremse, 
degradere eller diskriminere specifikt 
indhold, specifikke applikationer eller 
tjenester eller specifikke kategorier heraf, 
undtagen med baggrund i et begrænset 
antal rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger. Sådanne 
foranstaltninger skal være gennemsigtige, 
forholdsmæssige og ikke-diskriminerende.
Denne form for rimelig trafikstyring 
indebærer forebyggelse og hindring af 
alvorlig kriminalitet, herunder frivillige 
foranstaltninger fra udbydernes side, der 
skal forhindre adgang til og udbredelse af 
børnepornografi. Det bør anses for 
rimeligt at minimere virkningerne af 
overbelastning af nettet, forudsat at denne 
form for belastning kun forekommer i 
begrænsede tidsrum eller under særlige 
forhold.

(47) På et åbent internet bør udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden ikke inden for 
begrænsninger vedrørende datamængder 
og hastighed i forbindelse med 
internetadgangstjenester og tjenestens 
generelle karakteristika, der fremgår af 
kontraktlige aftaler, blokere, bremse, 
degradere eller diskriminere specifikt 
indhold, specifikke applikationer eller 
tjenester eller specifikke kategorier heraf, 
undtagen med baggrund i et begrænset 
antal rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger. Sådanne 
foranstaltninger skal være gennemsigtige, 
forholdsmæssige og ikke-diskriminerende. 
Det bør anses for rimeligt at minimere 
virkningerne af overbelastning af nettet, 
forudsat at denne form for belastning kun 
forekommer i begrænsede tidsrum eller 
under særlige forhold, samt i tilfælde, hvor 
udbyderen efter anmodning fra de 
kompetente nationale myndigheder kan 
godtgøre, at en ensartet behandling af al 
trafik vil være væsentlig mindre effektiv.

Når en udbyder af elektronisk 
kommunikation træffer sådanne 
foranstaltninger, bør den også orientere 
de berørte udbydere af indhold, 
applikationer og tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 255
Seán Kelly

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) På et åbent internet bør udbydere af (47) På et åbent internet bør udbydere af 
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elektronisk kommunikation til 
offentligheden ikke inden for 
begrænsninger vedrørende datamængder 
og hastighed i forbindelse med 
internetadgangstjenester, der fremgår af 
kontraktlige aftaler, blokere, bremse, 
degradere eller diskriminere specifikt 
indhold, specifikke applikationer eller 
tjenester eller specifikke kategorier heraf, 
undtagen med baggrund i et begrænset 
antal rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger. Sådanne 
foranstaltninger skal være gennemsigtige, 
forholdsmæssige og ikke-diskriminerende. 
Denne form for rimelig trafikstyring 
indebærer forebyggelse og hindring af 
alvorlig kriminalitet, herunder frivillige 
foranstaltninger fra udbydernes side, der 
skal forhindre adgang til og udbredelse af 
børnepornografi. Det bør anses for rimeligt 
at minimere virkningerne af overbelastning 
af nettet, forudsat at denne form for 
belastning kun forekommer i begrænsede 
tidsrum eller under særlige forhold.

elektronisk kommunikation til 
offentligheden ikke inden for 
begrænsninger vedrørende datamængder 
og hastighed i forbindelse med 
internetadgangstjenester, der fremgår af 
kontraktlige aftaler, blokere, bremse, 
degradere eller diskriminere specifikt 
indhold, specifikke applikationer eller 
tjenester eller specifikke kategorier heraf, 
undtagen med baggrund i et begrænset 
antal rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger. Sådanne 
foranstaltninger skal være effektive, 
hensigtsmæssige, gennemsigtige, 
forholdsmæssige, ikke-diskriminerende og
i overensstemmelse med gældende 
lovgivning om bl.a. databeskyttelse. Denne 
form for rimelig trafikstyring indebærer 
forebyggelse og hindring af alvorlig 
kriminalitet, herunder frivillige 
foranstaltninger fra udbydernes side, der 
skal forhindre adgang til og udbredelse af 
børnepornografi. Det bør anses for rimeligt 
at opretholde integritet og sikkerhed for 
nettet og minimere virkningerne af 
overbelastning af nettet ved hjælp af 
trafikstyringsforanstaltninger, forudsat at
det kun sker i begrænsede tidsrum eller 
under særlige forhold, og at ækvivalente 
typer trafik behandles ens.

Or. en

Begrundelse

Betydningen af "rimelig trafikstyring" bør rettes til og strammes op i overensstemmelse med 
BEREC's og EDPS's retningslinjer og udtalelser med hensyn til bl.a. acceptabel brug af 
trafikstyring til håndtering af ægte netværkssikkerhed og overbelastningsproblemer under 
samtidig overholdelse af databeskyttelseskravene.

Ændringsforslag 256
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Betragtning 47
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) På et åbent internet bør udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden ikke inden for 
begrænsninger vedrørende datamængder 
og hastighed i forbindelse med 
internetadgangstjenester, der fremgår af 
kontraktlige aftaler, blokere, bremse, 
degradere eller diskriminere specifikt 
indhold, specifikke applikationer eller 
tjenester eller specifikke kategorier heraf, 
undtagen med baggrund i et begrænset 
antal rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger. Sådanne 
foranstaltninger skal være gennemsigtige,
forholdsmæssige og ikke-diskriminerende. 
Denne form for rimelig trafikstyring 
indebærer forebyggelse og hindring af 
alvorlig kriminalitet, herunder frivillige 
foranstaltninger fra udbydernes side, der 
skal forhindre adgang til og udbredelse af 
børnepornografi. Det bør anses for rimeligt 
at minimere virkningerne af overbelastning 
af nettet, forudsat at denne form for 
belastning kun forekommer i begrænsede 
tidsrum eller under særlige forhold.

(47) På et åbent internet bør udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden ikke blokere, bremse, 
degradere eller diskriminere specifikt 
indhold, specifikke applikationer eller 
tjenester eller specifikke kategorier heraf, 
undtagen med baggrund i et begrænset 
antal rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger. Sådanne 
foranstaltninger skal være gennemsigtige
og forholdsmæssige med sigte på at opnå 
et legitimt mål samt ikke-diskriminerende. 
Denne form for rimelig trafikstyring 
indebærer forebyggelse og hindring af 
alvorlig kriminalitet, herunder frivillige 
foranstaltninger fra udbydernes side, der 
skal forhindre adgang til og udbredelse af 
børnepornografi. Det bør anses for rimeligt 
at minimere virkningerne af overbelastning 
af nettet, forudsat at denne form for 
belastning kun forekommer i begrænsede 
tidsrum eller under særlige forhold, og 
udbyderen efter anmodning fra den 
kompetente nationale myndighed kan 
påvise, at ensartet trafikstyring ville være 
mindre effektivt.

Når en udbyder af elektronisk 
kommunikation træffer sådanne 
foranstaltninger, bør vedkommende 
underrette udbydere af indhold, 
applikationer og berørte tjenester herom.

Or. es

Ændringsforslag 257
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) På et åbent internet bør udbydere af (47) På et åbent internet bør udbydere af 
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elektronisk kommunikation til 
offentligheden ikke inden for 
begrænsninger vedrørende datamængder 
og hastighed i forbindelse med 
internetadgangstjenester, der fremgår af 
kontraktlige aftaler, blokere, bremse, 
degradere eller diskriminere specifikt 
indhold, specifikke applikationer eller 
tjenester eller specifikke kategorier heraf, 
undtagen med baggrund i et begrænset 
antal rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger. Sådanne 
foranstaltninger skal være gennemsigtige, 
forholdsmæssige og ikke-diskriminerende. 
Denne form for rimelig trafikstyring 
indebærer forebyggelse og hindring af 
alvorlig kriminalitet, herunder frivillige 
foranstaltninger fra udbydernes side, der 
skal forhindre adgang til og udbredelse af 
børnepornografi. Det bør anses for 
rimeligt at minimere virkningerne af 
overbelastning af nettet, forudsat at denne 
form for belastning kun forekommer i 
begrænsede tidsrum eller under særlige 
forhold.

elektronisk kommunikation til 
offentligheden ikke inden for 
begrænsninger vedrørende datamængder 
og hastighed i forbindelse med 
internetadgangstjenester, der fremgår af 
kontraktlige aftaler, blokere, bremse, 
degradere eller diskriminere specifikt 
indhold, specifikke applikationer eller 
tjenester eller specifikke kategorier heraf, 
undtagen med baggrund i et begrænset 
antal rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger. Sådanne 
foranstaltninger skal være relevante,
gennemsigtige, forholdsmæssige og ikke-
diskriminerende. Denne form for rimelig 
trafikstyring indebærer forebyggelse og 
hindring af alvorlig kriminalitet og bør 
være i overensstemmelse med gældende 
lovgivning om bl.a. beskyttelse af 
privatlivets fred og personoplysninger. Det 
bør anses for rimeligt at opretholde 
integritet og sikkerhed for nettet og
minimere virkningerne af overbelastning af 
nettet ved hjælp af 
trafikstyringsforanstaltninger, forudsat at
det kun sker i begrænsede tidsrum eller 
under særlige forhold.

Or. en

Ændringsforslag 258
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) På et åbent internet bør udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden ikke inden for 
begrænsninger vedrørende datamængder 
og hastighed i forbindelse med 
internetadgangstjenester, der fremgår af 
kontraktlige aftaler, blokere, bremse, 
degradere eller diskriminere specifikt 

(47) På et åbent internet bør udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden ikke inden for 
begrænsninger vedrørende datamængder 
og hastighed i forbindelse med 
internetadgangstjenester, der fremgår af 
kontraktlige aftaler, blokere, bremse, 
degradere eller diskriminere specifikt 
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indhold, specifikke applikationer eller 
tjenester eller specifikke kategorier heraf, 
undtagen med baggrund i et begrænset 
antal rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger. Sådanne
foranstaltninger skal være gennemsigtige, 
forholdsmæssige og ikke-diskriminerende. 
Denne form for rimelig trafikstyring 
indebærer forebyggelse og hindring af 
alvorlig kriminalitet, herunder frivillige 
foranstaltninger fra udbydernes side, der 
skal forhindre adgang til og udbredelse af 
børnepornografi. Det bør anses for rimeligt 
at minimere virkningerne af overbelastning 
af nettet, forudsat at denne form for 
belastning kun forekommer i begrænsede 
tidsrum eller under særlige forhold.

indhold, specifikke applikationer eller 
tjenester eller specifikke kategorier heraf, 
undtagen med baggrund i et begrænset 
antal rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger. Alle 
diskriminerende takster eller 
diskriminerende betingelser for 
datamængder og -hastigheder i 
forbindelse med specifikt indhold eller 
specifikke applikationer eller tjenester bør 
forbydes. Foranstaltninger til rimelig 
trafikstyring skal være gennemsigtige, 
forholdsmæssige og ikke-diskriminerende. 
Denne form for rimelig trafikstyring 
indebærer forebyggelse og hindring af 
alvorlig kriminalitet, herunder frivillige 
foranstaltninger fra udbydernes side, der 
skal forhindre adgang til og udbredelse af 
børnepornografi. Det bør anses for rimeligt 
at minimere virkningerne af overbelastning 
af nettet, forudsat at denne form for 
belastning kun forekommer i begrænsede 
tidsrum eller under særlige forhold.
Allerede når udbyderne af elektronisk 
kommunikation til offentligheden 
iværksætter sådanne foranstaltninger, 
skal de informere udbyderne af indhold, 
applikationer eller tjenester om det.

Or. fr

Ændringsforslag 259
Sabine Verheyen

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) På et åbent internet bør udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden ikke inden for 
begrænsninger vedrørende datamængder 
og hastighed i forbindelse med 
internetadgangstjenester, der fremgår af 
kontraktlige aftaler, blokere, bremse, 

(47) På et åbent internet bør udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden ikke inden for 
begrænsninger vedrørende datamængder 
og hastighed i forbindelse med 
internetadgangstjenester, der fremgår af 
kontraktlige aftaler, blokere, bremse, 
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degradere eller diskriminere specifikt 
indhold, specifikke applikationer eller 
tjenester eller specifikke kategorier heraf, 
undtagen med baggrund i et begrænset 
antal rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger. Sådanne 
foranstaltninger skal være gennemsigtige, 
forholdsmæssige og ikke-diskriminerende. 
Denne form for rimelig trafikstyring 
indebærer forebyggelse og hindring af 
alvorlig kriminalitet, herunder frivillige 
foranstaltninger fra udbydernes side, der 
skal forhindre adgang til og udbredelse af 
børnepornografi. Det bør anses for rimeligt 
at minimere virkningerne af overbelastning 
af nettet, forudsat at denne form for 
belastning kun forekommer i begrænsede 
tidsrum eller under særlige forhold.

degradere eller diskriminere specifikt 
indhold, specifikke applikationer eller 
tjenester eller specifikke kategorier heraf, 
undtagen med baggrund i et begrænset 
antal rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger. Sådanne 
foranstaltninger skal være gennemsigtige, 
forholdsmæssige og ikke-diskriminerende. 
Denne form for rimelig trafikstyring 
indebærer forebyggelse og hindring af 
alvorlig kriminalitet, herunder frivillige 
foranstaltninger fra udbydernes side, der 
skal forhindre adgang til og udbredelse af 
børnepornografi. Det bør anses for rimeligt 
at minimere virkningerne af overbelastning 
af nettet i påviste tidsbegrænsede tilfælde 
af akut overbelastning, forudsat at
ækvivalente typer trafik behandles ens.

Or. en

Ændringsforslag 260
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) På et åbent internet bør udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden ikke inden for 
begrænsninger vedrørende datamængder 
og hastighed i forbindelse med 
internetadgangstjenester, der fremgår af 
kontraktlige aftaler, blokere, bremse, 
degradere eller diskriminere specifikt 
indhold, specifikke applikationer eller 
tjenester eller specifikke kategorier heraf, 
undtagen med baggrund i et begrænset 
antal rimelige
trafikstyringsforanstaltninger. Sådanne 
foranstaltninger skal være gennemsigtige, 
forholdsmæssige og ikke-diskriminerende.
Denne form for rimelig trafikstyring 
indebærer forebyggelse og hindring af 

(47) På et åbent internet bør udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden ikke blokere, bremse, 
degradere eller diskriminere specifikt 
indhold, specifikke applikationer eller 
tjenester eller specifikke kategorier heraf, 
undtagen med baggrund i et begrænset 
antal trafikstyringsforanstaltninger, som er 
teknisk begrundede og ikke har et 
kommercielt formål. Sådanne 
foranstaltninger skal være gennemsigtige, 
forholdsmæssige og ikke-diskriminerende. 
Det bør anses for rimeligt at minimere 
virkningerne af overbelastning af nettet, 
forudsat at denne form for belastning kun 
forekommer i begrænsede tidsrum eller 
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alvorlig kriminalitet, herunder frivillige 
foranstaltninger fra udbydernes side, der 
skal forhindre adgang til og udbredelse af 
børnepornografi. Det bør anses for 
rimeligt at minimere virkningerne af 
overbelastning af nettet, forudsat at denne 
form for belastning kun forekommer i 
begrænsede tidsrum eller under særlige 
forhold.

under særlige forhold.

Or. en

Begrundelse

Tekniske foranstaltninger bør alene defineres ud fra objektive kriterier og ikke subjektive, 
såsom frivillige foranstaltninger og udbyderes kommercielle aftaler.

Ændringsforslag 261
Françoise Castex

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) På et åbent internet bør udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden ikke inden for 
begrænsninger vedrørende datamængder 
og hastighed i forbindelse med 
internetadgangstjenester, der fremgår af 
kontraktlige aftaler, blokere, bremse, 
degradere eller diskriminere specifikt 
indhold, specifikke applikationer eller 
tjenester eller specifikke kategorier heraf, 
undtagen med baggrund i et begrænset 
antal rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger. Sådanne 
foranstaltninger skal være gennemsigtige, 
forholdsmæssige og ikke-diskriminerende. 
Denne form for rimelig trafikstyring 
indebærer forebyggelse og hindring af 
alvorlig kriminalitet, herunder frivillige 
foranstaltninger fra udbydernes side, der 
skal forhindre adgang til og udbredelse af 
børnepornografi. Det bør anses for rimeligt 

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

Or. en

Ændringsforslag 262
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) På et åbent internet bør udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden ikke inden for 
begrænsninger vedrørende datamængder 
og hastighed i forbindelse med 
internetadgangstjenester, der fremgår af 
kontraktlige aftaler, blokere, bremse, 
degradere eller diskriminere specifikt 
indhold, specifikke applikationer eller 
tjenester eller specifikke kategorier heraf, 
undtagen med baggrund i et begrænset 
antal rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger. Sådanne 
foranstaltninger skal være gennemsigtige, 
forholdsmæssige og ikke-diskriminerende. 
Denne form for rimelig trafikstyring
indebærer forebyggelse og hindring af 
alvorlig kriminalitet, herunder frivillige 
foranstaltninger fra udbydernes side, der 
skal forhindre adgang til og udbredelse af 
børnepornografi. Det bør anses for rimeligt 
at minimere virkningerne af overbelastning 
af nettet, forudsat at denne form for 
belastning kun forekommer i begrænsede 
tidsrum eller under særlige forhold.

(47) På et åbent internet bør udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden ikke blokere, bremse, 
degradere eller diskriminere specifikt 
indhold, specifikke applikationer eller 
tjenester eller specifikke kategorier heraf, 
undtagen med baggrund i et begrænset 
antal klart definerede rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger. Sådanne 
foranstaltninger skal være gennemsigtige, 
forholdsmæssige og ikke-diskriminerende. 
Denne form for rimelig trafikstyring kunne 
indebære frivillige foranstaltninger fra 
udbydernes side, der skal forhindre adgang 
til og udbredelse af børnepornografi. Det
kan anses for rimeligt at minimere 
virkningerne af overbelastning af nettet, 
forudsat at denne form for belastning kun 
forekommer i begrænsede tidsrum eller 
under særlige forhold.

