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Ændringsforslag 475
Catherine Trautmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fastsætte en minimumsvarighed for 
rettigheder bevilliget til harmoniserede 
frekvensbånd

b) fastsætte en minimumsvarighed for 
rettigheder bevilliget til harmoniserede 
frekvensbånd, som ikke er mindre end 20 
år, og under alle omstændigheder en 
varighed, der er passende i forhold til at 
tilskynde til investeringer og konkurrence 
og modvirke underudnyttelse eller 
"hamstring" af frekvens eller bestemme, 
at rettighederne skal gives med 
ubegrænset varighed

Or. en

Ændringsforslag 476
Seán Kelly

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fastsætte en minimumsvarighed for 
rettigheder bevilliget til harmoniserede 
frekvensbånd

b) fastsætte en minimumsvarighed for 
rettigheder bevilliget til harmoniserede 
frekvensbånd med den mest effektive 
tidsplan for at tilskynde til fortsatte 
investeringer og konkurrence, og som kan 
modvirke underudnyttelse af frekvens hos 
licensindehaverne

Or. en

Begrundelse

De nationale tilsynsmyndigheder bør kunne skabe balance i behovet for at tilskynde til 
investeringer gennem en optimal licensvarighed og samtidig sikre, at frekvensen udnyttes så 
effektivt og fuldt ud som muligt, i deres licensbetingelser og forhindre tendensen til at 
"hamstre" frekvens.
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Ændringsforslag 477
Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fastsætte en minimumsvarighed for 
rettigheder bevilliget til harmoniserede 
frekvensbånd

b) fastsætte en minimumsvarighed for 
rettigheder bevilliget til harmoniserede 
frekvensbånd, som er passende i forhold 
til at tilskynde til og fremskynde 
investeringer, innovation og konkurrence 
og modvirke underudnyttelse eller 
"hamstring" af frekvens hos 
licensindehaverne

Or. en

Ændringsforslag 478
Edit Herczog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fastsætte en minimumsvarighed for 
rettigheder bevilliget til harmoniserede 
frekvensbånd

b) fastsætte en varighed for rettigheder 
bevilliget til harmoniserede frekvensbånd, 
som er passende i forhold til at tilskynde 
til investeringer og konkurrence og 
modvirke underudnyttelse eller 
"hamstring" af frekvens hos 
licensindehaverne

Or. en

Begrundelse

In the current state of continued increase in the demand for spectrum for wireless broadband 
communications, it is of the utmost importance that spectrum is used fully, by licence holders 
and by those using unlicensed spectrum, and if not, that this spectrum is traded urgently so 
that it can be used by others to respond to the growing need for wireless Internet 
access.National regulatory authorities need to balance in their licensing conditions the need 
to incentivise investment through optimal license durations, while ensuring that the spectrum 
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will be used as efficiently and fully as possible.Giving indefinite durations for licences can 
encourage ‘hoarding’ of spectrum, whereby the licence holder sees no incentive to maximise 
the use of the spectrum they hold, nor do they see an interest in trading unused spectrum, 
because not doing so would keep new market entrants and competitors at bay.

Ændringsforslag 479
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fastsætte en minimumsvarighed for 
rettigheder bevilliget til harmoniserede 
frekvensbånd

b) en minimumsvarighed for rettigheder 
bevilliget til harmoniserede frekvensbånd

Or. ro

Ændringsforslag 480
Sabine Verheyen, Doris Pack

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 481
Petra Kammerevert
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Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Ændringsforslag 482
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Ændringsforslag 483
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse gennemførelsesretsakter vedtages udgår
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efter undersøgelsesproceduren i artikel 
33, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 484
Catherine Trautmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 33, 
stk. 2.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 33, 
stk. 2, og uden at berøre bestemmelserne i 
artikel 9, stk. 3 og 4, i direktiv 
2002/21/EF.

Or. en

Ændringsforslag 485
Petra Kammerevert

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Ændringsforslag 486
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan også vedtage udgår
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gennemførelsesretsakter, der 
harmoniserer udløbs- eller 
fornyelsesdatoen for individuelle 
brugsrettigheder til radiofrekvenser til 
trådløst bredbånd i harmoniserede 
frekvensbånd, som allerede eksisterer på 
datoen for disse retsakters vedtagelse, med 
henblik på at synkronisere fornyelses-
eller omfordelingsdatoen for 
brugsrettigheder til disse bånd i hele EU, 
hvilket bl.a. omfatter mulig 
synkronisering med fornyelses- eller 
omfordelingsdatoen for andre 
frekvensbånd, der harmoniseres ved hjælp 
af gennemførelsesforanstaltninger, jf. stk. 
2 eller dette stykke. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 
2.
Hvis gennemførelsesretsakterne i dette 
stykke fastsætter en harmoniseret dato for 
fornyelse og omfordeling af 
brugsrettigheder til radiofrekvenser, der 
ligger efter udløbs- og fornyelsesdatoen 
for en eksisterende individuel 
brugsrettighed til en sådan radiofrekvens i 
en af medlemsstaterne, forlænger de 
kompetente nationale myndigheder de 
eksisterende rettigheder indtil den 
harmoniserede dato på tilladelsesvilkår, 
der i alt væsentlighed er identiske med de 
hidtil gældende, herunder periodiske 
afgifter.
Hvis den forlængelsesperiode, der 
bevilliges i henhold til stk. 2, er af 
væsentlig varighed sammenlignet med 
brugsrettighedernes oprindelige varighed, 
kan de kompetente nationale 
myndigheder i forbindelse med 
rettighedsforlængelsen foretage de 
ændringer af de tidligere gældende 
tilladelsesvilkår, som er nødvendige i lyset 
af de ændrede forudsætninger, herunder 
pålægge supplerende afgifter. Disse 
supplerende afgifter baseres på en 
tidsproportional anvendelse af enhver 
indledende afgift for de oprindelige 
brugsrettigheder, som var udtrykkeligt 
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beregnet i henhold til den oprindeligt 
planlagte varighed.
Gennemførelsesretsakterne i dette stykke 
kræver ikke, at varigheden af de 
eksisterende brugsrettigheder i en 
medlemsstat afkortes, bortset fra i 
forbindelse med artikel 14, stk. 2, i 
direktiv 2002/20/EF, og finder ikke 
anvendelse på eksisterende rettigheder af 
ubegrænset varighed.
Hvis Kommissionen vedtager en 
gennemførelsesretsakt efter stk. 2, kan 
den lade bestemmelserne i dette stykke 
finde tilsvarende anvendelse på enhver 
brugsrettighed til harmoniserede 
frekvensbånd til trådløst bredbånd.

Or. en

Ændringsforslag 487
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan også vedtage 
gennemførelsesretsakter, der 
harmoniserer udløbs- eller 
fornyelsesdatoen for individuelle 
brugsrettigheder til radiofrekvenser til 
trådløst bredbånd i harmoniserede 
frekvensbånd, som allerede eksisterer på 
datoen for disse retsakters vedtagelse, med 
henblik på at synkronisere fornyelses- eller 
omfordelingsdatoen for brugsrettigheder til 
disse bånd i hele EU, hvilket bl.a. omfatter 
mulig synkronisering med fornyelses- eller 
omfordelingsdatoen for andre 
frekvensbånd, der harmoniseres ved hjælp 
af gennemførelsesforanstaltninger, jf. stk. 2 
eller dette stykke. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 
2.

Kommissionen kan også foreslå 
lovgivningstiltag til at harmonisere
udløbs- eller fornyelsesdatoen for 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser til trådløst bredbånd i 
harmoniserede frekvensbånd, som allerede 
eksisterer på datoen for disse retsakters 
vedtagelse, med henblik på at synkronisere 
fornyelses- eller omfordelingsdatoen for 
brugsrettigheder til disse bånd i hele EU, 
hvilket bl.a. omfatter mulig synkronisering 
med fornyelses- eller omfordelingsdatoen 
for andre frekvensbånd, der harmoniseres 
ved hjælp af 
gennemførelsesforanstaltninger, jf. stk. 2 
eller dette stykke.
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Or. ro

Ændringsforslag 488
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan også vedtage
gennemførelsesretsakter, der harmoniserer 
udløbs- eller fornyelsesdatoen for 
individuelle brugsrettigheder til 
radiofrekvenser til trådløst bredbånd i 
harmoniserede frekvensbånd, som allerede 
eksisterer på datoen for disse retsakters 
vedtagelse, med henblik på at synkronisere 
fornyelses- eller omfordelingsdatoen for 
brugsrettigheder til disse bånd i hele EU, 
hvilket bl.a. omfatter mulig synkronisering 
med fornyelses- eller omfordelingsdatoen 
for andre frekvensbånd, der harmoniseres 
ved hjælp af 
gennemførelsesforanstaltninger, jf. stk. 2 
eller dette stykke. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 
2.

Kommissionen vedtager med forbehold af 
artikel 8a, stk. 3, også 
gennemførelsesretsakter, om muligt inden 
for et år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse, der harmoniserer udløbs-
eller fornyelsesdatoen for individuelle 
brugsrettigheder til radiofrekvenser til 
trådløst bredbånd i harmoniserede 
frekvensbånd, som allerede eksisterer på 
datoen for disse retsakters vedtagelse, med 
henblik på at synkronisere fornyelses- eller 
omfordelingsdatoen for brugsrettigheder til 
disse bånd i hele EU, hvilket bl.a. omfatter 
mulig synkronisering med fornyelses- eller 
omfordelingsdatoen for andre 
frekvensbånd, der harmoniseres ved hjælp 
af gennemførelsesforanstaltninger, jf. stk. 2 
eller dette stykke. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 
2.

Or. en

Ændringsforslag 489
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis gennemførelsesretsakterne i dette 
stykke fastsætter en harmoniseret dato for 
fornyelse og omfordeling af 

udgår
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brugsrettigheder til radiofrekvenser, der 
ligger efter udløbs- og fornyelsesdatoen 
for en eksisterende individuel 
brugsrettighed til en sådan radiofrekvens i 
en af medlemsstaterne, forlænger de 
kompetente nationale myndigheder de 
eksisterende rettigheder indtil den 
harmoniserede dato på tilladelsesvilkår, 
der i alt væsentlighed er identiske med de 
hidtil gældende, herunder periodiske 
afgifter.

Or. ro

Ændringsforslag 490
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den forlængelsesperiode, der 
bevilliges i henhold til stk. 2, er af 
væsentlig varighed sammenlignet med 
brugsrettighedernes oprindelige varighed, 
kan de kompetente nationale 
myndigheder i forbindelse med 
rettighedsforlængelsen foretage de 
ændringer af de tidligere gældende 
tilladelsesvilkår, som er nødvendige i lyset 
af de ændrede forudsætninger, herunder 
pålægge supplerende afgifter. Disse 
supplerende afgifter baseres på en 
tidsproportional anvendelse af enhver 
indledende afgift for de oprindelige 
brugsrettigheder, som var udtrykkeligt 
beregnet i henhold til den oprindeligt 
planlagte varighed.

udgår

Or. ro

Ændringsforslag 491
Jolanta Emilia Hibner
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Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den forlængelsesperiode, der 
bevilliges i henhold til stk. 2, er af 
væsentlig varighed sammenlignet med 
brugsrettighedernes oprindelige varighed, 
kan de kompetente nationale myndigheder 
i forbindelse med rettighedsforlængelsen 
foretage de ændringer af de tidligere 
gældende tilladelsesvilkår, som er 
nødvendige i lyset af de ændrede 
forudsætninger, herunder pålægge
supplerende afgifter. Disse supplerende
afgifter baseres på en tidsproportional 
anvendelse af enhver indledende afgift for 
de oprindelige brugsrettigheder, som var 
udtrykkeligt beregnet i henhold til den 
oprindeligt planlagte varighed.

Hvis den forlængelsesperiode, der 
bevilliges i henhold til stk. 2, er af 
væsentlig varighed sammenlignet med 
brugsrettighedernes oprindelige varighed, 
kan de kompetente nationale myndigheder 
i forbindelse med rettighedsforlængelsen 
foretage de ændringer af de tidligere 
gældende tilladelsesvilkår, som er 
nødvendige i lyset af de ændrede 
forudsætninger. Såfremt disse ændringer 
omfatter pålæg om supplerende afgifter, 
må disse afgifter ikke overstige en 
tidsproportional anvendelse af enhver 
indledende afgift for de oprindelige 
brugsrettigheder, som var udtrykkeligt 
beregnet i henhold til den oprindeligt 
planlagte varighed.