Or. en
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Ændringsforslag 263
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 47 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47a) I henhold til Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder skal begrænsninger i retten til 
privatliv, retten til fortrolighed af 
meddelelser, retten til databeskyttelse eller 
friheden til at modtage eller videregive 
oplysninger være fastsat ved lov og 
respektere kernen i disse rettigheder og 
frihedsrettigheder. I forbindelse med 
trafikstyringsforanstaltninger fastslog 
EU-Domstolen i sag C-70/10, SABAM 
mod Tiscali (Scarlet), for så vidt angår 
generel overvågning af elektronisk 
kommunikation, at pålæggelse af en 
forpligtelse for en internetudbyder af 
elektronisk kommunikation eller 
elektroniske tjenester til vilkårlig 
overvågning af kommunikation ikke blot 
ville udgøre en alvorlig krænkelse af 
udbyderens frihed til at drive sin 
virksomhed, men også kan krænke 
udbyderens kundes grundlæggende 
rettigheder. En ordning, der indebærer, at 
udbydere af elektronisk kommunikation 
eller elektroniske tjenester generelt 
overvåger kommunikation, bør derfor 
specifikt være fastsat i enten EU-retten 
eller i national lovgivning vedtaget i 
overensstemmelse med EU-retten.

Or. en

Ændringsforslag 264
Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Betragtning 47 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Ændringsforslag 265
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 266
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 267
Seán Kelly

Forslag til forordning
Betragtning 49
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(49) Tjenester og applikationer, der leveres
med garanteret tjenestekvalitet, kan
tilbydes af udbydere af elektronisk 
kommunikation til offentligheden eller 
udbydere af indhold, applikationer eller 
tjenester. Derfor skal slutbrugerne også 
have frihed til at indgå aftaler om udbud af
sådanne specialtjenester med garanteret 
tjenestekvalitet enten med udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden eller udbydere af indhold, 
applikationer eller tjenester. Når sådanne 
aftaler indgås med udbyderen af 
internetadgangstjenester, bør denne sikre, 
at den bedre servicekvalitet ikke forringer 
internetadgangstjenestens generelle 
kvalitet. Slutbrugeres, 
applikationsudbyderes og kommercielle 
tjenesteudbyderes anvendelse af 
specialtjenester bør derfor ske på et 
frivilligt og ikke-diskriminerende 
grundlag.

Or. en

Begrundelse

Det er under henvisning til BEREC's konklusion om, at brugerkontrol altid bør have forrang, 
vigtigt at præcisere i forordningen, at slutbrugere, applikationsudbydere og kommercielle 
tjenesteudbydere ikke må stilles over for suboptimale betingelser og en suboptimal 
internetadgang, således at de er nødt til at indgå en aftale om specialtjenester. Anvendelse af 
specialtjenester bør derfor alene ske på et frivilligt grundlag.

Ændringsforslag 268
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

tjenestekvalitet, som tilbydes af udbydere 
af elektronisk kommunikation til 
offentligheden eller udbydere af indhold, 
applikationer eller tjenester. Sådanne 
tjenester kan omfatte f.eks. tv-spredning 
via internet-protokollen (IP-tv), 
videokonferencer og visse 
sundhedsapplikationer. Derfor skal 
slutbrugerne også have frihed til at indgå 
aftaler om udbud af specialtjenester med 
garanteret tjenestekvalitet enten med 
udbydere af elektronisk kommunikation til 
offentligheden eller udbydere af indhold, 
applikationer eller tjenester. Udbud af 
sådanne specialtjenester bør ikke medføre 
en generel forringelse af 
internetadgangstjenesternes 
servicekvalitet. Derudover bør 
trafikstyringsforanstaltninger ikke 
anvendes på en sådan måde, at de 
diskriminerer specialtjenester, der er i 
konkurrence med de tjenester, der enten 
direkte eller sammen med andre 
virksomheder udbydes af udbyderen af 
internetadgangstjenesterne, medmindre 
der er en objektiv begrundelse herfor.

Or. en

Ændringsforslag 269
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Forslag til forordning
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) Der er også forbrugerefterspørgsel på 
tjenester og applikationer med garanteret 
tjenestekvalitet, som tilbydes af udbydere 
af elektronisk kommunikation til 
offentligheden eller udbydere af indhold, 
applikationer eller tjenester. Sådanne 
tjenester kan omfatte f.eks. tv-spredning 
via internet-protokollen (IP-tv), 

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

via internet-protokollen (IP-tv), 
videokonferencer og visse 
sundhedsapplikationer. Derfor skal 
slutbrugerne også have frihed til at indgå 
aftaler om udbud af specialtjenester med
optimeret tjenestekvalitet enten med 
udbydere af elektronisk kommunikation til 
offentligheden eller udbydere af indhold, 
applikationer eller tjenester. Når sådanne 
aftaler gennemføres sideløbende med 
internetadgangstjenester, bør de 
ansvarlige udbydere sikre, at den 
optimerede tjenestekvalitet ikke forringer 
internetadgangstjenestens generelle 
kvalitet.

Or. en

Ændringsforslag 270
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(49) Der er også forbrugerefterspørgsel på 
tjenester og applikationer med garanteret 
tjenestekvalitet, som tilbydes af udbydere 
af elektronisk kommunikation til 
offentligheden eller udbydere af indhold, 
applikationer eller tjenester. Sådanne 
tjenester kan omfatte f.eks. tv-spredning 
via internet-protokollen (IP-tv), 
videokonferencer og visse 
sundhedsapplikationer. Derfor skal 
slutbrugerne også have frihed til at indgå 
aftaler om udbud af specialtjenester med 
garanteret tjenestekvalitet enten med 
udbydere af elektronisk kommunikation til 
offentligheden eller udbydere af indhold, 
applikationer eller tjenester. Slutbrugeres 
eller indholds-, applikations- og 
tjenesteudbyderes anvendelse af 
kommercielle tilbud om specialtjenester 
bør ske på et frivilligt og ikke-
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diskriminerende grundlag.

Or. en

Ændringsforslag 271
Ivo Belet

Forslag til forordning
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(49) Der er også forbrugerefterspørgsel på 
tjenester og applikationer med garanteret 
tjenestekvalitet, som tilbydes af udbydere 
af elektronisk kommunikation til 
offentligheden eller udbydere af indhold, 
applikationer eller tjenester. Sådanne 
tjenester kan omfatte f.eks. tv-spredning 
via internet-protokollen (IP-tv), 
videokonferencer og visse 
sundhedsapplikationer. Derfor skal 
slutbrugerne også have frihed til at indgå 
aftaler om udbud af specialtjenester med 
garanteret tjenestekvalitet enten med 
udbydere af elektronisk kommunikation til 
offentligheden eller udbydere af indhold, 
applikationer eller tjenester. Disse 
specialtjenester bør dog være en 
undtagelse og må ikke markedsføres eller 
i vid udstrækning anvendes som alternativ 
til internetadgangstjenester.

Or. en

Ændringsforslag 272
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) Der er også forbrugerefterspørgsel på (49) Der er også forbrugerefterspørgsel på 



PE524.835v01-00 102/215 AM\1012835DA.doc

DA

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

tjenester og applikationer med garanteret 
tjenestekvalitet, som tilbydes af udbydere 
af elektronisk kommunikation til 
offentligheden eller udbydere af indhold, 
applikationer eller tjenester. Sådanne 
tjenester kan omfatte f.eks. tv-spredning 
via internet-protokollen (IP-tv), 
videokonferencer og visse 
sundhedsapplikationer. Derfor skal 
slutbrugerne også have frihed til at indgå 
aftaler om udbud af specialtjenester med 
garanteret tjenestekvalitet enten med 
udbydere af elektronisk kommunikation til 
offentligheden eller udbydere af indhold, 
applikationer eller tjenester. Det bør sikres, 
at disse aftaler ikke forringer 
internetadgangstjenesternes generelle 
kvalitet og ikke fører til et internet i to 
hastigheder.

Or. en

Ændringsforslag 273
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 274
Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de
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Ændringsforslag 275
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(50) Desuden efterspørger udbyderne af 
indhold, applikationer og tjenester 
transmissionstjenester, der er baseret på 
fleksible kvalitetsparametre, herunder 
lavere prioriteringsniveauer for trafik, der 
kan tåle forsinkelse. Indholds-
applikations- og tjenesteudbydernes 
mulighed for at forhandle en sådan 
fleksibel kvalitet af tjenesteniveauer med 
udbydere af elektronisk kommunikation til 
offentligheden kan fremme udviklingen af 
nye tjenester såsom kommunikation 
mellem maskiner. Samtidig bør sådanne 
ordninger gøre det muligt for udbyderne af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden at balancere trafikken bedre 
og forhindre overbelastning af nettet. 
Derfor skal udbyderne af indhold, 
applikationer og tjenester og udbyderne af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden have frihed til at indgå 
specialtjenesteaftaler om definerede 
tjenestekvalitetsniveauer, så længe disse
definerede kvalitetsniveauer er en teknisk 
forudsætning for tjenestens funktionalitet, 
og disse aftaler ikke forringer 
internetadgangstjenesternes kvalitet i 
overensstemmelse med princippet om 
netneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 276
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 50
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 277
Françoise Castex

Forslag til forordning
Betragtning 50
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 278
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) Desuden efterspørger udbyderne af 
indhold, applikationer og tjenester 
transmissionstjenester, der er baseret på 

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

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

Or. en

Begrundelse

En specialtjeneste må ikke betragtes som en vilkårlig måde, hvorpå internettjenesteudbydere 
og internetadgangsudbydere frit kan indgå kommercielle aftaler med hinanden og omgå 
bestemmelserne om et "åbent internet", hvilket er i strid med kommunikationsfriheden og 
hæmmer konkurrencen og innovationen i den digitale økonomi. Derfor skal det præciseres, at 
specialtjenester skal adskille sig fra internettjenester, og at de ikke må være kopier af 
tjenester, der allerede er tilgængelige på internettet.

Ændringsforslag 279
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Betragtning 50
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 280
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) Desuden efterspørger udbyderne af 
indhold, applikationer og tjenester 
transmissionstjenester, der er baseret på 
fleksible kvalitetsparametre, herunder 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 281
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) Desuden efterspørger udbyderne af 
indhold, applikationer og tjenester 
transmissionstjenester, der er baseret på 
fleksible kvalitetsparametre, herunder 
lavere prioriteringsniveauer for trafik, der 
kan tåle forsinkelse. Indholds-
applikations- og tjenesteudbydernes 
mulighed for at forhandle en sådan 
fleksibel kvalitet af tjenesteniveauer med 
udbydere af elektronisk kommunikation til 
offentligheden er nødvendig for at de kan 

(50) Desuden efterspørger udbyderne af 
indhold, applikationer og tjenester 
transmissionstjenester, der er baseret på 
fleksible kvalitetsparametre, herunder 
lavere prioriteringsniveauer for trafik, der 
kan tåle forsinkelse. Indholds-
applikations- og tjenesteudbydernes 
mulighed for at forhandle en sådan 
fleksibel kvalitet af tjenesteniveauer med 
udbydere af elektronisk kommunikation til 
offentligheden kan være nødvendig for at 



PE524.835v01-00 110/215 AM\1012835DA.doc

DA

udbyde specialtjenester, og dette forventes 
at spille en afgørende rolle i udviklingen af 
nye tjenester såsom kommunikation 
mellem maskiner. Samtidig bør sådanne 
ordninger gøre det muligt for udbyderne af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden at balancere trafikken bedre 
og forhindre overbelastning af nettet. 
Derfor skal udbyderne af indhold, 
applikationer og tjenester og udbyderne af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden have frihed til at indgå 
specialtjenesteaftaler om definerede 
tjenestekvalitetsniveauer, så længe disse 
aftaler ikke i væsentlig grad forringer 
internetadgangstjenesternes generelle 
kvalitet.

de kan udbyde specialtjenester, og dette
forventes at spille en afgørende rolle i 
udviklingen af nye tjenester såsom 
kommunikation mellem maskiner. 
Samtidig bør sådanne ordninger gøre det 
muligt for udbyderne af elektronisk 
kommunikation til offentligheden at 
balancere trafikken bedre og forhindre 
overbelastning af nettet. Derfor skal 
udbyderne af indhold, applikationer og 
tjenester og udbyderne af elektronisk 
kommunikation til offentligheden have 
frihed til at indgå specialtjenesteaftaler om 
definerede tjenestekvalitetsniveauer, så 
længe disse aftaler ikke i væsentlig grad 
forringer internetadgangstjenesternes 
generelle kvalitet.

Or. en

Ændringsforslag 282
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) De nationale tilsynsmyndigheder 
spiller en afgørende rolle, når det gælder 
om at sikre, at slutbrugerne reelt har 
mulighed for at benytte sig af denne frihed 
til åben internetadgang. Derfor bør de 
nationale tilsynsmyndigheder pålægges 
forpligtelser vedrørende overvågning og 
rapportering og til at sikre, at udbyderne af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden overholder kravene, og at 
der er ikke-diskriminerende 
internetadgangstjenester til rådighed, som 
ikke forringes af specialtjenester. I 
vurderingen af, om der er tale om en mulig 
general forringelse af 
internetadgangstjenesterne, bør de 
nationale tilsynsmyndigheder se på 
kvalitetsparametre som f.eks. tids- og 

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

tjenester eller -applikationer. I
vurderingen af, om der er tale om en mulig 
general forringelse af 
internetadgangstjenesterne, bør de 
nationale tilsynsmyndigheder se på 
kvalitetsparametre som f.eks. tids- og 
pålidelighedsparametre (reaktionstid, jitter, 
tab af pakker), graden og virkningerne af 
overbelastning af nettet, reel hastighed i 
forhold til annonceret hastighed, 
internetadgangstjenesternes performans 
sammenlignet med specialtjenesternes og 
kvaliteten, som den opleves af 
slutbrugerne. De nationale 
tilsynsmyndigheder skal have beføjelser til 
at pålægge alle eller individuelle udbydere 
af elektronisk kommunikation til 
offentligheden krav om garanteret 
minimumstjenestekvalitet, hvis dette er 
nødvendigt for at forhindre en generel 
forringelse af internetadgangstjenesternes 
kvalitet.

Or. en

Ændringsforslag 283
Giles Chichester

Forslag til forordning
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) De nationale tilsynsmyndigheder 
spiller en afgørende rolle, når det gælder 
om at sikre, at slutbrugerne reelt har 
mulighed for at benytte sig af denne frihed 
til åben internetadgang. Derfor bør de 
nationale tilsynsmyndigheder pålægges 
forpligtelser vedrørende overvågning og 
rapportering og til at sikre, at udbyderne af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden overholder kravene, og at 
der er ikke-diskriminerende 
internetadgangstjenester til rådighed, som 
ikke forringes af specialtjenester. I 

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

general forringelse af 
internetadgangstjenesterne, bør de 
nationale tilsynsmyndigheder se på 
kvalitetsparametre som f.eks. tids- og 
pålidelighedsparametre (reaktionstid, jitter, 
tab af pakker), graden og virkningerne af 
overbelastning af nettet, reel hastighed i 
forhold til annonceret hastighed, 
internetadgangstjenesternes performans 
sammenlignet med tjenesterne med 
garanteret kvalitet og kvaliteten, som den 
opleves af slutbrugerne. De nationale 
tilsynsmyndigheder skal have beføjelser til 
at pålægge alle eller individuelle udbydere 
af elektronisk kommunikation til 
offentligheden krav om garanteret 
minimumstjenestekvalitet, hvis dette er 
nødvendigt for at forhindre en generel 
forringelse af internetadgangstjenesternes 
kvalitet eller for at sikre slutbrugernes 
mulighed for at have adgang til og 
udbrede indhold og oplysninger eller for 
at benytte applikationer og tjenester efter 
eget valg.

Or. en

Ændringsforslag 284
Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) De nationale tilsynsmyndigheder 
spiller en afgørende rolle, når det gælder 
om at sikre, at slutbrugerne reelt har 
mulighed for at benytte sig af denne frihed
til åben internetadgang. Derfor bør de 
nationale tilsynsmyndigheder pålægges 
forpligtelser vedrørende overvågning og 
rapportering og til at sikre, at udbyderne af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden overholder kravene, og at 
der er ikke-diskriminerende 

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

internetadgangstjenester til rådighed, som 
ikke forringes af specialtjenester. I 
vurderingen af, om der er tale om en mulig 
general forringelse af 
internetadgangstjenesterne, bør de 
nationale tilsynsmyndigheder se på 
kvalitetsparametre som f.eks. tids- og 
pålidelighedsparametre (reaktionstid, jitter, 
tab af pakker), graden og virkningerne af 
overbelastning af nettet, reel hastighed i 
forhold til annonceret hastighed, 
internetadgangstjenesternes performans 
sammenlignet med specialtjenesternes og 
kvaliteten, som den opleves af 
slutbrugerne. De nationale 
tilsynsmyndigheder skal have beføjelser til 
at pålægge alle eller individuelle udbydere 
af elektronisk kommunikation til 
offentligheden krav om garanteret 
minimumstjenestekvalitet, hvis dette er 
nødvendigt for at forhindre en generel 
forringelse af internetadgangstjenesternes 
kvalitet.

Or. de

Ændringsforslag 285
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Hvad angår terminaludstyr skal 
kontrakten udspecificere de eventuelle 
begrænsninger, som udbyderen pålægger i 
forbindelse med anvendelse af udstyret, 
f.eks. ved hjælp af en sim-lås på mobilt 
udstyr og eventuelle gebyrer, der skal 
betales ved ophævelse af kontrakten inden 
den aftalte udløbsdato. Der bør ikke 
pålægges nogen gebyrer, efter at den 
indgåede kontrakt er udløbet.

(57) Hvad angår terminaludstyr skal 
kontrakten på en tydelig og forståelig 
måde udspecificere de eventuelle 
begrænsninger, som udbyderen pålægger i
forbindelse med anvendelse af udstyret, 
f.eks. ved hjælp af en sim-lås på mobilt 
udstyr og eventuelle gebyrer, der skal 
betales ved ophævelse af kontrakten inden 
den aftalte udløbsdato. Der bør ikke 
pålægges nogen gebyrer, efter at den 
indgåede kontrakt er udløbet.
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Or. it

Ændringsforslag 286
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Betragtning 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 287
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Betragtning 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(59) Erfaringer fra medlemsstaterne og fra 
en undersøgelse, der for nylig blev 
iværksat af Forvaltningsorganset for 
Sundhed og Forbrugere viste, at lange 
kontraktperioder og automatisk eller 
stiltiende fornyelse udgør væsentlige 
forhindringer for udskiftning af udbyder. 
Det er derfor ønskeligt, at en slutbruger 
kan ophæve en kontrakt seks måneder 

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

opsigelsesvarsel på en måned, uden at 
blive pålagt nogen omkostninger.