Or. en

Ændringsforslag 492
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemførelsesretsakterne i dette stykke 
kræver ikke, at varigheden af de 
eksisterende brugsrettigheder i en 
medlemsstat afkortes, bortset fra i 
forbindelse med artikel 14, stk. 2, i 
direktiv 2002/20/EF, og finder ikke 
anvendelse på eksisterende rettigheder af 
ubegrænset varighed.

udgår

Or. ro
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Ændringsforslag 493
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen vedtager en 
gennemførelsesretsakt efter stk. 2, kan 
den lade bestemmelserne i dette stykke 
finde tilsvarende anvendelse på enhver 
brugsrettighed til harmoniserede 
frekvensbånd til trådløst bredbånd.

udgår

Or. ro

Ændringsforslag 494
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter efter stk. 2 og 3, 
tager den hensyn til:

udgår

a) reguleringsprincipperne i artikel 9
b) de objektive forskelle på behovene for 
yderligere radiofrekvenser til levering af 
trådløst bredbånd under hensyntagen til 
fælles behov for radiofrekvenser til 
integrerede net, der dækker flere 
medlemsstater
c) forudsigelige driftsbetingelser for 
eksisterende brugere af radiofrekvenser
d) indførings-, udviklings- og 
investeringscyklusserne for følgende 
generationer af trådløse 
bredbåndsteknologier
e) slutbrugernes efterspørgsel efter 
trådløse 
bredbåndskommunikationstjenester med 
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høj kapacitet.
Når Kommissionen fastsætter tidsplaner 
for forskellige kategorier af 
medlemsstater, der ikke allerede har 
bevilliget individuelle brugsrettigheder og 
tilladt faktisk brug af det pågældende 
harmoniserede frekvensbånd, tager den 
behørigt hensyn til oplysninger fra 
medlemsstaterne om den måde, hvorpå 
radiofrekvensrettigheder hidtil er blevet 
bevilliget, begrundelserne for de 
begrænsninger, der er beskrevet i artikel 
9, stk. 3 og 4, i direktiv 2002/21/EF, det 
eventuelle behov for at skulle frigøre det 
pågældende frekvensbånd, den virkning, 
det har på konkurrencen og geografiske 
eller tekniske begrænsninger, samt 
påvirkningen af det indre marked. 
Kommissionen sikrer, at gennemførelsen 
ikke forsinkes unødigt, og at enhver 
afvigelse medlemsstaterne imellem ikke 
medfører urimelige forskelle mellem 
konkurrence- eller retsvilkår i 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 495
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når Kommissionen vedtager
gennemførelsesretsakter efter stk. 2 og 3, 
tager den hensyn til:

Når Kommissionen vedtager
foranstaltningerne efter stk. 2, tager den 
hensyn til:

Or. ro

Ændringsforslag 496
Giles Chichester
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Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Stk. 2 gælder med forbehold af 
medlemsstaternes ret til at bevillige 
brugsrettigheder til og tillade faktisk brug 
af harmoniserede frekvensbånd før 
vedtagelse af en gennemførelsesretsakt 
vedrørende dette frekvensbånd, dog 
forudsat at andet afsnit af dette stykke 
overholdes, eller forud for den 
harmoniserede dato, som er fastlagt i 
gennemførelsesretsakten for dette 
frekvensbånd.

udgår

Hvis de kompetente nationale 
myndigheder bevilliger brugsrettigheder 
til et harmoniseret frekvensbånd, før der 
vedtages en gennemførelsesretsakt om det 
pågældende frekvensbånd, fastsætter de 
vilkårene for bevillingen, navnlig dem, 
der vedrører varighed, på en sådan måde 
at indehaverne af brugsrettighederne 
bliver klar over muligheden for, at 
Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter, der fastsætter en 
minimumsvarighed for sådanne 
rettigheder eller en synkroniseret udløbs-
eller fornyelsesdato for EU som helhed i 
henhold til stk. 2. Dette afsnit finder ikke 
anvendelse på bevilling af rettigheder med 
ubegrænset varighed.

Or. en

Ændringsforslag 497
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Stk. 2 gælder med forbehold af 
medlemsstaternes ret til at bevillige 
brugsrettigheder til og tillade faktisk brug 

udgår
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af harmoniserede frekvensbånd før 
vedtagelse af en gennemførelsesretsakt 
vedrørende dette frekvensbånd, dog 
forudsat at andet afsnit af dette stykke 
overholdes, eller forud for den 
harmoniserede dato, som er fastlagt i 
gennemførelsesretsakten for dette 
frekvensbånd.

Or. ro

Ændringsforslag 498
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de kompetente nationale 
myndigheder bevilliger brugsrettigheder 
til et harmoniseret frekvensbånd, før der 
vedtages en gennemførelsesretsakt om det 
pågældende frekvensbånd, fastsætter de 
vilkårene for bevillingen, navnlig dem, 
der vedrører varighed, på en sådan måde 
at indehaverne af brugsrettighederne 
bliver klar over muligheden for, at 
Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter, der fastsætter en 
minimumsvarighed for sådanne 
rettigheder eller en synkroniseret udløbs-
eller fornyelsesdato for EU som helhed i 
henhold til stk. 2. Dette afsnit finder ikke 
anvendelse på bevilling af rettigheder med 
ubegrænset varighed.

udgår

Or. ro

Ændringsforslag 499
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis harmoniserede frekvensbånd, for 
hvilke der er vedtaget en fælles tidsplan 
for bevilling af brugsrettigheder og faktisk 
ibrugtagning, er blevet fastsat i en 
gennemførelsesretsakt vedtaget i henhold 
til stk. 2, indsender de kompetente 
nationale myndigheder rettidige og 
tilstrækkeligt detaljerede oplysninger til 
Kommissionen om deres planer for at 
sikre overholdelse af tidsplanen. 
Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter, der fastlægger 
formatet og procedurerne for indsendelse 
af disse oplysninger. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 
2.

udgår

Hvis Kommissionen efter at have 
gennemgået en sådan detaljeret plan 
fremsendt af en medlemsstat finder det 
usandsynligt, at den pågældende 
medlemsstat vil være i stand til at 
overholde den tidsplan, der er relevant for 
den, kan Kommissionen vedtage en 
afgørelse i form af en 
gennemførelsesretsakt, der kræver, at 
medlemsstaten tilpasser sine planer på 
passende vis for at sikre overholdelse af 
tidsplanen.