Or. es

Ændringsforslag 288
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 62

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 289
Sabine Verheyen

Forslag til forordning
Betragtning 68

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 290
Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Betragtning 68

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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udarbejdelsen af delegerede retsakter 
sørge for samtidig, rettidig og 
hensigtsmæssig fremsendelse af relevante 
dokumenter til Europa-Parlamentet og 
Rådet.

Or. de

Ændringsforslag 291
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 72

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(72) Mobilkommunikationsmarkedet i EU 
er fortsat opsplittet, og der er ikke er noget 
net, der dækker alle medlemsstater. Som 
følge heraf skal roamingudbyderne købe 
engrostjenester af operatørerne i de 
medlemsstater, deres kunder besøger, for 
at kunne udbyde 
mobilkommunikationstjenester til dem, 
når de rejser i EU. Disse engrosgebyrer 
udgør en væsentlig hindring for udbud af 
roamingtjenester til priser, der svarer til 
indenlandske mobilpriser. Derfor bør der 
vedtages yderligere foranstaltninger, der 
skal gøre det lettere at sænke disse 
gebyrer. Forretningsaftaler eller tekniske 
aftaler mellem roamingudbyderne, der 
sætter dem i stand til at gennemføre en 
virtuel udvidelse af deres netdækning i 
hele EU, gør det muligt for dem at 
internalisere engrosomkostningerne. For 
at give et passende incitament bør visse 
lovgivningsmæssige forpligtelser i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 531/2012 tilpasses26. 
Navnlig bør den forpligtelse, der påhviler 
indenlandske udbydere til at give deres 
kunder adgang til alternative 
roamingudbyderes tale-, sms- og 
dataroamingtjenester, ikke gælde for 
udbydere, der ved hjælp af deres egne net 

udgår
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eller i kraft af bilaterale eller multilaterale 
roamingaftaler sikrer, at alle kunder i EU 
tilbydes standardroamingtakster, der 
svarer til indlandstaksterne; dog bør der 
fastsættes en overgangsperiode for 
tilfælde, hvor der allerede er indrømmet 
den nævnte adgang.
__________________
26 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 531/2012 af 13. juni 
2012 om roaming på offentlige 
mobilkommunikationsnet i Unionen 
(EUT L 172 af 30.6.212, s. 10.)

Or. en

Ændringsforslag 292
Herbert Reul

Forslag til forordning
Betragtning 72

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(72) Mobilkommunikationsmarkedet i EU 
er fortsat opsplittet, og der er ikke er noget 
net, der dækker alle medlemsstater. Som 
følge heraf skal roamingudbyderne købe 
engrostjenester af operatørerne i de 
medlemsstater, deres kunder besøger, for 
at kunne udbyde 
mobilkommunikationstjenester til dem,
når de rejser i EU. Disse engrosgebyrer 
udgør en væsentlig hindring for udbud af 
roamingtjenester til priser, der svarer til 
indenlandske mobilpriser. Derfor bør der 
vedtages yderligere foranstaltninger, der 
skal gøre det lettere at sænke disse 
gebyrer. Forretningsaftaler eller tekniske 
aftaler mellem roamingudbyderne, der 
sætter dem i stand til at gennemføre en 
virtuel udvidelse af deres netdækning i 
hele EU, gør det muligt for dem at 
internalisere engrosomkostningerne. For 
at give et passende incitament bør visse 

udgår



AM\1012835DA.doc 119/215 PE524.835v01-00

DA

lovgivningsmæssige forpligtelser i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 531/2012 tilpasses26. 
Navnlig bør den forpligtelse, der påhviler 
indenlandske udbydere til at give deres 
kunder adgang til alternative 
roamingudbyderes tale-, sms- og 
dataroamingtjenester, ikke gælde for 
udbydere, der ved hjælp af deres egne net 
eller i kraft af bilaterale eller multilaterale 
roamingaftaler sikrer, at alle kunder i EU 
tilbydes standardroamingtakster, der 
svarer til indlandstaksterne; dog bør der 
fastsættes en overgangsperiode for 
tilfælde, hvor der allerede er indrømmet 
den nævnte adgang.
__________________
26 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 531/2012 af 13. juni 
2012 om roaming på offentlige 
mobilkommunikationsnet i Unionen 
(EUT L 172 af 30.6.212, s. 10.)

Or. de

Ændringsforslag 293
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 72

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(72) Mobilkommunikationsmarkedet i EU 
er fortsat opsplittet, og der er ikke er noget 
net, der dækker alle medlemsstater. Som 
følge heraf skal roamingudbyderne købe 
engrostjenester af operatørerne i de 
medlemsstater, deres kunder besøger, for at 
kunne udbyde 
mobilkommunikationstjenester til dem, når 
de rejser i EU. Disse engrosgebyrer udgør 
en væsentlig hindring for udbud af 
roamingtjenester til priser, der svarer til 
indenlandske mobilpriser. Derfor bør der 

(72) Mobilkommunikationsmarkedet i EU 
er fortsat opsplittet, og der er ikke er noget 
net, der dækker alle medlemsstater. Som 
følge heraf skal roamingudbyderne købe 
engrostjenester af operatørerne i de 
medlemsstater, deres kunder besøger, for at 
kunne udbyde 
mobilkommunikationstjenester til dem, når 
de rejser i EU. Disse engrosgebyrer udgør 
en væsentlig hindring for udbud af 
roamingtjenester til priser, der svarer til 
indenlandske mobilpriser. Derfor bør der 
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vedtages yderligere foranstaltninger, der 
skal gøre det lettere at sænke disse gebyrer. 
Forretningsaftaler eller tekniske aftaler 
mellem roamingudbyderne, der sætter dem 
i stand til at gennemføre en virtuel 
udvidelse af deres netdækning i hele EU, 
gør det muligt for dem at internalisere 
engrosomkostningerne. For at give et 
passende incitament bør visse 
lovgivningsmæssige forpligtelser i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 531/2012 tilpasses26. Navnlig bør den 
forpligtelse, der påhviler indenlandske 
udbydere til at give deres kunder adgang til 
alternative roamingudbyderes tale-, sms-
og dataroamingtjenester, ikke gælde for 
udbydere, der ved hjælp af deres egne net 
eller i kraft af bilaterale eller multilaterale 
roamingaftaler sikrer, at alle kunder i EU 
tilbydes standardroamingtakster, der svarer 
til indlandstaksterne; dog bør der fastsættes 
en overgangsperiode for tilfælde, hvor der 
allerede er indrømmet den nævnte adgang.

vedtages yderligere foranstaltninger, der 
skal gøre det lettere at sænke disse gebyrer, 
styrke retssikkerheden og medvirke til at 
stabilisere markedet. Forretningsaftaler 
eller tekniske aftaler mellem 
roamingudbyderne, der sætter dem i stand 
til at gennemføre en virtuel udvidelse af 
deres netdækning i hele EU, gør det muligt 
for dem at internalisere 
engrosomkostningerne. For at give et 
passende incitament bør visse 
lovgivningsmæssige forpligtelser i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 531/2012 tilpasses26. Navnlig bør den 
forpligtelse, der påhviler indenlandske 
udbydere til at give deres kunder adgang til 
alternative roamingudbyderes tale-, sms-
og dataroamingtjenester, ikke gælde for 
udbydere, der ved hjælp af deres egne net 
eller i kraft af bilaterale eller multilaterale 
roamingaftaler sikrer, at alle kunder i EU 
tilbydes standardroamingtakster, der svarer
til indlandstaksterne; dog bør der fastsættes 
en overgangsperiode for tilfælde, hvor der 
allerede er indrømmet den nævnte adgang.

__________________ __________________
26 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 531/2012 af 13. juni 
2012 om roaming på offentlige 
mobilkommunikationsnet i Unionen (EUT 
L 172 af 30.6.212, s. 10.)

26 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 531/2012 af 13. juni 
2012 om roaming på offentlige 
mobilkommunikationsnet i Unionen (EUT 
L 172 af 30.6.212, s. 10.)

Or. en

Ændringsforslag 294
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 73

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(73) Bilaterale eller multilaterale 
roamingaftaler kan gøre det muligt for en 
mobiloperatør at behandle sine 

udgår
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indenlandske kunders roaming på 
partnernes net som en tjeneste, der i vid 
udstrækning svarer til den tjeneste, der 
leveres til disse kunder på operatørens 
egne net, hvilket vil have følger for 
udbyderens egne priser for en sådan 
virtuel "on-net"-dækning i hele EU. En 
sådan ordning på engrosniveau kunne 
gøre det muligt at udvikle nye 
roamingprodukter og således øge udvalget 
og konkurrencen på detailniveau.

Or. en

Ændringsforslag 295
Herbert Reul

Forslag til forordning
Betragtning 73

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(73) Bilaterale eller multilaterale 
roamingaftaler kan gøre det muligt for en 
mobiloperatør at behandle sine 
indenlandske kunders roaming på 
partnernes net som en tjeneste, der i vid 
udstrækning svarer til den tjeneste, der 
leveres til disse kunder på operatørens 
egne net, hvilket vil have følger for 
udbyderens egne priser for en sådan 
virtuel "on-net"-dækning i hele EU. En 
sådan ordning på engrosniveau kunne 
gøre det muligt at udvikle nye 
roamingprodukter og således øge udvalget 
og konkurrencen på detailniveau.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 296
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Betragtning 73
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(73) Bilaterale eller multilaterale
roamingaftaler kan gøre det muligt for en 
mobiloperatør at behandle sine 
indenlandske kunders roaming på 
partnernes net som en tjeneste, der i vid 
udstrækning svarer til den tjeneste, der 
leveres til disse kunder på operatørens egne 
net, hvilket vil have følger for udbyderens 
egne priser for en sådan virtuel "on-net"-
dækning i hele EU. En sådan ordning på 
engrosniveau kunne gøre det muligt at 
udvikle nye roamingprodukter og således 
øge udvalget og konkurrencen på 
detailniveau.

(73) Kommercielle eller tekniske
roamingaftaler kan gøre det muligt for en 
mobiloperatør at behandle sine 
indenlandske kunders roaming på 
partnernes net som en tjeneste, der i vid 
udstrækning svarer til den tjeneste, der 
leveres til disse kunder på operatørens egne 
net, hvilket vil have følger for udbyderens 
egne priser for en sådan virtuel "on-net"-
dækning i hele EU. En sådan ordning på 
engrosniveau kunne gøre det muligt at 
udvikle nye roamingprodukter og således 
øge udvalget og konkurrencen på 
detailniveau.

Or. en

Ændringsforslag 297
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Betragtning 74

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(74) Den digitale dagsorden for Europa og 
forordning (EU) nr. 531/2012 fastsætter det 
politiske mål, at forskellen mellem 
roamingtaksterne og indlandstaksterne skal 
nærme sig nul. I praksis kræver dette, at 
forbrugere, der falder ind under en af de 
iagttagne brede kategorier for indenlandsk 
forbrug, som identificeres under 
henvisning til en udbyders forskellige 
indenlandske detailpakker, trygt kan 
fortsætte det typiske indenlandske 
forbrugsmønster, der er forbundet med 
deres respektive indenlandske detailpakker, 
når de i perioder rejser inden for EU, uden 
at blive påført omkostninger ud over dem, 
de har i hjemlandet. Sådanne brede 
kategorier kan eventuelt identificeres ud fra 
gældende handelspraksis, idet der f.eks. 

(74) Den digitale dagsorden for Europa og 
forordning (EU) nr. 531/2012 fastsætter det 
politiske mål, at forskellen mellem 
roamingtaksterne og indlandstaksterne skal 
nærme sig nul. I praksis kræver dette, at 
forbrugere, der falder ind under en af de 
iagttagne brede kategorier for indenlandsk 
forbrug, som identificeres under 
henvisning til en udbyders forskellige 
indenlandske detailpakker, trygt kan 
fortsætte det typiske indenlandske 
forbrugsmønster, der er forbundet med 
deres respektive indenlandske detailpakker, 
når de i perioder rejser inden for EU, uden 
at blive påført omkostninger ud over dem, 
de har i hjemlandet. Sådanne brede 
kategorier kan eventuelt identificeres ud fra 
gældende handelspraksis, idet der f.eks. 
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henvises til differentieringen i 
indenlandske detailpakker mellem kunder, 
der betaler forud og kunder, der betaler 
efterfølgende, pakker, der udelukkende 
dækker GSM-tjenester (dvs. tale- og sms-
pakker), pakker, der er tilpasset forskellige 
forbrugsniveauer, pakker rettet mod 
henholdsvis forbrugere og virksomheder, 
detailpakker med priser pr. forbrugt enhed 
og pakker, der omfatter "spandevis" af 
enheder (f.eks. taletid, megabytes data) til 
en fast pris, uanset hvor meget der rent 
faktisk bliver brugt. De mange forskellige 
detailtakstplaner og pakker, der er til 
rådighed for kunderne på alle EU's 
indenlandske mobilmarkeder, er tilpasset 
de varierende brugerbehov, der er 
forbundet med et marked med 
konkurrence. Denne fleksibilitet på de 
indenlandske markeder bør også afspejles i 
det EU-interne roamingmiljø, samtidig 
med at der tages hensyn til, at 
roamingudbydernes behov for 
engrosressourcer fra uafhængige 
netværksoperatører i forskellige 
medlemsstater stadig kan retfærdiggøre, at 
der indføres begrænsninger under 
henvisning til rimelig brug, hvis 
indlandstaksterne også gælder for denne 
form for roamingforbrug.

henvises til differentieringen i 
indenlandske detailpakker mellem kunder, 
der betaler forud og kunder, der betaler 
efterfølgende, pakker, der udelukkende 
dækker GSM-tjenester (dvs. tale- og sms-
pakker), pakker, der er tilpasset forskellige 
forbrugsniveauer, pakker rettet mod 
henholdsvis forbrugere og virksomheder, 
detailpakker med priser pr. forbrugt enhed 
og pakker, der omfatter "spandevis" af 
enheder (f.eks. taletid, megabytes data) til 
en fast pris, uanset hvor meget der rent 
faktisk bliver brugt. De mange forskellige 
detailtakstplaner og pakker, der er til 
rådighed for kunderne på alle EU's 
indenlandske mobilmarkeder, er tilpasset 
de varierende brugerbehov, der er 
forbundet med et marked med 
konkurrence. Denne fleksibilitet på de 
indenlandske markeder bør også afspejles i 
det EU-interne roamingmiljø, samtidig 
med at der tages hensyn til, at 
roamingudbydernes behov for 
engrosressourcer fra uafhængige 
netværksoperatører i forskellige 
medlemsstater stadig kan retfærdiggøre, at 
der indføres begrænsninger under 
henvisning til rimelig brug, hvis 
indlandstaksterne også gælder for denne 
form for roamingforbrug. Navnlig bør 
brug, der overstiger et normalt 
roamingforbrug, og 
arbitragekonsekvenser, som kan skade 
ellers konkurrenceorienterede 
indenlandske markeder og mindske 
incitamenterne til at foretage 
infrastrukturinvesteringer, forhindres.

Or. en

Begrundelse

Det bør sikres, at brugeren ikke udskifter sin indenlandske udbyder med en roamingudbyder, 
der ikke har investeret i infrastrukturen i brugerens egen medlemsstat. Der bør derfor være 
fastsat rimelige brugsgrænser for roamingforbrug for at forhindre arbitragekonsekvenser, 
som vil udgøre en væsentlig risiko for udbyderne og bremse investeringer i ny infrastruktur.
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Ændringsforslag 298
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 74

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(74) Den digitale dagsorden for Europa og 
forordning (EU) nr. 531/2012 fastsætter det 
politiske mål, at forskellen mellem 
roamingtaksterne og indlandstaksterne skal 
nærme sig nul. I praksis kræver dette, at 
forbrugere, der falder ind under en af de 
iagttagne brede kategorier for indenlandsk 
forbrug, som identificeres under 
henvisning til en udbyders forskellige 
indenlandske detailpakker, trygt kan 
fortsætte det typiske indenlandske 
forbrugsmønster, der er forbundet med 
deres respektive indenlandske detailpakker, 
når de i perioder rejser inden for EU, uden 
at blive påført omkostninger ud over dem, 
de har i hjemlandet. Sådanne brede 
kategorier kan eventuelt identificeres ud fra 
gældende handelspraksis, idet der f.eks. 
henvises til differentieringen i 
indenlandske detailpakker mellem kunder, 
der betaler forud og kunder, der betaler 
efterfølgende, pakker, der udelukkende 
dækker GSM-tjenester (dvs. tale- og sms-
pakker), pakker, der er tilpasset forskellige 
forbrugsniveauer, pakker rettet mod 
henholdsvis forbrugere og virksomheder, 
detailpakker med priser pr. forbrugt enhed 
og pakker, der omfatter "spandevis" af 
enheder (f.eks. taletid, megabytes data) til 
en fast pris, uanset hvor meget der rent 
faktisk bliver brugt. De mange forskellige 
detailtakstplaner og pakker, der er til 
rådighed for kunderne på alle EU's 
indenlandske mobilmarkeder, er tilpasset 
de varierende brugerbehov, der er 
forbundet med et marked med 
konkurrence. Denne fleksibilitet på de 
indenlandske markeder bør også afspejles i 
det EU-interne roamingmiljø, samtidig 
med at der tages hensyn til, at 

(74) Den digitale dagsorden for Europa og 
forordning (EU) nr. 531/2012 fastsætter det 
politiske mål, at forskellen mellem 
roamingtaksterne og indlandstaksterne skal 
nærme sig nul. I praksis kræver dette, at 
forbrugere, der falder ind under en af de 
iagttagne brede kategorier for indenlandsk 
forbrug, som identificeres under 
henvisning til en udbyders forskellige 
indenlandske detailpakker, trygt kan 
fortsætte det typiske indenlandske 
forbrugsmønster, der er forbundet med 
deres respektive indenlandske detailpakker, 
når de i perioder rejser inden for EU, uden 
at blive påført omkostninger ud over dem, 
de har i hjemlandet. Sådanne brede 
kategorier kan eventuelt identificeres ud fra 
gældende handelspraksis, idet der f.eks. 
henvises til differentieringen i 
indenlandske detailpakker mellem kunder, 
der betaler forud og kunder, der betaler 
efterfølgende, pakker, der udelukkende 
dækker GSM-tjenester (dvs. tale- og sms-
pakker), pakker, der er tilpasset forskellige 
forbrugsniveauer, pakker rettet mod 
henholdsvis forbrugere og virksomheder, 
detailpakker med priser pr. forbrugt enhed 
og pakker, der omfatter "spandevis" af 
enheder (f.eks. taletid, megabytes data) til 
en fast pris, uanset hvor meget der rent 
faktisk bliver brugt. De mange forskellige 
detailtakstplaner og pakker, der er til 
rådighed for kunderne på alle EU's 
indenlandske mobilmarkeder, er tilpasset 
de varierende brugerbehov, der er 
forbundet med et marked med 
konkurrence. Denne fleksibilitet på de 
indenlandske markeder bør også afspejles i 
det EU-interne roamingmiljø, samtidig 
med at der tages hensyn til, at 
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roamingudbydernes behov for 
engrosressourcer fra uafhængige 
netværksoperatører i forskellige 
medlemsstater stadig kan retfærdiggøre, at 
der indføres begrænsninger under 
henvisning til rimelig brug, hvis 
indlandstaksterne også gælder for denne 
form for roamingforbrug.

roamingudbydernes behov for 
engrosressourcer fra uafhængige 
netværksoperatører i forskellige 
medlemsstater stadig kan retfærdiggøre, at 
der indføres begrænsninger under 
henvisning til rimelig brug, hvis 
indlandstaksterne også gælder for denne 
form for roamingforbrug. Dette har til 
formål at forebygge unormal eller 
svigagtig brug samt arbitragescenarier, 
som kan påvirke konkurrenceorienterede 
indenlandske markeder.

Or. en

Ændringsforslag 299
Herbert Reul

Forslag til forordning
Betragtning 74

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(74) Den digitale dagsorden for Europa og 
forordning (EU) nr. 531/2012 fastsætter det 
politiske mål, at forskellen mellem 
roamingtaksterne og indlandstaksterne skal 
nærme sig nul. I praksis kræver dette, at 
forbrugere, der falder ind under en af de 
iagttagne brede kategorier for indenlandsk 
forbrug, som identificeres under 
henvisning til en udbyders forskellige 
indenlandske detailpakker, trygt kan 
fortsætte det typiske indenlandske 
forbrugsmønster, der er forbundet med 
deres respektive indenlandske detailpakker, 
når de i perioder rejser inden for EU, uden 
at blive påført omkostninger ud over dem, 
de har i hjemlandet. Sådanne brede 
kategorier kan eventuelt identificeres ud fra 
gældende handelspraksis, idet der f.eks. 
henvises til differentieringen i 
indenlandske detailpakker mellem kunder, 
der betaler forud og kunder, der betaler 
efterfølgende, pakker, der udelukkende 
dækker GSM-tjenester (dvs. tale- og sms-

(74) Den digitale dagsorden for Europa og 
forordning (EU) nr. 531/2012 fastsætter det 
politiske mål, at forskellen mellem 
roamingtaksterne og indlandstaksterne skal 
nærme sig nul. I praksis kræver dette, at 
forbrugere, der falder ind under en af de 
iagttagne brede kategorier for indenlandsk 
forbrug, som identificeres under 
henvisning til en udbyders forskellige 
indenlandske detailpakker, trygt kan 
fortsætte det typiske indenlandske 
forbrugsmønster, der er forbundet med 
deres respektive indenlandske detailpakker, 
når de i perioder rejser inden for EU, uden 
at blive påført omkostninger ud over dem, 
de har i hjemlandet. Sådanne brede 
kategorier kan eventuelt identificeres ud fra 
gældende handelspraksis, idet der f.eks. 
henvises til differentieringen i 
indenlandske detailpakker mellem kunder, 
der betaler forud og kunder, der betaler 
efterfølgende, pakker, der udelukkende 
dækker GSM-tjenester (dvs. tale- og sms-
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pakker), pakker, der er tilpasset forskellige 
forbrugsniveauer, pakker rettet mod 
henholdsvis forbrugere og virksomheder, 
detailpakker med priser pr. forbrugt enhed 
og pakker, der omfatter "spandevis" af 
enheder (f.eks. taletid, megabytes data) til 
en fast pris, uanset hvor meget der rent 
faktisk bliver brugt. De mange forskellige 
detailtakstplaner og pakker, der er til 
rådighed for kunderne på alle EU's 
indenlandske mobilmarkeder, er tilpasset 
de varierende brugerbehov, der er 
forbundet med et marked med 
konkurrence. Denne fleksibilitet på de 
indenlandske markeder bør også afspejles i 
det EU-interne roamingmiljø, samtidig 
med at der tages hensyn til, at 
roamingudbydernes behov for 
engrosressourcer fra uafhængige 
netværksoperatører i forskellige 
medlemsstater stadig kan retfærdiggøre, at 
der indføres begrænsninger under 
henvisning til rimelig brug, hvis 
indlandstaksterne også gælder for denne 
form for roamingforbrug.

pakker), pakker, der er tilpasset forskellige 
forbrugsniveauer, pakker rettet mod 
henholdsvis forbrugere og virksomheder, 
detailpakker med priser pr. forbrugt enhed 
og pakker, der omfatter "spandevis" af 
enheder (f.eks. taletid, megabytes data) til 
en fast pris, uanset hvor meget der rent 
faktisk bliver brugt. De mange forskellige 
detailtakstplaner og pakker, der er til 
rådighed for kunderne på alle EU's 
indenlandske mobilmarkeder, er tilpasset 
de varierende brugerbehov, der er 
forbundet med et marked med 
konkurrence. Denne fleksibilitet på de 
indenlandske markeder bør også afspejles i 
det EU-interne roamingmiljø, samtidig 
med at der tages hensyn til, at 
roamingudbydernes behov for 
engrosressourcer fra uafhængige 
netværksoperatører i forskellige 
medlemsstater stadig kan retfærdiggøre, at 
der indføres begrænsninger under 
henvisning til rimelig brug, hvis 
indlandstaksterne også gælder for denne 
form for roamingforbrug. Dette skal 
forhindre misbrug, der ville have en 
negativ indflydelse på den nationale 
konkurrence.

Or. de

Ændringsforslag 300
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 74 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(74a) De strukturelle foranstaltninger i 
forordning (EU) nr. 531/2012, som har til 
formål at øge konkurrencen på 
roamingmarkedet, såsom løsningen med 
lokalt udfald og afkoblingsmekanismen, 
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er et vigtigt skridt hen imod en afskaffelse 
af detailroamingtaksterne. Udfasningen 
af detailroamingtakster skal være omfattet 
af lavere engrosprislofter med henblik på 
at ligestille alle operatører i Unionen, 
hvorfor Kommissionen senest den 1. juli 
2015 forelægger forslag herom for 
Europa-Parlamentet og Ministerrådet.

Or. en

Ændringsforslag 301
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 74 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(74b) Med henblik på at skabe lige vilkår 
for alle markedsoperatører bør adgang til 
engrossalg af roamingtjenester ydes på 
ikkediskriminerende betingelser og vilkår 
uden forskelsbehandling mellem 
indenlandske og udenlandske operatører, 
herunder også de vilkår og betingelser, 
der gælder for engrossalg til indenlandske 
mobiltjenester.

Or. en

Ændringsforslag 302
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 75

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(75) Selv om det i første omgang er op til 
roamingudbyderne selv at vurdere, hvor 
stor en mængde roamingopkald, -sms'er og 
–data det er rimeligt at dække til 
indlandstakst som led i de forskellige 

(75) Selv om det i første omgang er op til 
roamingudbyderne selv at vurdere, hvor 
stor en mængde roamingopkald, -sms'er og 
–data det er rimeligt at dække til 
indlandstakst som led i de forskellige 
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detailpakker, bør de nationale 
tilsynsmyndigheder overvåge 
roamingudbydernes gennemførelse af 
sådanne grænser for rimelig brug og sikre, 
at de fastlægges specifikt under henvisning 
til detaljerede kvantificerede oplysninger i 
kontrakterne, der er klare og 
gennemskuelige for kunderne. I denne 
proces bør de nationale tilsynsmyndigheder 
tage størst muligt hensyn til vejledningen 
fra BEREC. I sin vejledning bør BEREC 
opstille forskellige forbrugsmønstre, der 
underbygges af de underliggende tendenser 
inden for tale-, data- og sms-forbrug på 
EU-plan samt den forventede udvikling, 
navnlig inden for trådløs dataanvendelse.

detailpakker, bør de nationale 
tilsynsmyndigheder overvåge 
roamingudbydernes gennemførelse af 
sådanne grænser for rimelig brug og sikre, 
at de fastlægges specifikt under henvisning 
til detaljerede kvantificerede oplysninger i 
kontrakterne, der er klare og 
gennemskuelige for kunderne. I denne 
proces bør de nationale tilsynsmyndigheder 
tage størst muligt hensyn til vejledningen 
fra BEREC. I sin vejledning bør BEREC
på grundlag af resultaterne af en 
forudgående offentlig høring opstille 
forskellige forbrugsmønstre, der 
underbygges af de underliggende tendenser 
inden for tale-, data- og sms-forbrug på 
EU-plan samt den forventede udvikling, 
navnlig inden for trådløs dataanvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 303
Herbert Reul

Forslag til forordning
Betragtning 75

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(75) Selv om det i første omgang er op til 
roamingudbyderne selv at vurdere, hvor 
stor en mængde roamingopkald, -sms'er og 
–data det er rimeligt at dække til 
indlandstakst som led i de forskellige 
detailpakker, bør de nationale 
tilsynsmyndigheder overvåge 
roamingudbydernes gennemførelse af 
sådanne grænser for rimelig brug og sikre, 
at de fastlægges specifikt under henvisning 
til detaljerede kvantificerede oplysninger i 
kontrakterne, der er klare og 
gennemskuelige for kunderne. I denne 
proces bør de nationale tilsynsmyndigheder 
tage størst muligt hensyn til vejledningen 
fra BEREC. I sin vejledning bør BEREC 
opstille forskellige forbrugsmønstre, der 

(75) Selv om det i første omgang er op til 
roamingudbyderne selv at vurdere, hvor 
stor en mængde roamingopkald, -sms'er og 
–data det er rimeligt at dække til 
indlandstakst som led i de forskellige 
detailpakker, bør de nationale 
tilsynsmyndigheder overvåge
roamingudbydernes gennemførelse af 
sådanne grænser for rimelig brug og sikre, 
at de fastlægges specifikt under henvisning 
til detaljerede kvantificerede oplysninger i 
kontrakterne, der er klare og 
gennemskuelige for kunderne. I denne 
proces bør de nationale tilsynsmyndigheder 
tage størst muligt hensyn til vejledningen 
fra BEREC på basis af resultaterne af en 
offentlig høring. I sin vejledning bør 
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underbygges af de underliggende tendenser 
inden for tale-, data- og sms-forbrug på 
EU-plan samt den forventede udvikling, 
navnlig inden for trådløs dataanvendelse.

BEREC opstille forskellige 
forbrugsmønstre, der underbygges af de 
underliggende tendenser inden for tale-, 
data- og sms-forbrug på EU-plan samt den 
forventede udvikling, navnlig inden for 
trådløs dataanvendelse.

Or. de

Ændringsforslag 304
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Betragtning 75

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(75) Selv om det i første omgang er op til 
roamingudbyderne selv at vurdere, hvor 
stor en mængde roamingopkald, -sms'er og 
–data det er rimeligt at dække til 
indlandstakst som led i de forskellige 
detailpakker, bør de nationale 
tilsynsmyndigheder overvåge 
roamingudbydernes gennemførelse af 
sådanne grænser for rimelig brug og sikre, 
at de fastlægges specifikt under henvisning 
til detaljerede kvantificerede oplysninger i 
kontrakterne, der er klare og 
gennemskuelige for kunderne. I denne 
proces bør de nationale tilsynsmyndigheder 
tage størst muligt hensyn til vejledningen 
fra BEREC. I sin vejledning bør BEREC 
opstille forskellige forbrugsmønstre, der 
underbygges af de underliggende tendenser 
inden for tale-, data- og sms-forbrug på 
EU-plan samt den forventede udvikling, 
navnlig inden for trådløs dataanvendelse.

(75) Selv om det i første omgang er op til 
roamingudbyderne selv at vurdere, hvor 
stor en mængde roamingopkald, -sms'er og 
–data det er rimeligt at dække til 
indlandstakst som led i de forskellige 
detailpakker, bør de nationale 
tilsynsmyndigheder overvåge 
roamingudbydernes gennemførelse af 
sådanne grænser for rimelig brug og sikre, 
at de fastlægges specifikt under henvisning 
til detaljerede kvantificerede oplysninger i 
kontrakterne, der er klare og 
gennemskuelige for kunderne. I denne 
proces bør de nationale tilsynsmyndigheder 
tage størst muligt hensyn til vejledningen 
fra BEREC. I sin vejledning bør BEREC
efter at have hørt alle relevante 
interessenter opstille forskellige 
forbrugsmønstre, der underbygges af de 
underliggende tendenser inden for tale-, 
data- og sms-forbrug på EU-plan samt den 
forventede udvikling, navnlig inden for 
trådløs dataanvendelse.

Or. en
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Ændringsforslag 305
Jens Rohde

Forslag til forordning
Betragtning 75 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(75a) Selv om roaming III-forordningen 
med dens strukturelle foranstaltninger vil 
skabe større konkurrence på markedet, 
forventes det ikke, at forordningen alene 
vil skabe en situation, hvor kunder kan 
opretholde det typiske forbrugsmønster i 
deres hjemland, når de rejser til udlandet, 
og dermed sætte en stopper for 
roaminggebyrer generelt i hele EU. 
Artikel 37 bygger derfor videre på 
roamingforordningen og giver 
operatørerne incitamenter til at udbyde 
roaming til hjemmemarkedspriser. 
Forslaget ændrer prislofterne for 
engrosroaming, som træder i kraft den 1. 
juli 2014, og reducerer nævnte prislofter 
yderligere pr. 1. juli 2015 på en sådan 
måde, at alle indenlandske udbydere får 
mulighed for at internalisere 
engrosroamingomkostningerne og gradvis 
indføre roamingtjenester til 
hjemmemarkedspriser fra den 1. juli 
2014. Det er meningen, at den foreslåede 
ordning skal fremme videregivelsen af de 
reducerede engrosroamingtakster til 
forbrugerne gennem udbud af 
roamingtjenester til 
hjemmemarkedspriser på betingelser, som 
sikrer, at roaming i hele EU er omfattet, 
og at forbrugerne i hele EU i sidste ende 
får gavn af sådanne tilbud. Samtidig 
sikrer forslaget den nødvendige balance, 
der giver operatører mulighed for at 
tilpasse deres detailudbud og gradvist 
sikre, at alle deres kunder kan få gavn af 
dem. Uden den foreslåede reduktion af 
engrosroamingtaksterne er det urealistisk 
at forestille sig, at en operatør ensidigt 
ville kunne udbyde roamingtjenester til 
hjemmemarkedspriser i hele EU inden for 
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den planlagte tidsramme.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget åbner op for "roam like at home"-detailtilbud fra den 1. juli 2014 og 
baner vejen for, at alle mobilbrugere i EU kan få sådanne tilbud fra den 1. juli 2015.

Ændringsforslag 306
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 75 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(75a) BEREC bør sammen med 
Kommissionen have ansvaret for at sikre, 
at enhver udfasning af 
detailroamingtaksterne ikke fører til 
højere priser på hjemmemarkederne

Or. en

Ændringsforslag 307
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Betragtning 76

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 308
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 76

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(76) Desuden er der stadig stor forskel på 
mobiltemineringstaksterne i de enkelte 
medlemsstater, selv om visse 
medlemsstater har sænket priserne 
betydeligt, hvorfor det kan blive 
nødvendigt med bindende lovgivning i 
fremtiden.

Or. en

Ændringsforslag 309
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 77

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(77) For at sikre stabilitet i BEREC's 
aktiviteter samt strategisk lederskab bør 
BEREC's repræsentantskab repræsenteres 
af en formand på fuld tid, der udnævnes af 
repræsentantskabet på grundlag af 

(77) For at sikre stabilitet i BEREC's 
aktiviteter samt strategisk lederskab bør 
BEREC's repræsentantskab for en 
begrænset tidsperiode repræsenteres af en 
formand på fuld tid, der udnævnes af 
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præstationer, kvalifikationer og kendskab 
til markedsaktørerne og markederne for 
elektronisk kommunikation samt erfaring 
inden for overvågning, tilsyn og regulering 
efter en åben udvælgelsesprøve, der 
tilrettelægges og styres af 
repræsentantskabet med bistand fra 
Kommissionen. Med henblik på den 
udnævnelsen af den første formand for 
repræsentantskabet bør Kommissionen 
bl.a. opstille en slutliste over kandidater på 
grundlag af præstationer, kvalifikationer og 
kendskab til markedsaktørerne og 
markederne for elektronisk kommunikation 
samt erfaring inden for overvågning, tilsyn 
og regulering. Ved senere udnævnelser bør 
muligheden for at lade Kommissionen 
opstille en slutliste tages op til overvejelse i 
en rapport, der udarbejdes i henhold til 
denne forordning. Støttekontoret for 
BEREC bør derfor omfatte formanden for 
repræsentantskabet, forvaltningsudvalget 
og en administrerende direktør.

repræsentantskabet på grundlag af 
præstationer, kvalifikationer og kendskab 
til markedsaktørerne og markederne for 
elektronisk kommunikation samt erfaring 
inden for overvågning, tilsyn og regulering 
efter en åben udvælgelsesprøve, der 
tilrettelægges og styres af 
repræsentantskabet med bistand fra 
Kommissionen. Med henblik på den 
udnævnelsen af den første formand for 
repræsentantskabet bør Kommissionen 
bl.a. opstille en slutliste over kandidater på 
grundlag af præstationer, kvalifikationer og 
kendskab til markedsaktørerne og 
markederne for elektronisk kommunikation 
samt erfaring inden for overvågning, tilsyn 
og regulering. Ved senere udnævnelser bør 
muligheden for at lade Kommissionen 
opstille en slutliste tages op til overvejelse i 
en rapport, der udarbejdes i henhold til 
denne forordning. Støttekontoret for 
BEREC bør derfor omfatte formanden for 
repræsentantskabet, forvaltningsudvalget 
og en administrerende direktør.