Or. en

Ændringsforslag 500
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis harmoniserede frekvensbånd, for 
hvilke der er vedtaget en fælles tidsplan for 
bevilling af brugsrettigheder og faktisk 
ibrugtagning, er blevet fastsat i en 

Hvis harmoniserede frekvensbånd, for 
hvilke der er vedtaget en fælles tidsplan for 
bevilling af brugsrettigheder og faktisk 
ibrugtagning, er blevet fastsat i en 
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gennemførelsesretsakt vedtaget i henhold 
til stk. 2, indsender de kompetente 
nationale myndigheder rettidige og 
tilstrækkeligt detaljerede oplysninger til 
Kommissionen om deres planer for at sikre 
overholdelse af tidsplanen. Kommissionen
kan vedtage gennemførelsesretsakter, der 
fastlægger formatet og procedurerne for 
indsendelse af disse oplysninger. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 
2.

gennemførelsesretsakt vedtaget i henhold 
til stk. 2, indsender de kompetente 
nationale myndigheder rettidige og 
tilstrækkeligt detaljerede oplysninger til 
Kommissionen om deres planer for at sikre 
overholdelse af tidsplanen. Kommissionen
vedtager en gennemførelsesretsakt, der 
fastlægger formatet og procedurerne for 
indsendelse af disse oplysninger, om 
muligt inden for et år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 
2.

Or. en

Ændringsforslag 501
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis harmoniserede frekvensbånd, for 
hvilke der er vedtaget en fælles tidsplan for 
bevilling af brugsrettigheder og faktisk 
ibrugtagning, er blevet fastsat i en 
gennemførelsesretsakt vedtaget i henhold 
til stk. 2, indsender de kompetente 
nationale myndigheder rettidige og 
tilstrækkeligt detaljerede oplysninger til 
Kommissionen om deres planer for at sikre 
overholdelse af tidsplanen. Kommissionen
kan vedtage gennemførelsesretsakter, der 
fastlægger formatet og procedurerne for 
indsendelse af disse oplysninger. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 
2.

Hvis harmoniserede frekvensbånd, for 
hvilke der er vedtaget en fælles tidsplan for 
bevilling af brugsrettigheder og faktisk 
ibrugtagning, er blevet fastsat i en 
gennemførelsesretsakt vedtaget i henhold 
til stk. 2, indsender de kompetente 
nationale myndigheder rettidige og 
tilstrækkeligt detaljerede oplysninger til 
Kommissionen om deres planer for at sikre 
overholdelse af tidsplanen. Kommissionen
skal inden for et år fra forordningens 
ikrafttræden vedtage 
gennemførelsesretsakter, der fastlægger 
formatet og procedurerne for indsendelse 
af disse oplysninger. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 
2.

Or. de
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Ændringsforslag 502
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis harmoniserede frekvensbånd, for 
hvilke der er vedtaget en fælles tidsplan for 
bevilling af brugsrettigheder og faktisk 
ibrugtagning, er blevet fastsat i en 
gennemførelsesretsakt vedtaget i henhold 
til stk. 2, indsender de kompetente 
nationale myndigheder rettidige og 
tilstrækkeligt detaljerede oplysninger til 
Kommissionen om deres planer for at sikre 
overholdelse af tidsplanen. Kommissionen 
kan vedtage gennemførelsesretsakter, der 
fastlægger formatet og procedurerne for 
indsendelse af disse oplysninger. Disse
gennemførelsesretsakter vedtages efter
undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 
2.

Hvis harmoniserede frekvensbånd, for 
hvilke der er vedtaget en fælles tidsplan for 
bevilling af brugsrettigheder og faktisk 
ibrugtagning, er blevet fastsat i en 
gennemførelsesretsakt vedtaget i henhold 
til stk. 2, indsender de kompetente 
nationale myndigheder rettidige og 
tilstrækkeligt detaljerede oplysninger til 
Kommissionen om deres planer for at sikre 
overholdelse af tidsplanen. Kommissionen 
kan vedtage delegerede retsakter, der 
fastlægger formatet og procedurerne for 
indsendelse af disse oplysninger. Disse
delegerede retsakter vedtages efter artikel
32.

Or. ro

Ændringsforslag 503
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med gennemgangen af de 
detaljerede tidsplaner fra en medlemsstat 
skal Kommissionen tage hensyn til det 
begrænsede antal eksperter og rådgivere, 
der står til rådighed for de nationale 
tilsynsmyndigheder og udbydere i 
forbindelse med tildelingsprocedurerne.

Or. de



PE526.176v01-00 20/214 AM\1013978DA.doc

DA

Ændringsforslag 504
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen efter at have 
gennemgået en sådan detaljeret plan 
fremsendt af en medlemsstat finder det 
usandsynligt, at den pågældende 
medlemsstat vil være i stand til at 
overholde den tidsplan, der er relevant for 
den, kan Kommissionen vedtage en 
afgørelse i form af en 
gennemførelsesretsakt, der kræver, at 
medlemsstaten tilpasser sine planer på 
passende vis for at sikre overholdelse af 
tidsplanen.

udgår

Or. ro

Ændringsforslag 505
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12a
Fælles tilladelsesproces for individuelle 

brugsrettigheder til radiofrekvens
1. To eller flere medlemsstater kan 
samarbejde med hinanden og med 
Kommissionen om at opfylde deres 
forpligtelser i henhold til artikel 6 og 7 i 
tilladelsesdirektivet med henblik på at 
fastlægge en fælles tilladelsesproces for 
tildeling af individuelle brugsrettigheder 
til radiofrekvens, hvor det er relevant i 
overensstemmelse med en fælles tidsplan 
fastlagt i henhold til artikel 12, stk. 2. Den 
fælles tilladelsesproces skal opfylde 
følgende kriterier:
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a) de individuelle nationale 
tilladelsesprocesser skal indledes og 
gennemføres af de nationale kompetente 
myndigheder efter en fælles tidsplan
b) den skal, hvor det er relevant, 
indeholde fælles betingelser og 
procedurer for udvælgelse og tildeling af 
individuelle rettigheder blandt de berørte 
medlemsstater
c) den skal, hvor det er relevant, 
indeholde bestemmelser om fælles eller 
sammenlignelige betingelser, som skal 
knyttes til de individuelle brugsrettigheder 
blandt de berørte medlemsstater, bl.a. ved 
at tillade operatører at få tildelt løbende 
frekvensporteføljer med hensyn til de 
frekvensblokke, som skal tildeles.