Or. en

Ændringsforslag 310
Patrizia Toia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udbydere af elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester har ret til, 
mulighed for og incitament til at udvikle, 
udvide og drive deres net og udbyde 
tjenester, uanset hvor i Unionen udbyderen 
er etableret eller kunderne befinder sig

a) udbydere af elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester har ret til, 
mulighed for og incitament til at udvikle, 
udvide og drive deres net og udbyde
interoperable tjenester, som er baseret på 
åbne standarder, formater og data, på 
europæisk plan, uanset hvor i Unionen 
udbyderen er etableret eller kunderne 
befinder sig

Or. it
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Ændringsforslag 311
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udbydere af elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester har ret til, 
mulighed for og incitament til at udvikle, 
udvide og drive deres net og udbyde 
tjenester, uanset hvor i Unionen udbyderen 
er etableret eller kunderne befinder sig

a) udbydere af elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester har ret til, 
mulighed for og incitament til at udvikle, 
udvide og drive deres net på tværs af 
grænserne og på paneuropæisk plan og
udbyde tjenester, uanset hvor i Unionen 
udbyderen er etableret eller kunderne 
befinder sig

Or. en

Ændringsforslag 312
Patrizia Toia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) borgere og virksomheder har ret til og 
mulighed for at få adgang til 
konkurrencedygtige, sikre og pålidelige 
elektroniske kommunikationstjenester med 
fælles regler for at sikre høje fælles 
standarder for hemmeligholdelse,
beskyttelse og sikkerhed af deres private 
oplysninger, uanset hvor de udbydes inden 
for Unionen, uden at blive hindret af 
grænseoverskridende restriktioner eller 
ubegrundede ekstraomkostninger.

Or. it
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Ændringsforslag 313
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) for at tage fat i udfasningen af 
gebyrer for roamingtrafik i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 314
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for at sikre enkle, forudsigelige og 
konvergerende reguleringsvilkår for så 
vidt angår vigtige administrative og 
kommercielle parametre, herunder også 
vedrørende forholdsmæssigheden af 
individuelle forpligtelser, som eventuelt 
pålægges i henhold til en markedsanalyse

udgår

Or. en

Ændringsforslag 315
Salvador Sedó i Alabart

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for at fremme vedvarende konkurrence 
på det indre marked og Unionens 
konkurrenceevne globalt og mindske 
sektorspecifik markedsregulering i takt 
med, at disse mål nås

b) for at fremme vedvarende konkurrence 
på det indre marked og mindske 
sektorspecifik markedsregulering i takt 
med, at disse mål nås
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Or. es

Begrundelse

Indførelse af fremme af Unionens konkurrenceevne på globalt plan som en ny målsætning i 
EU-lovgivningen mindsker retssikkerheden.

Ændringsforslag 316
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for at fremme vedvarende konkurrence 
på det indre marked og Unionens 
konkurrenceevne globalt og mindske 
sektorspecifik markedsregulering i takt 
med, at disse mål nås

b) for at fremme Unionens 
konkurrenceevne globalt og mindske 
sektorspecifik markedsregulering med 
henblik på at opnå vedvarende 
konkurrence på det indre marked

Or. en

Ændringsforslag 317
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) for at fremme et innovativt 
tjenesteudbud af høj kvalitet

d) for at fremme et innovativt 
tjenesteudbud af høj kvalitet, f.eks. ved 
"åbne data" i standard og interoperable 
formater, som operatørerne er i besiddelse 
af, i aggregerede former, som ikke kan 
føres tilbage til de enkelte brugere, med 
henblik på at lette fremkomst af nye 
tjenester og applikationer med merværdi, 
f.eks. valorisering af smart cities, i tråd 
med målene for den digitale dagsorden 
for Europa.

Or. it
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Ændringsforslag 318
Françoise Castex

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) for at fremme et innovativt 
tjenesteudbud af høj kvalitet

d) for at fremme både et innovativt 
tjenesteudbud af høj kvalitet og adgang til 
bredbåndskommunikation til en rimelig 
pris, navnlig under hensyn til bidraget fra 
og behovene i små og mellemstore 
virksomheder samt operatører i 
nonprofitsektoren, der leverer 
internetadgangstjenester

Or. en

Ændringsforslag 319
Teresa Riera Madurell

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) for at fremme et innovativt 
tjenesteudbud af høj kvalitet

d) for at fremme et innovativt 
tjenesteudbud af høj kvalitet og prismæssig 
overkommelig bredbåndsadgang

Or. es

Ændringsforslag 320
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) for at fremme vedvarende 
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konkurrence på det indre marked og sikre 
lige vilkår med hensyn til regler og 
retningslinjer for alle konkurrerende 
operatører på markedet

Or. en

Ændringsforslag 321
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) for at sikre enkle, forudsigelige og 
konvergerende reguleringsvilkår for så 
vidt angår vigtige administrative og 
kommercielle parametre, herunder også 
vedrørende forholdsmæssigheden af 
individuelle forpligtelser, som eventuelt 
pålægges i henhold til en markedsanalyse

Or. en

Ændringsforslag 322
Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 323
Werner Langen, Herbert Reul

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) for at sikre ensartede udgangs- og 
konkurrencevilkår mellem udbydere af 
elektroniske kommunikationstjenester og 
udbydere af 
informationssamfundstjenester.

Or. de

Ændringsforslag 324
Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) for at sikre rimelige konkurrencevilkår 
mellem udbydere af elektroniske 
kommunikationstjenester og udbydere af 
informationssamfundstjenester. 

Or. de

Begrundelse

I lyset af den stigende konvergens skal der være en "Level Playing Field" mellem de 
regulerede telekommunikationstjenesteudbydere og internettjenesteudbyderne.

Ændringsforslag 325
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) for at opbygge en fælles lovramme for 
både udbydere af elektroniske 
kommunikationstjenester og udbydere af 
informationstjenesteudbydere.

Or. de

Ændringsforslag 326
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en fælles EU-tilladelse for europæiske 
udbydere af elektronisk kommunikation

a) indførelsen af en fælles EU-
standardanmeldelsesformular, som giver 
den enkelte medlemsstat alle nødvendige 
oplysninger til brug i forbindelse med 
godkendelsesproceduren

Or. ro

Ændringsforslag 327
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) yderligere konvergens af 
reguleringsvilkårene for så vidt angår 
nødvendigheden og forholdsmæssigheden 
af de foranstaltninger, som de nationale 
tilsynsmyndigheder pålægger europæiske
udbydere af elektronisk kommunikation

b) yderligere konvergens af 
reguleringsvilkårene for så vidt angår 
nødvendigheden og forholdsmæssigheden 
af de foranstaltninger, som de nationale 
tilsynsmyndigheder pålægger udbydere af 
elektronisk kommunikation

Or. ro
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Ændringsforslag 328
Marisa Matias

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) udfasning af ubegrundede gebyrer for 
EU-intern kommunikation og 
roamingtrafik i Unionen.

f) udfasning af roaming i Unionen.

Or. pt

Ændringsforslag 329
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "fælles EU-tilladelse": de retlige 
rammer, der gælder for en europæisk 
udbyder af elektronisk kommunikation i 
hele Unionen på grundlag af den 
generelle tilladelse udstedt i hjemlandet 
og i overensstemmelse med nærværende 
forordning

udgår

Or. ro

Ændringsforslag 330
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "hjemland": den medlemsstat, hvor 
den europæiske udbyder af elektronisk 
kommunikation har sit hovedsæde

udgår

Or. ro
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Ændringsforslag 331
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. ro

Ændringsforslag 332
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

Or. de

Ændringsforslag 333
Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

Or. de

Ændringsforslag 334
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 335
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

Ændringsforslag 336
Sabine Verheyen, Doris Pack

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 337
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "harmoniserede radiofrekvenser til 
trådløs bredbåndskommunikation": 
radiofrekvenser, for hvilke betingelserne 
for adgang og effektiv udnyttelse er 

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

harmoniseret på EU-niveau i
overensstemmelse med direktiv 
2002/21/EF og i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets beslutning 
676/2002/EF27, og som benyttes til andre 
kommunikationstjenester end radio- og tv-
spredning

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

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

Or. de

Ændringsforslag 338
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) "trådløst adgangspunkt for lille område": 
lille wi-fi-installation med lav effekt og 
lille rækkevidde, som kan være del af et 
offentligt terrestrisk 
mobilkommunikationsnet, og kan være 
udstyret med en eller flere ikke 
iøjnefaldende antenner, som giver 
offentligheden wi-fi-adgang til elektroniske 
kommunikationsnet, uanset den 
underliggende nettopologi

9) "trådløst adgangspunkt for lille område": 
lille wi-fi-installation med lav effekt og 
lille rækkevidde, som anvender 
tilladelseskrævende frekvenser eller en 
kombination af tilladelseskrævende og -fri 
frekvenser, og som kan være del af et 
offentligt terrestrisk 
mobilkommunikationsnet, og kan være 
udstyret med en eller flere ikke 
iøjnefaldende antenner, som giver 
offentligheden wi-fi-adgang til elektroniske 
kommunikationsnet, uanset den 
underliggende nettopologi

Or. en

Ændringsforslag 339
Jean-Pierre Audy
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) "radiobaseret lokalt datanet" (RLAN): 
wi-fi-system med lav effekt og lille 
rækkevidde, der har en ringe risiko for at 
skabe interferens for andre lignende 
systemer, som andre brugere har placeret 
tæt på, og som anvender frekvenser på et
ikke-eksklusivt grundlag, for hvilke 
betingelserne for adgang og effektiv 
udnyttelse til dette formål er harmoniseret i 
hele Unionen

10) "radiobaseret lokalt datanet" (RLAN): 
wi-fi-system med lav effekt og lille 
rækkevidde, der har en ringe risiko for at 
skabe interferens for andre lignende 
systemer, som andre brugere har placeret 
tæt på, og som anvender frekvenser på et
tilladelsesfrit grundlag, for hvilke 
betingelserne for adgang og effektiv 
udnyttelse til dette formål er harmoniseret i 
hele Unionen, uden at det berører den 
tilladelsesfri ordning, som hverken er 
omfattet af lovgivningsmæssig beskyttelse 
eller må forårsage skadelig interferens for 
tilladelseskrævende radiosystemer i 
frekvensbåndet eller i tilgrænsende 
frekvensbånd.

Or. en

Ændringsforslag 340
Petra Kammerevert

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Ændringsforslag 341
Ivo Belet
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 342
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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grundlag af fastsatte parametre 

Or. en

Ændringsforslag 343
Marietje Schaake

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 344
Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "konnektivitetsprodukt med 
garanteret tjenestekvalitet": et produkt, 
som stilles til rådighed ved en IP-
exchange (internet protocol exchange), 
som giver kunderne mulighed for at 
etablere en IP-

udgår



PE524.835v01-00 150/215 AM\1012835DA.doc

DA

kommunikationsforbindelse mellem et 
samtrafikpunkt og et eller flere 
fastnettermineringspunkter, og som giver 
mulighed for at fastlægge niveauer for 
punkt-til-punkt-netpræstationer, for så 
vidt angår specifikke tjenester til 
slutbrugere på grundlag af levering af en 
specificeret garanteret tjenestekvalitet på 
grundlag af fastsatte parametre 

Or. de

Ændringsforslag 345
Petra Kammerevert

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Ændringsforslag 346
Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 347
Petra Kammerevert

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 348
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) "internetadgangstjeneste": en offentligt 
tilgængelig elektronisk 

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

kommunikationstjeneste, som leverer 
internetforbindelse på et kvalitetsniveau, 
som afspejler de teknologiske fremskridt
og dermed sikrer en forbindelse mellem 
praktisk taget alle endepunkter, som er 
tilsluttet til internettet, uanset den anvendte 
netteknologi og uden begrænsninger i 
forhold til det udvekslede juridiske 
indhold. Dermed kan slutbrugere køre 
alle applikationer ved hjælp af internettets 
elektroniske kommunikationsfunktion.
Ubegrænsede internetadgangstjenester er 
baseret på "best effort"-princippet, hvor 
eneste undtagelse er forholdsmæssige 
tekniske trafikstyringsforanstaltninger 
eller gennemførelse af en retskendelse

Or. en

Ændringsforslag 349
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

14) "internetadgangstjeneste": en offentligt 
tilgængelig elektronisk 
kommunikationstjeneste, som leverer 
internetforbindelse og dermed forbindelse 
mellem praktisk taget alle endepunkter, 
som er tilsluttet til internettet, uanset den 
anvendte netteknologi; den gør det muligt 
for slutbrugerne at benytte alle 
applikationer, der bruger et elektronisk 
kommunikationsnet i henhold til "best 
effort"-princippet;

Or. fr

Ændringsforslag 350
Amelia Andersdotter
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

14) "internetadgangstjeneste": en offentligt 
tilgængelig elektronisk 
kommunikationstjeneste, som leverer 
internetforbindelse og dermed forbindelse 
mellem praktisk taget alle endepunkter, 
som er tilsluttet til internettet, uanset den 
anvendte netteknologi; dermed kan 
slutbrugere køre alle applikationer ved 
hjælp af internettets elektroniske 
kommunikationsnetværk.

Or. en

Ændringsforslag 351
Catherine Trautmann

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 internettets
endepunkter uanset de anvendte
netteknologier

Or. en

Ændringsforslag 352
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 14
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Præcisering af det forskellige udstyr.

Ændringsforslag 353
Petra Kammerevert

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 354
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

15) "specialtjeneste": en elektronisk 
kommunikationstjeneste, der drives inden 
for et lukket elektronisk 
kommunikationsnet ved hjælp af 
internetprotokollen med en streng 
adgangskontrol; tjenesten markedsføres 
ikke som et alternativ til en 
internetadgangstjeneste og er heller ikke
funktionelt set identisk med tjenester, der 
er tilgængelige via den offentlige 
internetadgangstjeneste

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er baseret på BEREC's definition, der påpeger, at en specialtjeneste ikke 
kan drives på "best effort"-internettet, men skal køres særskilt inden for et "lukket net med en 
streng adgangskontrol". Endvidere må en specialtjeneste ikke være en kopi af en tjeneste, der 
allerede findes på internettet, da netneutraliteten i så fald vil være blevet omgået.
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Ændringsforslag 355
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

15) "specialtjeneste": en elektronisk 
kommunikationstjeneste, der drives inden 
for et lukket elektronisk 
kommunikationsnet ved hjælp af 
internetprotokollen med en streng 
adgangskontrol; tjenesten hverken
markedsføres eller anvendes som et 
alternativ til en internetadgangstjeneste og
er heller ikke funktionelt set identisk med 
tjenester, der er tilgængelige via den 
offentlige internetadgangstjeneste

Or. en

Ændringsforslag 356
Françoise Castex

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

15) "specialtjeneste": en elektronisk 
kommunikationstjeneste, som drives på et 
lukket elektronisk kommunikationsnet ved 
hjælp af internetprotokollen med en 
streng adgangskontrol, og som ikke 
markedsføres eller anvendes som et 
alternativ til en internetadgangstjeneste og 
heller ikke funktionelt set er identisk med 
tjenester, der er tilgængelige via den 
offentlige internetadgangstjeneste
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en sådan

Or. en

Ændringsforslag 357
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

15) "specialtjeneste": en elektronisk 
kommunikationstjeneste eller enhver anden 
tjeneste, som leveres og drives på et lukket 
elektronisk kommunikationsnet ved hjælp 
af internetprotokollen med en streng 
adgangskontrol, og som ikke markedsføres 
som et alternativ til en 
internetadgangstjeneste og heller ikke i 
større omfang anvendes som en sådan

Or. en

Ændringsforslag 358
Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) "specialtjeneste": en elektronisk 
kommunikationstjeneste eller enhver anden 
tjeneste, som giver mulighed for at få 
adgang til bestemt indhold, bestemte 
applikationer eller tjenester eller en 
kombination heraf, og hvis tekniske 
egenskaber styres fra endepunkt til 

15) "specialtjeneste": en elektronisk 
kommunikationstjeneste eller enhver anden 
tjeneste, som 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 
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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

endepunkt eller giver mulighed for at sende 
data til et fastlagt antal parter eller 
endepunkter, der udbydes og drives i 
lukkede elektroniske kommunikationsnet 
med anvendelse af internet-protokollen. 
Disse netværk er underlagt en streng 
adgangskontrol. En specialtjeneste må 
ikke anvendes som substitut for 
internetadgangstjenesten;

Or. de

Ændringsforslag 359
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Styring fra endepunkt til endepunkt er måske ikke altid teknisk muligt eller i visse tilfælde 
måske slet ikke hensigten, da det f.eks. kun er en del af transmissionsvejen, som kan 
optimeres. Det er endvidere uklart, om fuldstændig styring fra endepunkt til endepunkt er 
mulig for mobile dataforbindelser. Endvidere er det udtrykkeligt nævnt, at optimeret adgang 
naturligt omfatter trafikstyring.
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Ændringsforslag 360
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit Herczog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

15) "specialtjeneste": en elektronisk 
kommunikationstjeneste eller enhver anden 
tjeneste, som giver mulighed for at få 
adgang til eller bruge bestemt indhold, 
bestemte applikationer eller tjenester eller 
en kombination heraf for at sikre passende
egenskaber fra endepunkt til endepunkt. 
En specialtjeneste drives på et lukket 
elektronisk kommunikationsnet og er 
dermed klart adskilt fra 
internetadgangstjenester, og den
markedsføres ikke som et alternativ til en 
internetadgangstjeneste og anvendes heller 
ikke som en sådan

Or. en

Ændringsforslag 361
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

15) "specialtjeneste": en elektronisk 
kommunikationstjeneste, som giver 
mulighed for at få adgang til bestemt 
indhold, bestemte applikationer eller 
tjenester eller en kombination heraf, der er 
underlagt adgangskontrol, og hvis 
tekniske egenskaber styres ved hjælp af 
trafikstyring for at sikre passende 
tjenestekarakteristika 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 
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en sådan anvendes heller ikke i større omfang som 
en sådan

Or. en

Ændringsforslag 362
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 363
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Kapitel II – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fælles EU-tilladelse Harmonisering og forenkling af 
tilladelsesbestemmelserne.

Or. ro
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Ændringsforslag 364
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Enhver udbyder af elektronisk 
kommunikation, der er etableret i 
Unionen, har ret til at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester i hele 
Unionen og til at udøve rettighederne i 
forbindelse med udbud af sådanne net og 
tjenester i hver af de medlemsstater, hvor 
udbyderen udøver sin virksomhed.

Or. en

Ændringsforslag 365
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. En europæisk udbyder af elektronisk 
kommunikation har ret til at udbyde 
elektroniske kommunikationsnet og -
tjenester i hele Unionen og til at udøve 
rettighederne i forbindelse med udbud af 
sådanne net og tjenester i hver af de 
medlemsstater, hvor udbyderen udøver sin 
virksomhed, i henhold til artikel 3 i 
direktiv 2002/20/EF som ændret ved 
direktiv 2009/140/EF på grundlag af en
anmeldelse til hver enkelt berørt 
medlemsstat. Anmeldelsen skal indgives i 
et fælles EU-standardformat i
overensstemmelse med artikel 4.
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Or. ro

Ændringsforslag 366
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den europæiske udbyder af elektronisk 
kommunikation skal overholde de regler og 
vilkår, der gælder i hver berørt 
medlemsstat, jf. EU-lovgivningen, 
medmindre andet er fastsat i denne 
forordning, og uden at det berører 
forordning (EU) nr. 531/2012.

2. Den europæiske udbyder af elektronisk 
kommunikation skal overholde de regler og 
vilkår, der gælder i hver berørt 
medlemsstat, jf. EU-lovgivningen.

Or. ro

Ændringsforslag 367
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Or. ro

Ændringsforslag 368
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. ro

Ændringsforslag 369
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. De nationale tilsynsmyndigheder 
behandler udbydere af elektronisk 
kommunikation ens i sammenlignelige 
situationer, uanset hvilken medlemsstat, 
de udøver deres virksomhed i.

Or. en
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Ændringsforslag 370
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Ændringsforslag 371
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis der i en værtsmedlemsstat opstår 
en tvist mellem virksomheder, som 
involverer en europæisk udbyder af 
elektronisk kommunikation, og som 
vedrører forpligtelser i henhold til direktiv 
2002/19/EF, 2002/20/EF, 2002/21/EF og 
2002/22/EF, nærværende forordning eller 
forordning (EU) nr. 531/2012, kan den 
europæiske udbyder af elektronisk 
kommunikation konsultere den nationale 
tilsynsmyndighed i hjemlandet, som kan 
fremsætte en udtalelse med sigte på, at 
sikre udviklingen af en konsekvent 
reguleringspraksis. Den nationale 
tilsynsmyndighed i værtsmedlemsstaten 
tager ved afgørelsen af tvisten det størst 
mulige hensyn til den udtalelse, der er 
fremsat af den nationale 
tilsynsmyndighed i hjemlandet.

udgår

Or. ro
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Ændringsforslag 372
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Europæiske udbydere af elektronisk 
kommunikation, som på datoen for denne 
forordnings ikrafttræden har ret til at 
udbyde elektroniske kommunikationsnet 
og -tjenester i mere end én medlemsstat, 
fremsender anmeldelsen i artikel 4 senest 
den 1. juli 2016.

udgår

Or. ro

Ændringsforslag 373
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anmeldelsesprocedure for europæiske 
udbydere af elektronisk kommunikation

Standardanmeldelsesformat

Or. ro

Ændringsforslag 374
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En europæisk udbyder af elektronisk 
kommunikation fremsender en enkelt 
anmeldelse i henhold til nærværende 

1. Kommissionen vedtager senest den 30.
december 2014 gennemførelsesretsakter 
til fastlæggelse af 



PE524.835v01-00 166/215 AM\1012835DA.doc

DA

forordning til den nationale 
tilsynsmyndighed i hjemlandet, før der 
iværksættes aktiviteter i mindst én 
medlemsstat.

standardanmeldelsesformatet efter høring 
af alle interesserede parter og BEREC.

Or. ro

Ændringsforslag 375
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anmeldelsen skal indeholde en erklæring 
om udbud af eller hensigt om at udbyde 
elektroniske kommunikationsnet og -
tjenester, og erklæringen skal kun omfatte 
følgende yderligere oplysninger:

udgår

a) udbyderens navn, retlige status og 
form, registreringsnummer, hvis 
udbyderen er optaget i et handelsregister 
eller et andet lignende offentligt register, 
den fysiske adresse på udbyderens 
hovedsæde, en kontaktperson, en kort 
beskrivelse af de udbudte eller planlagte 
net eller tjenester, herunder identifikation 
af hjemlandet 
b) den eller de værtsmedlemsstater, hvor 
tjenesterne og nettene udbydes eller 
påtænkes udbudt direkte eller via 
datterselskaber og, i sidstnævnte tilfælde, 
datterselskabets navn, retlige status og 
form, datterselskabets fysiske adresse, 
registreringsnummer, hvis udbyderen er 
optaget i et handelsregister eller et andet 
lignende offentligt register i 
værtsmedlemsstaten, og 
kontaktoplysninger for ethvert berørt 
datterselskab og de respektive 
virkeområder. Hvis et datterselskab er 
under fælles kontrol af to eller flere 
udbydere af elektronisk kommunikation, 
som har deres hovedsæder i forskellige 
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medlemsstater, angiver datterselskabet det 
af moderselskabernes hjemlande, der skal 
gælde i forbindelse med nærværende 
forordning, og anmeldelsen foretages af 
moderselskabet i det pågældende 
hjemland i overensstemmelse hermed.

Or. ro

Ændringsforslag 376
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Enhver ændring af de oplysninger, der 
fremsendes i henhold til stk. 2, stilles til 
rådighed for de nationale 
tilsynsmyndigheder i hjemlandet inden en 
måned efter ændringen. Hvis den 
ændring, der skal anmeldes, vedrører en 
hensigt om at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet eller -tjenester i en 
værtsmedlemsstat, som ikke er omfattet af
en tidligere anmeldelse, kan den 
europæiske udbyder af elektronisk 
kommunikation påbegynde aktiviteterne i 
den pågældende værtsmedlemsstat på 
tidspunktet for anmeldelsen.

udgår

Or. ro

Ændringsforslag 377
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Manglende overholdelse af kravet om 
anmeldelse i henhold til denne artikel 

udgår
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udgør en overtrædelse af de fælles vilkår, 
som gælder for den europæiske udbyder 
af elektronisk kommunikation i 
hjemlandet.

Or. ro

Ændringsforslag 378
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den nationale tilsynsmyndighed i 
hjemlandet fremsender de oplysninger, 
der modtages i henhold til stk. 2, og alle 
ændringer heraf i henhold til stk. 3, til de 
nationale tilsynsmyndigheder i de berørte 
værtsmedlemsstater og til BEREC's 
støttekontor inden for en uge efter 
modtagelsen af sådanne oplysninger eller 
ændringer.

udgår

Or. ro

Ændringsforslag 379
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den nationale tilsynsmyndighed i 
hjemlandet udsteder efter anmodning af 
en europæisk udbyder af elektronisk 
kommunikation en erklæring i henhold til 
artikel 9 i direktiv 2002/20/EF, som 
angiver, at den pågældende virksomhed er 
omfattet af den fælles EU-tilladelse.

udgår

Or. ro
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Ændringsforslag 380
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis én eller flere nationale 
tilsynsmyndigheder i forskellige 
medlemsstater finder, at identifikationen 
af hjemlandet i en anmeldelse i henhold 
til stk. 2 eller enhver ændring af de 
fremsendte oplysninger, som stilles til 
rådighed i henhold til stk. 3, ikke svarer til 
eller ikke længere svarer til 
virksomhedens hovedsæde i henhold til 
denne forordning, henviser de sagen til 
Kommissionen og fremfører de grunde, 
som deres vurdering er baseret på. En 
kopi af denne henvisning fremsendes til 
BEREC's støttekontor til orientering. 
Kommissionen træffer, efter at have givet 
den relevante europæiske udbyder af 
elektronisk kommunikation og den 
nationale tilsynsmyndighed i det 
omtvistede hjemland mulighed for at 
fremsætte deres synspunkter, en 
afgørelse, som fastsætter den pågældende 
virksomheds hjemland i henhold til denne 
forordning, inden tre måneder efter 
modtagelse af sagen.

udgår

Or. ro

Ændringsforslag 381
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 udgår
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Overholdelse af den fælles EU-tilladelse
1. Den nationale tilsynsmyndighed i hver 
berørt medlemsstat overvåger og sikrer, i 
overensstemmelse med den nationale 
lovgivning til gennemførelse af 
procedurerne i artikel 10 i direktiv 
2002/20/EF, at europæiske udbydere af 
elektronisk kommunikation overholder de 
regler og vilkår, der gælder på dens 
territorium, jf. artikel 3.
2. Den nationale tilsynsmyndighed i en 
værtsmedlemsstat skal til den nationale 
tilsynsmyndighed i hjemlandet fremsende 
alle relevante oplysninger om individuelle 
foranstaltninger, der vedtages i 
forbindelse med en europæisk udbyder af 
elektronisk kommunikation for at sikre 
overholdelsen af de regler og vilkår, der 
gælder på værtsmedlemsstatens 
territorium, jf. artikel 3.

Or. ro

Ændringsforslag 382
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. ro

Ændringsforslag 383
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Afskaffelse af detailgebyrer

Pr. 1. juli 2015 må roamingudbydere ikke 
pålægge roamingkunder i en medlemsstat 
nogen ekstra gebyrer i forhold til 
taksterne for mobil kommunikation på 
nationalt plan for foretagne eller 
modtagne regulerede roamingopkald, 
sendte regulerede roaming-sms'er, sendte
roaming-mms'er eller anvendte 
regulerede dataroamingtjenester eller 
generelle gebyrer for det terminaludstyr 
eller den terminaltjeneste, som skal 
anvendes i udlandet. 

Or. en

Ændringsforslag 384
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 udgår
Samordning af 
håndhævelsesforanstaltninger
1. Ved anvendelsen af artikel 6 træffer 
den nationale tilsynsmyndighed i 
hjemlandet tilsyns- eller 
håndhævelsesforanstaltninger vedrørende 
en elektronisk kommunikationstjeneste 
eller et elektronisk kommunikationsnet, 
som udbydes i en anden medlemsstat, med 
den samme omhu, som hvis den 
elektroniske kommunikationstjeneste eller 
det elektroniske kommunikationsnet blev 
udbudt i hjemlandet.
2. Medlemsstaterne sikrer, at det på deres 
område er muligt at forkynde de retslige 
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dokumenter, som vedrører 
foranstaltninger i henhold til artikel 5 og
6.

Or. ro

Ændringsforslag 385
Sabine Verheyen, Doris Pack

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 386
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Dette afsnit finder anvendelse på 
harmoniserede radiofrekvenser til trådløs 
bredbåndskommunikation; dets 
bestemmelser skal fortolkes i 
overensstemmelse med såvel de relevante 
dele af direktiv 2002/21/EF (navnlig 
artikel 8a og 9) som 
radiofrekvenspolitikprogrammet.

Or. en
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Ændringsforslag 387
Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Dette afsnit finder anvendelse på 
harmoniserede radiofrekvenser som 
defineret i direktiv 2009/140/EF og 
676/2002/EF til trådløs 
bredbåndskommunikation under 
overholdelse af artikel 8a og 9 i direktiv 
2002/21/EF.

Or. de

Ændringsforslag 388
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Dette afsnit finder anvendelse på 
harmoniserede radiofrekvenser til trådløs 
bredbåndskommunikation under 
overholdelse af artikel 8a og 9 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektiv).

Or. de

Ændringsforslag 389
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Dette afsnit finder anvendelse på 
harmoniserede radiofrekvenser til trådløs 
bredbåndskommunikation i 
overensstemmelse med artikel 8a og 9 i 
direktiv 2002/21/EF.

Or. de

Ændringsforslag 390
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Dette afsnit finder anvendelse på 
harmoniserede radiofrekvenser til trådløs 
bredbåndskommunikation i 
overensstemmelse med artikel 8a og 9 i 
direktiv 2002/21/EF.

Or. fr

Ændringsforslag 391
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Dette afsnit finder anvendelse på 
harmoniserede radiofrekvenser.

Or. en
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Ændringsforslag 392
Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Dette afsnit griber ikke ind i 
medlemsstaternes ret til at opkræve afgifter 
for at sikre optimal brug af 
radiofrekvensressourcerne, jf. artikel 13 i 
direktiv 2002/20/EF, eller til at organisere 
og anvende deres radiofrekvenser til at 
sikre den offentlige orden, den offentlige 
sikkerhed, forsvar og mål af almennyttig 
interesse som fremme af kulturel og 
sproglig mangfoldighed og 
mediepluralisme for eksempel via 
udbuddet af radio- og 
fjernsynsprogrammer.

Or. de

Ændringsforslag 393
Sabine Verheyen, Doris Pack

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Dette afsnit griber ikke ind i 
medlemsstaternes ret til at opkræve afgifter 
for at sikre optimal brug af 
radiofrekvensressourcerne, jf. artikel 13 i 
direktiv 2002/20/EF, eller til at organisere 
og anvende deres radiofrekvenser til at 
sikre den offentlige orden, den offentlige 
sikkerhed og forsvar, idet der tages højde 
for mål af almen interesse såsom kulturel 
mangfoldighed og mediepluralisme samt 
alle radiofrekvensbrugeres interesser.

Or. en



PE524.835v01-00 176/215 AM\1012835DA.doc

DA

Ændringsforslag 394
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Dette afsnit griber ikke ind i 
medlemsstaternes ret til at opkræve afgifter 
for at sikre optimal brug af 
radiofrekvensressourcerne, jf. artikel 13 i 
direktiv 2002/20/EF, eller til at organisere 
og anvende deres radiofrekvenser til at 
sikre den offentlige orden, den offentlige 
sikkerhed og forsvar og til at forfølge mål 
af almen interesse, især inden for 
rammerne af politikkerne for det 
audiovisuelle område og medier.

Or. fr

Ændringsforslag 395
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de
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Ændringsforslag 396
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Dette afsnit griber ikke ind i 
medlemsstaternes ret til at opkræve afgifter 
for at sikre optimal brug af 
radiofrekvensressourcerne, jf. artikel 13 i 
direktiv 2002/20/EF, eller til at organisere 
og anvende deres radiofrekvenser til at 
sikre den offentlige orden, den offentlige 
sikkerhed og forsvar eller med henblik på 
at forfølge mål af almen interesse, såsom 
kulturel mangfoldighed og 
mediepluralisme.

Or. en

Ændringsforslag 397
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med udøvelsen af de 
beføjelser, som er tillagt Kommissionen i 
dette afsnit, tager den i videst mulig 
udstrækning hensyn til enhver relevant 
udtalelse fra Frekvenspolitikgruppen 
nedsat ved Kommissionens afgørelse 
2002/622/EF28.

udgår

__________________
28 Kommissionens afgørelse 2002/622/EF 
af 26. juli 2002 om nedsættelse af en 
frekvenspolitikgruppe (EFT L 198 af 
27.7.2002, s. 49).

Or. en
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Ændringsforslag 398
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med udøvelsen af de 
beføjelser, som er tillagt Kommissionen i 
dette afsnit, tager den i videst mulig 
udstrækning hensyn til enhver relevant 
udtalelse fra Frekvenspolitikgruppen 
nedsat ved Kommissionens afgørelse 
2002/622/EF28.

3. I forbindelse med udøvelsen af de 
beføjelser, som er tillagt Kommissionen i 
dette afsnit, tager den i videst mulig 
udstrækning hensyn til enhver relevant 
udtalelse fra Frekvenspolitikgruppen 
nedsat ved Kommissionens afgørelse 
2002/622/EF28 såvel som angivelser og 
retningslinjer fremlagt af BEREC om 
anliggender inden for dens kompetence.

__________________ __________________
28 Kommissionens afgørelse 2002/622/EF 
af 26. juli 2002 om nedsættelse af en 
frekvenspolitikgruppe (EFT L 198 af 
27.7.2002, s. 49).

28 Kommissionens afgørelse 2002/622/EF 
af 26. juli 2002 om nedsættelse af en 
frekvenspolitikgruppe (EFT L 198 af 
27.7.2002, s. 49).

Or. it

Ændringsforslag 399
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med udøvelsen af de 
beføjelser, som er tillagt Kommissionen i 
dette afsnit, tager den i videst mulig 
udstrækning hensyn til enhver relevant 
udtalelse fra Frekvenspolitikgruppen 
nedsat ved Kommissionens afgørelse 
2002/622/EF28.

3. I forbindelse med udøvelsen af de 
beføjelser, som er tillagt Kommissionen i 
dette afsnit, tager den i videst mulig 
udstrækning hensyn til enhver relevant 
udtalelse fra BEREC.

__________________ __________________
28 Kommissionens afgørelse 2002/622/EF 
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af 26. juli 2002 om nedsættelse af en 
frekvenspolitikgruppe (EFT L 198 af 
27.7.2002, s. 49).