Or. en

Ændringsforslag 506
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12b
a) de individuelle nationale 
tilladelsesprocesser skal indledes og 
gennemføres af de nationale kompetente 
myndigheder efter en fælles tidsplan

Or. en

Ændringsforslag 507
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 12 c (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12c
b) den skal, hvor det er relevant, 
indeholde fælles betingelser og 
procedurer for udvælgelse og tildeling af 
individuelle rettigheder blandt de berørte 
medlemsstater

Or. en

Ændringsforslag 508
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 12 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12d
c) den skal, hvor det er relevant, 
indeholde bestemmelser om fælles eller 
sammenlignelige betingelser, som skal 
knyttes til de individuelle brugsrettigheder 
blandt de berørte medlemsstater, bl.a. ved 
at tillade operatører at få tildelt løbende 
frekvensporteføljer med hensyn til de 
frekvensblokke, som skal tildeles.

Or. en

Ændringsforslag 509
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. de
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Ændringsforslag 510
Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 511
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) brugsrettighedernes varighed c) brugsrettighedernes varighed, som er på 
mindst 20 år, og som under alle 
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omstændigheder er passende i forhold til 
at tilskynde til investeringer og 
konkurrence og modvirke underudnyttelse 
og "hamstring" af frekvens

Or. en

Ændringsforslag 512
Françoise Castex

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) reservering af radiofrekvenser til visse 
typer operatører eller udelukkelse af visse 
typer operatører

i) reservering af radiofrekvenser til visse 
typer operatører, herunder operatører i 
nonprofitsektoren, eller udelukkelse af 
visse typer operatører

Or. en

Ændringsforslag 513
Françoise Castex

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 2 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) muligheden for at dele radiofrekvenser k) muligheden for at dele radiofrekvenser, 
herunder på licensfri basis

Or. en

Ændringsforslag 514
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Såfremt medlemsstaterne har til 
hensigt at fastlægge en fælles 
tilladelsesproces i henhold til artikel 12a, 
stiller de nationale kompetente 
myndigheder samtidig deres udkast til 
foranstaltninger til rådighed for 
Kommissionen og de kompetente 
myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 515
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente nationale myndigheder 
og Kommissionen kan fremsætte 
bemærkninger til den pågældende 
kompetente nationale myndighed inden 
for to måneder. Fristen på to måneder 
forlænges ikke.

udgår

Når udkastet til foranstaltning vurderes 
efter denne artikel, tager Kommissionen 
navnlig hensyn til:
a) bestemmelserne i direktiv 2002/20/EF 
og 2002/21/EF og afgørelse nr. 
243/2012/EU
b) reguleringsprincipperne i artikel 9
c) de relevante kriterier for visse 
specifikke vilkår i artikel 10 og de 
supplerende bestemmelser i artikel 11
d) enhver gennemførelsesretsakt, der er 
vedtaget efter artikel 12
e) sammenhæng mellem nylige, 
udestående eller planlagte procedurer i 
andre medlemsstater og deres mulige 
påvirkning af samhandelen mellem 
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medlemsstaterne.
Hvis Kommissionen inden for fristen 
meddeler den kompetente nationale 
myndighed, at udkastet til foranstaltning 
vil skabe hindringer på det indre marked, 
eller at den tvivler alvorligt på, at udkastet 
er foreneligt med EU-lovgivningen, bliver 
udkastet til foranstaltning ikke vedtaget i 
yderligere to måneder. Kommissionen 
underretter i så fald også de kompetente 
nationale myndigheder i andre 
medlemsstater om sin stillingtagen til 
udkastet til foranstaltning.

Or. en

Ændringsforslag 516
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden for den i stk. 2 omhandlede 
supplerende tomånedersperiode arbejder 
Kommissionen og den pågældende 
kompetente nationale myndighed tæt 
sammen for at finde frem til den mest 
hensigtsmæssige og effektive 
foranstaltning i lyset af de kriterier, der 
henvises til i artikel 2, og under behørig 
hensyntagen til markedsdeltagernes 
synspunkter og behovet for at sikre 
udviklingen af en ensartet 
reguleringspraksis.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 517
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den kompetente nationale myndighed 
kan på ethvert tidspunkt i proceduren 
ændre eller trække udkastet tilbage under 
nøje hensyntagen til Kommissionens 
meddelelse som anført i stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 518
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Inden for den anden tomånedersfrist, 
der er nævnt i stk. 2, kan Kommissionen:

udgår

a) fremlægge et udkast til afgørelse for 
Kommunikationsudvalget, hvori det 
kræves, at den kompetente nationale 
myndighed trækker udkastet til 
foranstaltning tilbage. Udkastet til 
afgørelse skal ledsages af en detaljeret og 
objektiv begrundelse fra Kommissionen 
om, hvorfor udkastet til foranstaltning 
ikke bør vedtages som meddelt, sammen 
med konkrete forslag til ændring af 
udkastet til foranstaltning, eller
b) træffe en afgørelse om at ændre sin 
vurdering i forbindelse med det 
pågældende udkast til foranstaltning.

Or. en

Ændringsforslag 519
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremlægge et udkast til afgørelse for 
Kommunikationsudvalget, hvori det 
kræves, at den kompetente nationale 
myndighed trækker udkastet til 
foranstaltning tilbage. Udkastet til 
afgørelse skal ledsages af en detaljeret og 
objektiv begrundelse fra Kommissionen 
om, hvorfor udkastet til foranstaltning 
ikke bør vedtages som meddelt, sammen 
med konkrete forslag til ændring af 
udkastet til foranstaltning, eller

udgår

Or. ro

Ændringsforslag 520
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Fremlægger Kommissionen ikke et 
udkast til afgørelse efter stk. 5, litra a), 
eller træffer afgørelse efter stk. 5, litra b), 
kan den kompetente nationale myndighed 
vedtage udkastet til foranstaltning.

udgår

Hvis Kommissionen har fremlagt et 
udkast til afgørelse i henhold til stk. 5, 
litra a), bliver udkastet til foranstaltning 
ikke vedtaget af den kompetente nationale 
myndighed i en periode på højst seks 
måneder efter meddelelsen i henhold til 
stk. 2 blev sendt til den kompetente 
nationale myndighed.
Kommissionen kan på ethvert tidspunkt i 
proceduren beslutte at ændre sin 
vurdering i forbindelse med det 
pågældende udkast til foranstaltning,
herunder efter indgivelsen af et udkast til 
afgørelse til Kommunikationsudvalget.

Or. en
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Ændringsforslag 521
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fremlægger Kommissionen ikke et udkast 
til afgørelse efter stk. 5, litra a), eller 
træffer afgørelse efter stk. 5, litra b), kan 
den kompetente nationale myndighed 
vedtage udkastet til foranstaltning.

Fremlægger Kommissionen ikke et udkast 
til afgørelse efter stk. 5, litra a), kan den 
kompetente nationale myndighed vedtage 
udkastet til foranstaltning.

Or. ro

Ændringsforslag 522
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen har fremlagt et udkast 
til afgørelse i henhold til stk. 5, litra a), 
bliver udkastet til foranstaltning ikke 
vedtaget af den kompetente nationale 
myndighed i en periode på højst seks
måneder efter meddelelsen i henhold til 
stk. 2 blev sendt til den kompetente 
nationale myndighed.

Hvis Kommissionen har fremlagt et udkast 
til afgørelse i henhold til stk. 5, litra a), 
bliver udkastet til foranstaltning ikke 
vedtaget af den kompetente nationale 
myndighed i en periode på højst to
måneder efter meddelelsen i henhold til 
stk. 2 blev sendt til den kompetente 
nationale myndighed.

Or. ro

Ændringsforslag 523
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen skal vedtage enhver 
afgørelse, der kræver, at den kompetente 
nationale myndighed trækker sit udkast til 
foranstaltning tilbage, ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 
2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 524
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen skal vedtage enhver 
afgørelse, der kræver, at den kompetente 
nationale myndighed trækker sit udkast til 
foranstaltning tilbage, ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 
2.

udgår

Or. ro

Ændringsforslag 525
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Har Kommissionen vedtaget en 
afgørelse i henhold til stk. 7, ændrer eller 
trækker den kompetente nationale 
myndighed udkastet til foranstaltning 

udgår
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tilbage senest seks måneder efter 
offentliggørelsen af Kommissionens 
afgørelse. Når udkastet til foranstaltning 
ændres, gennemfører den kompetente 
nationale myndighed om nødvendigt en 
offentlig høring og gør det ændrede
udkast til foranstaltning tilgængeligt for 
Kommissionen i henhold til stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 526
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Har Kommissionen vedtaget en 
afgørelse i henhold til stk. 7, ændrer eller 
trækker den kompetente nationale 
myndighed udkastet til foranstaltning 
tilbage senest seks måneder efter 
offentliggørelsen af Kommissionens 
afgørelse. Når udkastet til foranstaltning 
ændres, gennemfører den kompetente 
nationale myndighed om nødvendigt en 
offentlig høring og gør det ændrede 
udkast til foranstaltning tilgængeligt for 
Kommissionen i henhold til stk. 1.

udgår

Or. ro

Ændringsforslag 527
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Den pågældende kompetente nationale 
myndighed tager i videst mulig 
udstrækning hensyn til eventuelle 

udgår
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bemærkninger fra de andre kompetente 
nationale myndigheder og Kommissionen, 
og kan, når bortses fra de i stk. 2, 3. 
afsnit, stk. 6, 2. afsnit, og stk. 7 
omhandlede tilfælde, vedtage det således 
ændrede udkast til foranstaltning og skal i 
så fald fremsende det til Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 528
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Den pågældende kompetente nationale 
myndighed tager i videst mulig 
udstrækning hensyn til eventuelle 
bemærkninger fra de andre kompetente 
nationale myndigheder og Kommissionen, 
og kan, når bortses fra de i stk. 2, 3. afsnit, 
stk. 6, 2. afsnit, og stk. 7 omhandlede 
tilfælde, vedtage det således ændrede 
udkast til foranstaltning og skal i så fald 
fremsende det til Kommissionen.

9. Den pågældende kompetente nationale 
myndighed tager i videst mulig 
udstrækning hensyn til eventuelle 
bemærkninger fra de andre kompetente 
nationale myndigheder og Kommissionen, 
og kan, når bortses fra de i stk. 2, 3. afsnit,
og stk. 6, 2. afsnit, omhandlede tilfælde, 
vedtage det således ændrede udkast til 
foranstaltning og skal i så fald fremsende 
det til Kommissionen.

Or. ro

Ændringsforslag 529
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Den kompetente nationale myndighed 
meddeler Kommissionen resultaterne af 
den procedure, som dens foranstaltning 
har forbindelse til, når proceduren er 
afsluttet.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 530
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a
Dækningsforpligtelser

Den Europæiske Union og 
medlemsstaterne træffer foranstaltninger, 
der sikrer borgere og offentlige eller 
private enheder i EU adgang til det indre 
marked for elektronisk kommunikation 
med hensyn til servicekvalitet såvel som 
fastsættelse af afgifter til markedspris, 
hvor de end befinder sig på Unionens 
område

Or. fr

Ændringsforslag 531
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente nationale myndigheder 
tillader levering af adgang gennem 
radiobaserede lokale datanet til net 
tilhørende udbydere af elektroniske 
kommunikation til offentligheden samt 
brugen af harmoniserede radiofrekvenser 
til levering heraf kun betinget af en generel 
tilladelse.

1. De kompetente nationale myndigheder 
tillader levering af adgang gennem 
radiobaserede lokale datanet til net 
tilhørende udbydere af elektroniske 
kommunikation til offentligheden samt 
brugen af harmoniserede radiofrekvenser 
til levering heraf betinget af en generel 
tilladelse samt overholdelse af regler for 
licensfri frekvens, navnlig vedrørende 
interferens og konkurrenceregler.

Or. en
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Ændringsforslag 532
Françoise Castex

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De kompetente nationale myndigheder 
begrænser ikke slutbrugernes ret til 
gensidigt og mere generelt at give andre 
slutbrugere adgang til disse udbyderes net 
gennem radiobaserede lokale datanet, 
herunder på grundlag af 
tredjepartsinitiativer, som sammenkobler 
radiobaserede lokale datanet og gør dem 
offentligt tilgængelige for forskellige 
slutbrugere

4. De kompetente nationale myndigheder 
begrænser ikke slutbrugernes ret til 
gensidigt og mere generelt at give andre 
slutbrugere adgang til disse udbyderes net 
gennem radiobaserede lokale datanet, 
herunder på grundlag af 
tredjepartsinitiativer, som sammenkobler 
radiobaserede lokale datanet og gør dem 
offentligt tilgængelige for forskellige 
slutbrugere. De skal ligeledes anvende 
rammelovgivningen med henblik på at 
fremme spredningen af 
mobiltelefonbasestationer og trådløse net. 