Or. en

Ændringsforslag 400
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Harmonisering af visse aspekter af 

overdragelse eller udlejning af 
individuelle rettigheder til radiofrekvenser 

og deres varighed
1. Med forbehold af direktiv 2002/21/EF 
og de konkurrenceregler, der finder 
anvendelse på virksomheder, gælder 
følgende med hensyn til overdragelse eller 
udlejning af brugsrettigheder til 
radiofrekvenser eller dele heraf, jf. artikel 
6, stk. 8, i afgørelse nr. 243/2012/EU:
a) medlemsstaterne offentliggør 
oplysninger om alle sådanne 
brugsrettigheder i et standardiseret 
elektronisk format
b) medlemsstaterne må ikke nægte at give 
tilladelse til en overdragelse eller 
udlejning til en eksisterende indehaver af 
sådanne brugsrettigheder
c) i tilfælde, der ikke er omfattet af litra 
b), må medlemsstaterne kun nægte en 
overdragelse, når det kan konstateres, at 
der er en klar risiko for, at den nye 
indehaver ikke vil kunne opfylde de 
eksisterende betingelser for 
brugsrettigheden,
d) i tilfælde, der ikke er omfattet af litra 
b), må medlemsstaterne ikke nægte en 
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udlejning, når overdrageren forpligter sig 
til fortsat at være ansvarlig for at opfylde 
de eksisterende betingelser for 
brugsrettigheden.
2. Administrative gebyrer, som 
virksomheder pålægges i forbindelse med 
behandlingen af en ansøgning om 
overdragelse eller udlejning af en 
radiofrekvens, må i alt kun dække de 
administrative omkostninger, herunder 
dermed forbundne skridt, f.eks. 
udstedelsen af en ny brugsrettighed, i 
forbindelse med behandlingen af 
ansøgningen. Sådanne gebyrer pålægges 
de enkelte virksomheder på en objektiv, 
gennemsigtig og forholdsmæssigt afpasset 
måde, der minimerer ekstra 
administrationsomkostninger og 
ledsagende gebyrer. Artikel 12, stk. 2, i 
direktiv 2002/20/EF finder anvendelse på 
gebyrer pålagt i henhold til dette stykke.
3. Alle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser bevilliges for en 
minimumsvarighed på 20 år og under alle 
omstændigheder for en varighed, der 
tilskynder til investeringer og 
konkurrence, og som modvirker 
underudnyttelse eller "hamstring" af 
frekvenser. Medlemsstaterne kan bevillige 
brugsrettigheder af ubegrænset varighed.
4. Medlemsstaterne kan for at sikre en 
effektiv frekvensanvendelse fastsætte 
forholdsmæssige og ikke-diskriminerende 
regler for tilbagekaldelse af rettigheder 
med baggrund i bl.a. frekvensforvaltning, 
statens sikkerhed, overtrædelse af 
tilladelsen, harmoniseret ændring i 
anvendelsen af et frekvensbånd og 
manglende betaling af gebyrer.
5. Varigheden af alle eksisterende 
brugsrettigheder til radiofrekvenser 
udvides herved til 20 år at regne fra 
tildelingsdatoen med forbehold af andre 
betingelser i forbindelse med 
brugsrettigheden og brugsrettigheder af 
ubegrænset varighed.
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6. Indførelsen af en tilladelsesvarighed på 
mindst 20 år bør ikke være til hinder for, 
at lovgiverne kan udstede midlertidige 
tilladelser og tilladelser til sekundær 
udnyttelse af et harmoniseret 
frekvensbånd.

Or. en

Ændringsforslag 401
Francesco De Angelis, Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Harmonisering af visse aspekter af 
overdragelse, udlejning eller deling af 
individuelle rettigheder til radiofrekvenser 
og deres varighed
1. Med forbehold af de 
konkurrenceregler, der finder anvendelse 
på virksomheder, gælder følgende med 
hensyn til overdragelse, udlejning eller 
deling af brugsrettigheder til 
radiofrekvenser eller dele heraf, jf. artikel 
6, stk. 8, i afgørelse nr. 243/2012/EU:
a) medlemsstaterne offentliggør 
oplysninger om alle sådanne 
brugsrettigheder i et standardiseret 
elektronisk format
b) medlemsstaterne må ikke nægte at give 
tilladelse til en overdragelse eller 
udlejning til en eksisterende indehaver af 
sådanne brugsrettigheder
c) i tilfælde, der ikke er omfattet af litra 
b), må medlemsstaterne kun nægte en 
overdragelse, når det kan konstateres, at 
der er en klar risiko for, at den nye 
indehaver ikke vil kunne opfylde de 
eksisterende betingelser for 
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brugsrettigheden,
d) i tilfælde, der ikke er omfattet af litra 
b), må medlemsstaterne ikke nægte en 
udlejning, når overdrageren forpligter sig 
til fortsat at være ansvarlig for at opfylde 
de eksisterende betingelser for 
brugsrettigheden,
e) medlemsstaterne bør fremme 
tilladelseskrævende delt adgang til 
frekvenser i den aktuelle 
tilladelsesordning; medlemsstaten kan 
stille krav om deling for at sikre en 
effektiv frekvensanvendelse.
2. Administrative gebyrer, som 
virksomheder pålægges i forbindelse med 
behandlingen af en ansøgning om 
overdragelse, udlejning eller deling af en 
radiofrekvens, må i alt kun dække de 
administrative omkostninger, herunder 
dermed forbundne skridt, f.eks. 
udstedelsen af en ny brugsrettighed, i 
forbindelse med behandlingen af 
ansøgningen. Sådanne gebyrer pålægges 
de enkelte virksomheder på en objektiv, 
gennemsigtig og forholdsmæssigt afpasset 
måde, der minimerer ekstra 
administrationsomkostninger og 
ledsagende gebyrer. Artikel 12, stk. 2, i 
direktiv 2002/20/EF finder anvendelse på 
gebyrer pålagt i henhold til dette stykke.

Or. en

Begrundelse

Deling af frekvenser bør fremmes for at øge konkurrencen på markedet og sikre forbrugerne 
fordele og innovation. Af samme årsag bør tilladelser til brug af frekvenser ikke have en alt 
for lang eller ubegrænset varighed.

Ændringsforslag 402
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Harmonisering af visse aspekter af 
overdragelse eller udlejning af 
individuelle rettigheder til radiofrekvenser 
og deres varighed
1. Med forbehold af de 
konkurrenceregler, der finder anvendelse 
på virksomheder, gælder følgende med 
hensyn til overdragelse eller udlejning af 
brugsrettigheder til radiofrekvenser eller 
dele heraf, jf. artikel 6, stk. 8, i afgørelse 
nr. 243/2012/EU: Medlemsstaterne 
offentliggør oplysninger om alle sådanne 
brugsrettigheder i et standardiseret 
elektronisk format.
2. Administrative gebyrer, som 
virksomheder pålægges i forbindelse med 
behandlingen af en ansøgning om 
overdragelse eller udlejning af en 
radiofrekvens, må i alt kun dække de 
administrative omkostninger, herunder 
dermed forbundne skridt, f.eks. 
udstedelsen af en ny brugsrettighed, i 
forbindelse med behandlingen af 
ansøgningen. Sådanne gebyrer pålægges 
de enkelte virksomheder på en objektiv, 
gennemsigtig og forholdsmæssigt afpasset 
måde, der minimerer ekstra 
administrationsomkostninger og 
ledsagende gebyrer. Artikel 12, stk. 2, i 
direktiv 2002/20/EF finder anvendelse på 
gebyrer pålagt i henhold til dette stykke.
3. Alle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser bevilliges for en 
minimumsvarighed på 30 år. 
Medlemsstaterne kan bevillige 
brugsrettigheder af ubegrænset varighed.
4. Medlemsstaterne kan for at sikre en 
effektiv frekvensanvendelse fastsætte 
forholdsmæssige og ikke-diskriminerende 
regler for tilbagekaldelse af rettigheder, 
herunder rettigheder med en 
minimumsvarighed på 30 år, med 
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baggrund i bl.a. frekvensforvaltning, 
statens sikkerhed, overtrædelse af 
tilladelsen, harmoniseret ændring i 
anvendelsen af et frekvensbånd og 
manglende betaling af gebyrer.
Varigheden af alle eksisterende 
brugsrettigheder til radiofrekvenser 
udvides herved til 30 år at regne fra 
tildelingsdatoen med forbehold af andre 
betingelser i forbindelse med 
brugsrettigheden og brugsrettigheder af 
ubegrænset varighed.
5. Indførelsen af en tilladelsesvarighed på 
mindst 30 år bør ikke være til hinder for, 
at lovgiverne kan udstede midlertidige 
tilladelser og tilladelser til sekundær 
udnyttelse af et harmoniseret 
frekvensbånd.

Or. en

Begrundelse

Det skal stadig være muligt at tilbagekalde brugsretten af legitime grunde. Derudover bør 
lovgivernes mulighed for at udstede midlertidige tilladelser eller tilladelser til sekundær 
udnyttelse af et harmoniseret frekvensbånd ikke undermineres. Dette vil sikre en effektiv 
frekvensanvendelse.

Ændringsforslag 403
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 404
Petra Kammerevert
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 405
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Uden at det berører beskyttelsen af mål af 
almen interesse bidrager den kompetente 
nationale myndighed for radiofrekvenser til 
udviklingen af et fælles område for trådløs 
kommunikation, hvor investering og 
konkurrencevilkår for trådløs 
højhastighedsbredbåndskommunikation 
konvergerer, hvilket muliggør planlægning 
og levering af integrerede net, tjenester og 
stordrift i flere lande, skaber innovation, 
økonomisk vækst og fordele for 
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slutbrugerne på lang sigt.

Or. en

Ændringsforslag 406
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 407
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente nationale myndigheder 
afholder sig fra at anvende procedurer 
eller pålægge vilkår for anvendelsen af 
radiofrekvenser, som i urimelig grad 
forhindrer europæiske udbydere af 
elektronisk kommunikation i at levere 
integrerede elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester i flere 
medlemsstater eller i hele Unionen.

udgår

Or. ro
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Ændringsforslag 408
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente nationale myndigheder 
afholder sig fra at anvende procedurer eller 
pålægge vilkår for anvendelsen af 
radiofrekvenser, som i urimelig grad 
forhindrer europæiske udbydere af 
elektronisk kommunikation i at levere 
integrerede elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester i flere 
medlemsstater eller i hele Unionen.

De kompetente nationale myndigheder 
afholder sig fra at anvende procedurer eller 
pålægge vilkår for anvendelsen af 
radiofrekvenser, som i urimelig grad 
forhindrer europæiske udbydere af 
elektronisk kommunikation i at levere 
integrerede elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester i flere 
medlemsstater eller i hele Unionen, 
og/eller som gennem skabelse af 
interferens i urimelig grad forstyrrer 
driften af eksisterende tjenester eller 
applikationer i de berørte samt 
tilgrænsende frekvensbånd.

Or. en

Ændringsforslag 409
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. De nationale kompetente myndigheder
følger en gennemsigtig proces og
anvender et system til udstedelse af 
tilladelser vedrørende brug af frekvenser, 
som giver alle aktører lige adgangsvilkår,
er så lidt indgribende som muligt og 
baseret på objektive, gennemsigtige, ikke-
diskriminerende og forholdsmæssige 
kriterier, der giver størst mulig fleksibilitet 
og en effektiv udnyttelse af 
radiofrekvenserne og samtidig fremmer 
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kommunikations integrerede investeringer 
og integreret drift i flere lande.

ensartede vilkår i hele Unionen for 
europæiske udbydere af elektronisk 
kommunikations integrerede investeringer 
og integreret drift i flere lande.

Or. en

Ændringsforslag 410
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Ændringsforslag 411
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når vilkårene og procedurerne for at 
opnå tilladelse til at anvende 
radiofrekvenser fastlægges, lægger de 
kompetente nationale myndigheder navnlig 
vægt på, at eksisterende og potentielle 

3. Når vilkårene og procedurerne for at 
opnå tilladelse til at anvende 
radiofrekvenser fastlægges, lægger de 
kompetente nationale myndigheder navnlig 
vægt på, at eksisterende og potentielle 
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operatører og europæiske udbydere af 
elektronisk kommunikation og andre 
virksomheder behandles lige.

operatører og europæiske udbydere af 
elektronisk kommunikation og andre 
virksomheder behandles lige.

De nationale kompetente myndigheder 
skal desuden sikre sameksistens mellem 
eksisterende og nye brugere af 
radiofrekvenser. Myndighederne bør med 
henblik herpå gennemføre en omfattende 
konsekvensanalyse samt høringer af alle 
interessenter.

Or. en

Ændringsforslag 412
Françoise Castex

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når vilkårene og procedurerne for at 
opnå tilladelse til at anvende 
radiofrekvenser fastlægges, lægger de 
kompetente nationale myndigheder navnlig 
vægt på, at eksisterende og potentielle 
operatører og europæiske udbydere af 
elektronisk kommunikation og andre 
virksomheder behandles lige.

3. Når vilkårene og procedurerne for at 
opnå tilladelse til at anvende 
radiofrekvenser fastlægges, lægger de 
kompetente nationale myndigheder navnlig 
vægt på, at eksisterende og potentielle 
operatører og europæiske udbydere af 
elektronisk kommunikation og andre 
virksomheder behandles lige. Nævnte 
vilkår og procedurer skal ligeledes gælde 
kollektiv, delt og tilladelsesfri 
frekvensanvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 413
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når vilkårene og procedurerne for at 3. Når vilkårene og procedurerne for at 
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opnå tilladelse til at anvende 
radiofrekvenser fastlægges, lægger de 
kompetente nationale myndigheder navnlig 
vægt på, at eksisterende og potentielle 
operatører og europæiske udbydere af 
elektronisk kommunikation og andre 
virksomheder behandles lige.

opnå tilladelse til at anvende 
radiofrekvenser fastlægges, lægger de 
kompetente nationale myndigheder navnlig 
vægt på, at eksisterende og potentielle 
operatører og europæiske udbydere af 
elektronisk kommunikation og andre 
virksomheder behandles på en objektiv, 
gennemsigtig og ikke-diskriminerende 
måde.

Or. en

Ændringsforslag 414
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når vilkårene og procedurerne for at 
opnå tilladelse til at anvende 
radiofrekvenser fastlægges, lægger de 
kompetente nationale myndigheder navnlig 
vægt på, at eksisterende og potentielle 
operatører og europæiske udbydere af 
elektronisk kommunikation og andre 
virksomheder behandles lige.

3. Når vilkårene og procedurerne for at 
opnå tilladelse til at anvende 
radiofrekvenser fastlægges, lægger de 
kompetente nationale myndigheder navnlig 
vægt på, at eksisterende og potentielle 
operatører og europæiske udbydere af 
elektronisk kommunikation og andre 
virksomheder behandles på en objektiv, 
gennemsigtig og ikke-diskriminerende 
måde.

Or. es

Ændringsforslag 415
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når vilkårene og procedurerne for at 
opnå tilladelse til at anvende 
radiofrekvenser fastlægges, lægger de 

3. Når vilkårene og procedurerne for at 
opnå tilladelse til at anvende 
radiofrekvenser fastlægges, lægger de 
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kompetente nationale myndigheder navnlig 
vægt på, at eksisterende og potentielle 
operatører og europæiske udbydere af 
elektronisk kommunikation og andre 
virksomheder behandles lige.

kompetente nationale myndigheder navnlig 
vægt på, at eksisterende og potentielle 
operatører og europæiske udbydere af 
elektronisk kommunikation og andre 
virksomheder behandles lige på en 
gennemsigtig, ikke-diskriminerende og 
objektiv måde.

Or. de

Ændringsforslag 416
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne bør fremme 
tilladelseskrævende delt adgang til 
frekvenser i den aktuelle 
tilladelsesordning. Medlemsstaten kan 
stille krav om deling for at sikre en 
effektiv frekvensanvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 417
Catherine Trautmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) sikring af en anvendelse og forvaltning 
af radiofrekvenserne, der er så effektiv som 
mulig

b) sikring af en anvendelse og forvaltning 
af radiofrekvenserne, der er så effektiv som 
mulig, samt tilgængelighed af 
tilladelsesfri frekvenser

Or. en
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Ændringsforslag 418
Werner Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) sikring af forudsigelige og 
sammenlignelige vilkår, der gør det muligt 
at planlægge netinvesteringer og -tjenester
i flere lande og opnå stordriftsfordele

c) sikring af forudsigelige og 
sammenlignelige vilkår, der muliggør 
langsigtede og bæredygtige
netinvesteringer og -tjenester i flere lande 
og stordriftsfordele

Or. de

Ændringsforslag 419
Werner Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) sikring af, at de betingelser, der 
pålægges, er nødvendige og 
forholdsmæssige, bl.a. ved at foretage en 
objektiv vurdering af, om det er begrundet 
at pålægge yderligere betingelser, som kan 
være til fordel eller ulempe for visse 
operatører

d) sikring af, at de betingelser, der 
pålægges, er nødvendige og 
forholdsmæssige, bl.a. ved at foretage en
gennemsigtig og objektiv vurdering af, om 
det er begrundet at pålægge yderligere 
betingelser, som kan være til fordel eller 
ulempe for visse operatører

Or. de

Ændringsforslag 420
Petra Kammerevert

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) sikring af en omfattende dækning med 
trådløse højhastighedsbredbåndsnet og et 

udgår
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stort antal brugere og tilhørende tjenester.

Or. de

Ændringsforslag 421
Sabine Verheyen, Doris Pack

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 422
Petra Kammerevert

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Ændringsforslag 423
Angelika Niebler
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Ændringsforslag 424
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) forebyggelse af al skadelig interferens, 
herunder muligheden for at pålægge 
forpligtelser for at løse tilfælde af 
interferens med andre brugere af 
radiofrekvenser og dække 
omkostningerne herved.

Or. fr

Ændringsforslag 425
Sabine Verheyen, Doris Pack

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 426
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) forhindring af skadelig interferens.

Or. en

Ændringsforslag 427
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. De nationale kompetente myndigheder 
sikrer, at oplysningerne er tilgængelige i 
henhold til vilkårene og procedurerne for 
at opnå tilladelse til at anvende 
radiofrekvenser, og gør det muligt for de 
berørte parter at fremføre deres 
synspunkter i løbet af processen.

Or. es

Ændringsforslag 428
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. De nationale kompetente myndigheder 
tilvejebringer rettidig information om 
vilkårene og procedurerne for at opnå 
tilladelse til at anvende radiofrekvenser og 



PE524.835v01-00 196/215 AM\1012835DA.doc

DA

giver interesserede parter mulighed for at 
fremsætte synspunkter i processen.

Or. en

Ændringsforslag 429
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 430
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når det skal fastlægges, hvor mange og 
hvilken type radiofrekvenser der skal 
tildeles i forbindelse med en given tildeling 
af brugsrettigheder, tager de kompetente 
nationale myndigheder følgende i 
betragtning:

1. Når det skal fastlægges, hvor mange og 
hvilken type radiofrekvenser der skal 
tildeles i forbindelse med en given tildeling 
af brugsrettigheder, tager de kompetente 
nationale myndigheder de forskellige 
disponible frekvensbånds tekniske 
kendetegn i betragtning.