Or. en

Ændringsforslag 533
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente nationale myndigheder 
tillader udrulning af, forbindelse til og drift 
af ikke-iøjenfaldende trådløse 
adgangspunkter for små områder i henhold 
til den generelle tilladelsesordning og 
begrænser ikke unødigt udrulning af, 
forbindelse til eller drift af sådanne 
adgangspunkter gennem individuelle 
byplanlægningstilladelser eller på anden 
måde, når brugen af dem er i 
overensstemmelse med 
gennemførelsesforanstaltninger vedtaget 
efter stk. 2.

De kompetente nationale myndigheder 
tillader udrulning af, forbindelse til og drift 
af ikke-iøjenfaldende trådløse 
adgangspunkter for små områder og 
begrænser ikke unødigt udrulning af, 
forbindelse til eller drift af sådanne 
adgangspunkter gennem individuelle 
byplanlægningstilladelser eller på anden 
måde, når brugen af dem er i 
overensstemmelse med 
gennemførelsesforanstaltninger vedtaget 
efter stk. 2.
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Or. en

Begrundelse

For at sikre eksisterende brugsrettigheder, netintegritet og -ydeevne bør små celler, som 
anvendes i en licenskrævende frekvens, indgå i den eksklusive licens.

Ændringsforslag 534
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette stykke finder anvendelse med 
forbehold af den tilladelsesordning for 
radiofrekvenser, der anvendes ved drift af 
trådløse adgangspunkter for små 
områder.

a) de eksisterende brugsrettigheder for 
licenskrævende frekvens, for hvilke de 
eksisterende regler for leje og deling i 
henhold til artikel 10, stk. 6, finder 
anvendelse

b) den tilladelsesordning for 
radiofrekvenser, der anvendes ved drift af 
trådløse adgangspunkter for små 
områder.

Or. en

Ændringsforslag 535
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på en ensartet gennemførelse 
af den generelle tilladelsesordning for 
udrulning af, forbindelse til og drift af 
trådløse adgangspunkter for små områder, 
jf. stk. 1, kan Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt specificere de 
tekniske kendetegn for design, udrulning 
og drift af trådløse adgangspunkter for små 
områder, hvis overholdelse sikrer, at de 
ikke generer, når de bruges i forskellige 

Med henblik på en ensartet gennemførelse 
af den generelle tilladelsesordning for 
udrulning af, forbindelse til og drift af 
trådløse adgangspunkter for små områder, 
jf. stk. 1, kan Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt specificere de 
tekniske kendetegn for design, udrulning 
og drift af trådløse adgangspunkter for små 
områder, hvis overholdelse sikrer, at de 
ikke generer, når de bruges i forskellige 
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lokale sammenhænge. Kommissionen 
specificerer disse tekniske kendetegn ved 
at angive adgangspunkternes maksimale 
størrelse, effekt og elektromagnetiske 
kendetegn, samt den visuelle virkning af 
det monterede trådløse adgangspunkt. 
Disse tekniske kendetegn for brug af 
trådløse adgangspunkter for små områder 
skal mindst opfylde kravene i direktiv 
2013/35/EU30 og den grænseværdi, der er 
fastsat i Rådets henstilling 
nr. 1999/519/EF.31

lokale sammenhænge. Driften af trådløse 
adgangspunkter for små områder i 
frekvenser med dedikerede tildelte 
brugsrettigheder varetages af den 
relevante autoriserede person eller 
virksomhed. Kommissionen specificerer 
disse tekniske kendetegn ved at angive 
adgangspunkternes maksimale størrelse, 
effekt og elektromagnetiske kendetegn, 
samt den visuelle virkning af det 
monterede trådløse adgangspunkt. Disse 
tekniske kendetegn for brug af trådløse 
adgangspunkter for små områder skal 
mindst opfylde kravene i direktiv 
2013/35/EU30 og direktiv 1999/5/EF 
under hensyntagen til den grænseværdi, 
der er fastsat i Rådets henstilling 
nr. 1999/519/EF.31

__________________ __________________
30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/35/EU af 26. juni 2013 om 
minimumsforskrifter for sikkerhed og 
sundhed i forbindelse med arbejdstagernes 
eksponering for risici på grund af fysiske 
agenser (elektromagnetiske felter) (20. 
særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i 
direktiv 89/391/EØF) og om ophævelse af 
direktiv 2004/40/EF (EUT L 179 af 
29.6.2013, s. 1).

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/35/EU af 26. juni 2013 om 
minimumsforskrifter for sikkerhed og 
sundhed i forbindelse med arbejdstagernes 
eksponering for risici på grund af fysiske 
agenser (elektromagnetiske felter) (20. 
særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i 
direktiv 89/391/EØF) og om ophævelse af 
direktiv 2004/40/EF (EUT L 179 af 
29.6.2013, s. 1).

31 Rådets henstilling 1999/519/EF af 12. 
juli 1999 om begrænsning af befolkningens 
eksponering for elektromagnetiske felter
(0 Hz-300 GHz), (EFT L 1999 af 
30.7.1999, s. 59).

31 Rådets henstilling 1999/519/EF af 12. 
juli 1999 om begrænsning af befolkningens 
eksponering for elektromagnetiske felter
(0 Hz-300 GHz), (EFT L 1999 af 
30.7.1999, s. 59).

Or. en

Ændringsforslag 536
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på en ensartet gennemførelse Med henblik på en ensartet gennemførelse 
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af den generelle tilladelsesordning for 
udrulning af, forbindelse til og drift af 
trådløse adgangspunkter for små områder, 
jf. stk. 1, kan Kommissionen ved en
gennemførelsesretsakt specificere de 
tekniske kendetegn for design, udrulning 
og drift af trådløse adgangspunkter for små 
områder, hvis overholdelse sikrer, at de 
ikke generer, når de bruges i forskellige 
lokale sammenhænge. Kommissionen 
specificerer disse tekniske kendetegn ved 
at angive adgangspunkternes maksimale 
størrelse, effekt og elektromagnetiske 
kendetegn, samt den visuelle virkning af 
det monterede trådløse adgangspunkt. 
Disse tekniske kendetegn for brug af 
trådløse adgangspunkter for små områder
skal mindst opfylde kravene i direktiv 
2013/35/EU30 og den grænseværdi, der er 
fastsat i Rådets henstilling 
nr. 1999/519/EF.31