Or. en

Ændringsforslag 431
Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de forskellige disponible frekvensbånds 
tekniske kendetegn

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

Or. de

Ændringsforslag 432
Herbert Reul

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de forskellige disponible frekvensbånds 
tekniske kendetegn

a) de forskellige disponible frekvensbånds 
tekniske kendetegn og den aktuelle og 
planlagte anvendelse af disse 
frekvensbånd

Or. de

Ændringsforslag 433
Petra Kammerevert

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Ændringsforslag 434
Jean-Pierre Audy
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) muligheden for at kombinere 
komplementære bånd i en enkelt 
procedure, og

udgår

Or. en

Ændringsforslag 435
Herbert Reul

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) den effektive anvendelse af 
frekvensbånd, der allerede er afsat til 
mobile bredbånd

Or. de

Ændringsforslag 436
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) relevansen af sammenhængende 
porteføljer af brugsrettigheder til 
radiofrekvenser i forskellige 
medlemsstater med henblik på udbud af 
net og tjenester på det samlede EU-
marked eller en væsentlig del heraf.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 437
Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 438
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 439
Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) hensyntagen til de omkostninger, som 
den eksisterende bruger får i forbindelse 
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med en rydning af frekvensspektret

Or. de

Ændringsforslag 440
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) under hensyntagen til de 
omkostninger, som den eksisterende 
bruger får i forbindelse med en rydning af 
frekvensspektret.

Or. de

Ændringsforslag 441
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der anvendes afgifter for 
brugsrettigheder, skal de kompetente 
nationale myndigheder sikre, at de:

Hvis der anvendes afgifter for 
brugsrettigheder, der har til formål at 
udligne overskudsefterspørgsler og 
knaphed (enten gennem auktioner eller 
administrativt), skal de kompetente 
nationale myndigheder sikre, at de:

Or. de

Ændringsforslag 442
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der anvendes afgifter for 
brugsrettigheder, skal de kompetente 
nationale myndigheder sikre, at de:

Hvis der anvendes afgifter for 
brugsrettigheder uanset type af 
radiofrekvens, skal de kompetente 
nationale myndigheder sikre, at de:

Or. en

Ændringsforslag 443
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afspejler radiofrekvensernes 
samfundsmæssige og økonomiske værdi, 
herunder positive eksternaliteter

a) afspejler radiofrekvensernes 
samfundsmæssige, kulturelle og 
økonomiske værdi, herunder positive 
eksternaliteter, og ikke overstiger 
markedsværdien

Or. en

Ændringsforslag 444
Werner Langen, Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afspejler radiofrekvensernes 
samfundsmæssige og økonomiske værdi, 
herunder positive eksternaliteter

a) afspejler radiofrekvensernes 
samfundsmæssige og økonomiske værdi, 
herunder positive eksternaliteter, og ikke 
overstiger markedsværdien

Or. de
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Ændringsforslag 445
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) tager hensyn til de omkostninger, der 
skyldes eventuel eliminering af aktuelle 
brugere af radiofrekvenser

Or. fr

Ændringsforslag 446
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) opnår en optimal fordeling mellem
straksbetalinger og periodiske betalinger,
hvis sådanne findes, særligt i forbindelse 
med behovet for at skabe incitament for en 
hurtig udrulning af net og udnyttelse af 
radiofrekvenserne i overensstemmelse med 
artikel 9, stk. 4, litra b) og e).

d) opnår en optimal fordeling mellem
forudbetalinger og så vidt muligt
periodiske betalinger, særligt i forbindelse 
med behovet for at skabe incitament for en 
hurtig udrulning af net og udnyttelse af 
radiofrekvenserne i overensstemmelse med 
artikel 9, stk. 4, litra b) og e).

Or. en

Ændringsforslag 447
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) først skal betales på det tidspunkt, 
hvor udbyderen rent faktisk anvender 
radiofrekvensen. I forbindelse med 
radiofrekvenser, der tildeles gennem 
auktioner, skal de tekniske og 
reguleringsmæssige betingelser stilles til 
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rådighed inden auktionens begyndelse. 
Det kan i enkelte tilfælde være nødvendigt 
at udføre forudgående tekniske prøver.

Or. de

Ændringsforslag 448
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) betales højst end et år, før 
operatørerne kan tage radiofrekvensen i 
brug.

Or. en

Ændringsforslag 449
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) betales, når operatørerne reelt har 
mulighed for at udnytte frekvensen.

Or. en

Ændringsforslag 450
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De tekniske og reguleringsmæssige 
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betingelser, der er forbundet med 
brugsrettighederne til radiofrekvenser, er 
fastlagt og tilgængelige for operatører og 
interessenter, inden auktionen indledes

Or. en

Ændringsforslag 451
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestemmelserne i dette stykke finder 
anvendelse med forbehold af stk. 5, for så 
vidt angår betingelser, der måtte medføre 
differentierede afgifter mellem de 
forskellige operatører, som er fastlagt med 
henblik på at fremme effektiv 
konkurrence.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 452
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestemmelserne i dette stykke finder 
anvendelse med forbehold af stk. 5, for så 
vidt angår betingelser, der måtte medføre 
differentierede afgifter mellem de 
forskellige operatører, som er fastlagt med 
henblik på at fremme effektiv 
konkurrence.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 453
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestemmelserne i dette stykke finder 
anvendelse med forbehold af stk. 5, for så 
vidt angår betingelser, der måtte medføre 
differentierede afgifter mellem de 
forskellige operatører, som er fastlagt med 
henblik på at fremme effektiv 
konkurrence.

udgår

Or. ro

Ændringsforslag 454
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De kompetente nationale myndigheder 
kan kun pålægge forpligtelser for at nå en 
geografisk minimumsdækning, hvis de er 
nødvendige og forholdsmæssige for at nå 
specifikke mål af almen interesse, som er 
fastsat på nationalt niveau, jf. artikel 9, stk. 
4, litra d). Hvis sådanne forpligtelser 
pålægges, tager de kompetente nationale 
myndigheder følgende i betragtning:

4. De kompetente nationale myndigheder 
kan pålægge forpligtelser for at nå en 
geografisk minimumsdækning for at nå 
specifikke mål af almen interesse, som er 
fastsat på nationalt niveau. Hvis sådanne 
forpligtelser pålægges, tager de kompetente 
nationale myndigheder følgende i 
betragtning:

Or. ro

Ændringsforslag 455
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) minimering af det antal operatører, der 
skal opfylde sådanne forpligtelser

udgår

Or. ro

Ændringsforslag 456
Werner Langen, Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når det skal besluttes, om der skal 
anvendes begrænsninger for mobile 
adgangsforpligtelser, skal de nationale 
myndigheder begrunde deres beslutning 
med en omfattende vurdering af 
markedsegenskaberne og påvise et 
markedssvigt. Desuden skal beslutningen 
baseres på en konsekvensanalyse 
vedrørende netudbydernes investeringer; 
vedtagne forpligtelser skal kontrolleres 
regelmæssigt.

Or. de

Ændringsforslag 457
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved afgørelsen af, hvorvidt de skal 
pålægge forpligtelser vedrørende mobil 
adgang, begrunder de kompetente 
nationale myndigheder deres beslutning 
med en grundig vurdering af de 
markedsbetingelser, der påviser et 
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markedssvigt, og en konsekvensanalyse af 
de af netoperatørerne foretagne 
investeringer. Myndighederne reviderer 
regelmæssigt de pålagte forpligtelser.

Or. en

Ændringsforslag 458
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente nationale myndigheder 
fastlægger de betingelser, på hvilke 
virksomheder kan overføre eller lease en 
del af eller alle deres individuelle 
brugsrettigheder til radiofrekvenser til 
andre virksomheder, herunder deling af 
radiofrekvenserne. Ved fastlæggelsen af 
sådanne betingelser tager de kompetente 
nationale myndigheder følgende i 
betragtning:

De kompetente nationale myndigheder 
fastlægger senest et år efter denne 
forordnings ikrafttræden de betingelser, 
på hvilke virksomheder kan overføre eller 
lease en del af eller alle deres individuelle 
brugsrettigheder til radiofrekvenser til 
andre virksomheder, herunder deling af 
radiofrekvenserne. Ved fastlæggelsen af 
sådanne betingelser tager de kompetente 
nationale myndigheder følgende i 
betragtning:

Or. en

Ændringsforslag 459
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. I overensstemmelse med målet om at 
afsætte mindst 1200 MHz egnede 
frekvenser til trådløst bredbånd som 
fastsat i afgørelse nr. 243/2012 skal de 
nationale myndigheder senest et år efter 
denne forordnings ikrafttræden 
identificere de harmoniserede frekvenser 
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til trådløst bredbånd, der er egnet til 
liberalisering, og fastlægge betingelserne 
for, hvornår virksomheder med brugsret 
til frekvenser til trådløst bredbånd må 
ændre destinationen og anvendelsen af 
sådanne harmoniserede frekvenser.

Or. en

Ændringsforslag 460
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 461
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Herved skal det sikres, at der er tale om anvendelse af primært tildelte frekvenser.

Ændringsforslag 462
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. I de tilfælde, hvor tilgængelighed og 
effektiv brug af harmoniserede 
radiofrekvenser til trådløs 
bredbåndskommunikation muliggør brug af 
relevante radiofrekvenser under en generel 
tilladelsesordning, undgår de kompetente 
nationale myndigheder at pålægge 
yderligere betingelser og forhindrer at 
alternativ brug hindrer en effektiv 
anvendelse af en sådan harmoniseret 
tilladelsesordning. Artikel 2, stk. 2, punkt 
8 er undtaget fra denne regulering.

Or. de

Ændringsforslag 463
Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

alternativ brug hindrer en effektiv 
anvendelse af en sådan harmoniseret 
tilladelsesordning. Artikel 2, stk. 2, punkt 
8 berøres ikke heraf.

Or. de

Ændringsforslag 464
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente nationale myndigheder 
vurderer, om der er behov for at fastsætte 
et passende teknologisk minimumsniveau 
for forskellige frekvensbånd, jf. artikel 6, 
stk. 3, i afgørelse nr. 243/2012/EU med
henblik på at forbedre 
spektraleffektiviteten med forbehold af de 
foranstaltninger, der blev vedtaget ved 
afgørelse nr. 676/2002.

De kompetente nationale myndigheder 
vurderer, om der er behov for at fastsætte 
et passende minimumsniveau for 
forskellige frekvensbånd, jf. artikel 6, stk. 
3, i afgørelse nr. 243/2012/EU med 
forbehold af de foranstaltninger, der blev 
vedtaget ved afgørelse nr. 676/2002.

Or. de

Ændringsforslag 465
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tage hensyn til tidscyklusserne for den 
teknologiske udvikling og for udskiftning 
af udstyr, navnlig terminaludstyr, og

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 466
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Brugsrettighedernes varighed eller 
datoerne for den efterfølgende fornyelse 
fastsættes god tid forud for den relevante 
procedure, bl.a. i den tidsplan, der er 
omhandlet i første afsnit. Tidsplaner, 
varighed og fornyelsescyklusser skal tage 
hensyn til behovet for et forudsigeligt 
investeringsmiljø, de faktiske muligheder 
for at frigive relevante nye harmoniserede 
radiofrekvensbånd til trådløs 
bredbåndskommunikation samt til 
relaterede investeringers 
afskrivningsperiode under 
konkurrenceprægede forhold.

Brugsrettighedernes varighed eller 
datoerne for den efterfølgende fornyelse 
fastsættes god tid forud for den relevante 
procedure, bl.a. i den tidsplan, der er 
omhandlet i første afsnit. Tidsplaner, 
varighed og fornyelsescyklusser skal tage 
hensyn til behovet for et forudsigeligt 
investeringsmiljø, de faktiske muligheder 
for at frigive relevante nye harmoniserede 
radiofrekvensbånd til trådløs 
bredbåndskommunikation samt til 
relaterede investeringers 
afskrivningsperiode under 
konkurrenceprægede forhold. De nationale 
kompetente myndigheder anvender en 
minimumsvarighed for tildeling af 
radiofrekvenser på tredive (30) år.

Or. en

Ændringsforslag 467
Jolanta Emilia Hibner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Brugsrettighedernes varighed eller 
datoerne for den efterfølgende fornyelse
fastsættes god tid forud for den relevante 
procedure, bl.a. i den tidsplan, der er 
omhandlet i første afsnit. Tidsplaner, 
varighed og fornyelsescyklusser skal tage 
hensyn til behovet for et forudsigeligt 
investeringsmiljø, de faktiske muligheder 
for at frigive relevante nye harmoniserede 
radiofrekvensbånd til trådløs 

Med forbehold af artikel 8a, stk. 3, 
fastsættes brugsrettighedernes varighed 
eller datoerne for den efterfølgende 
fornyelse god tid forud for den relevante 
procedure, bl.a. i den tidsplan, der er 
omhandlet i første afsnit. Tidsplaner, 
varighed og fornyelsescyklusser skal tage 
hensyn til behovet for et forudsigeligt 
investeringsmiljø, de faktiske muligheder 
for at frigive relevante nye harmoniserede 
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bredbåndskommunikation samt til 
relaterede investeringers 
afskrivningsperiode under 
konkurrenceprægede forhold.

radiofrekvensbånd til trådløs 
bredbåndskommunikation samt til 
relaterede investeringers 
afskrivningsperiode under 
konkurrenceprægede forhold.

Or. en

Ændringsforslag 468
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte 
forholdsmæssige og ikke-diskriminerende 
regler for tilbagekaldelse af rettigheder, 
herunder rettigheder med en 
minimumsvarighed på 30 år, med henblik 
på at forhindre akkumulering af 
brugsrettigheder, som kan forvride 
konkurrencen

Or. en

Ændringsforslag 469
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indførelsen af en tilladelsesvarighed på 
mindst 30 år bør ikke være til hinder for, 
at lovgiverne kan udstede midlertidige 
tilladelser og tilladelser til sekundær 
udnyttelse af et harmoniseret 
frekvensbånd

Or. en
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Ændringsforslag 470
Jolanta Emilia Hibner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre en sammenhængende 
gennemførelse af stk. 1 i hele Unionen og 
navnlig for at muliggøre synkroniseret 
adgang til trådløse tjenester i Unionen, kan
Kommissionen ved at vedtage 
gennemførelsesretsakter gøre følgende:

For at sikre en sammenhængende 
gennemførelse af stk. 1 i hele Unionen og 
navnlig for at muliggøre synkroniseret 
adgang til trådløse tjenester i Unionen, skal
Kommissionen ved at vedtage 
gennemførelsesretsakter, hvoraf den første 
skal vedtages senest et år efter datoen for 
denne forordnings ikrafttræden, gøre 
følgende:

Or. en

Ændringsforslag 471
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre en sammenhængende 
gennemførelse af stk. 1 i hele Unionen og 
navnlig for at muliggøre synkroniseret 
adgang til trådløse tjenester i Unionen, kan 
Kommissionen ved at vedtage 
gennemførelsesretsakter gøre følgende:

For at sikre en sammenhængende 
gennemførelse af stk. 1 i hele Unionen og 
navnlig for at muliggøre synkroniseret 
adgang til trådløse tjenester i Unionen, kan 
Kommissionen foreslå 
lovgivningsmæssige foranstaltninger for:

Or. ro

Ændringsforslag 472
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre en sammenhængende 
gennemførelse af stk. 1 i hele Unionen og 
navnlig for at muliggøre synkroniseret 
adgang til trådløse tjenester i Unionen, kan 
Kommissionen ved at vedtage
gennemførelsesretsakter gøre følgende:

For at sikre en sammenhængende 
gennemførelse af stk. 1 i hele Unionen og 
navnlig for at muliggøre synkroniseret 
adgang til trådløse tjenester i Unionen, skal 
BEREC ved at vedtage retningslinjer gøre 
følgende:

Or. en

Ændringsforslag 473
Seán Kelly

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) opstille en fælles tidsplan for hele EU 
eller tidsplaner, der er passende for 
forskellige kategorier af medlemsstater, en 
dato eller datoer, hvorpå individuelle 
brugsrettigheder til et harmoniseret 
frekvensbånd eller til en kombination af 
komplementære harmoniserede 
frekvensbånd bevilliges, og faktisk brug af 
radiofrekvenser tillades for eksklusivt eller 
delt udbud af trådløs 
bredbåndskommunikation i hele Unionen

a) opstille en fælles tidsfrist for hele EU 
eller tidsfrister, der er passende for 
forskellige kategorier af medlemsstater, en 
dato eller datoer, hvorpå individuelle 
brugsrettigheder til et harmoniseret 
frekvensbånd eller til en kombination af 
komplementære harmoniserede 
frekvensbånd bevilliges, og faktisk brug af 
radiofrekvenser tillades for eksklusivt eller 
delt udbud af trådløs 
bredbåndskommunikation i hele Unionen

Or. en

Begrundelse

Visse medlemsstater har særlige krav, som komplicerer frigivelsen af visse frekvensbånd. Ikke 
desto mindre er det vigtigt at opstille tidsfrister for frigivelse af frekvenser for at øge 
båndbredden. Der kan i særlige tilfælde aftales undtagelser med medlemsstaterne i 
erkendelse af deres særlige situation.

Ændringsforslag 474
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) opstille en fælles tidsplan for hele EU 
eller tidsplaner, der er passende for 
forskellige kategorier af medlemsstater, en 
dato eller datoer, hvorpå individuelle 
brugsrettigheder til et harmoniseret 
frekvensbånd eller til en kombination af 
komplementære harmoniserede 
frekvensbånd bevilliges, og faktisk brug af 
radiofrekvenser tillades for eksklusivt eller 
delt udbud af trådløs 
bredbåndskommunikation i hele Unionen

a) en fælles tidsplan for hele EU eller 
tidsplaner, der er passende for forskellige 
kategorier af medlemsstater, en dato eller 
datoer, hvorpå individuelle
brugsrettigheder til et harmoniseret 
frekvensbånd eller til en kombination af 
komplementære harmoniserede 
frekvensbånd bevilliges, og faktisk brug af 
radiofrekvenser tillades for eksklusivt eller 
delt udbud af trådløs 
bredbåndskommunikation i hele Unionen

Or. ro