af den generelle tilladelsesordning for 
udrulning af, forbindelse til og drift af 
trådløse adgangspunkter for små områder, 
jf. stk. 1, skal Kommissionen inden for et 
år fra forordningens ikrafttræden ved en 
gennemførelsesretsakt specificere de 
tekniske kendetegn for design, udrulning 
og drift af trådløse adgangspunkter for små 
områder, hvis overholdelse sikrer, at de 
ikke generer, når de bruges i forskellige 
lokale sammenhænge. Trådløse 
adgangspunkter for små områder, som 
eksisterende brugsrettigheder allerede 
gælder for, må fortsat bruges inden for 
rammerne af disse rettigheder.
Kommissionen specificerer disse tekniske 
kendetegn ved at angive 
adgangspunkternes maksimale størrelse, 
effekt og elektromagnetiske kendetegn, 
samt den visuelle virkning af det 
monterede trådløse adgangspunkt. Disse 
tekniske kendetegn for brug af trådløse 
adgangspunkter for små områder skal 
mindst opfylde kravene i direktiv 
2013/35/EU30 og den grænseværdi, der er 
fastsat i Rådets henstilling 
nr. 1999/519/EF.31

__________________ __________________
30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/35/EU af 26. juni 2013 om 
minimumsforskrifter for sikkerhed og 
sundhed i forbindelse med arbejdstagernes 
eksponering for risici på grund af fysiske 
agenser (elektromagnetiske felter) (20. 
særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i 
direktiv 89/391/EØF) og om ophævelse af 
direktiv 2004/40/EF (EUT L 179 af 
29.6.2013, s. 1).

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/35/EU af 26. juni 2013 om 
minimumsforskrifter for sikkerhed og 
sundhed i forbindelse med arbejdstagernes 
eksponering for risici på grund af fysiske 
agenser (elektromagnetiske felter) (20. 
særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i 
direktiv 89/391/EØF) og om ophævelse af 
direktiv 2004/40/EF (EUT L 179 af 
29.6.2013, s. 1).

31 Rådets henstilling 1999/519/EF af 12. 
juli 1999 om begrænsning af befolkningens 
eksponering for elektromagnetiske felter
(0 Hz-300 GHz), (EFT L 1999 af 
30.7.1999, s. 59).

31 Rådets henstilling 1999/519/EF af 12. 
juli 1999 om begrænsning af befolkningens 
eksponering for elektromagnetiske felter
(0 Hz-300 GHz), (EFT L 1999 af 
30.7.1999, s. 59).

Or. de
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Ændringsforslag 537
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på en ensartet gennemførelse 
af den generelle tilladelsesordning for 
udrulning af, forbindelse til og drift af 
trådløse adgangspunkter for små områder, 
jf. stk. 1, kan Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt specificere de 
tekniske kendetegn for design, udrulning 
og drift af trådløse adgangspunkter for små 
områder, hvis overholdelse sikrer, at de 
ikke generer, når de bruges i forskellige 
lokale sammenhænge. Kommissionen 
specificerer disse tekniske kendetegn ved at 
angive adgangspunkternes maksimale 
størrelse, effekt og elektromagnetiske 
kendetegn, samt den visuelle virkning af 
det monterede trådløse adgangspunkt. 
Disse tekniske kendetegn for brug af 
trådløse adgangspunkter for små områder 
skal mindst opfylde kravene i direktiv 
2013/35/EU30 og den grænseværdi, der er 
fastsat i Rådets henstilling 
nr. 1999/519/EF.31

Med henblik på en ensartet gennemførelse 
af den generelle tilladelsesordning for 
udrulning af, forbindelse til og drift af 
trådløse adgangspunkter for små områder, 
jf. stk. 1, specificerer Kommissionen ved 
en gennemførelsesretsakt, der om muligt 
vedtages inden for et år efter denne 
forordnings ikrafttræden, de tekniske 
kendetegn for design, udrulning og drift af 
trådløse adgangspunkter for små områder, 
hvis overholdelse sikrer, at de ikke generer, 
når de bruges i forskellige lokale 
sammenhænge. Kommissionen specificerer 
disse tekniske kendetegn ved at angive 
adgangspunkternes maksimale størrelse, 
effekt og elektromagnetiske kendetegn, 
samt den visuelle virkning af det 
monterede trådløse adgangspunkt. Disse 
tekniske kendetegn for brug af trådløse 
adgangspunkter for små områder skal 
mindst opfylde kravene i direktiv 
2013/35/EU30 og den grænseværdi, der er 
fastsat i Rådets henstilling 
nr. 1999/519/EF.31

__________________ __________________
31 Rådets henstilling 1999/519/EF af 12. 
juli 1999 om begrænsning af befolkningens 
eksponering for elektromagnetiske felter
(0 Hz-300 GHz), (EFT L 1999 af 
30.7.1999, s. 59).

31 Rådets henstilling 1999/519/EF af 12. 
juli 1999 om begrænsning af befolkningens 
eksponering for elektromagnetiske felter
(0 Hz-300 GHz), (EFT L 1999 af 
30.7.1999, s. 59).

Or. en

Ændringsforslag 538
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på en ensartet gennemførelse 
af den generelle tilladelsesordning for 
udrulning af, forbindelse til og drift af 
trådløse adgangspunkter for små områder, 
jf. stk. 1, kan Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt specificere de 
tekniske kendetegn for design, udrulning 
og drift af trådløse adgangspunkter for små 
områder, hvis overholdelse sikrer, at de 
ikke generer, når de bruges i forskellige 
lokale sammenhænge. Kommissionen 
specificerer disse tekniske kendetegn ved 
at angive adgangspunkternes maksimale 
størrelse, effekt og elektromagnetiske 
kendetegn, samt den visuelle virkning af 
det monterede trådløse adgangspunkt. 
Disse tekniske kendetegn for brug af 
trådløse adgangspunkter for små områder 
skal mindst opfylde kravene i direktiv 
2013/35/EU30 og den grænseværdi, der er 
fastsat i Rådets henstilling 
nr. 1999/519/EF.31

Med henblik på en ensartet gennemførelse 
af den generelle tilladelsesordning for 
udrulning af, forbindelse til og drift af 
trådløse adgangspunkter for små områder, 
jf. stk. 1, kan Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt specificere de 
tekniske kendetegn for design, udrulning 
og drift af trådløse adgangspunkter for små 
områder, hvis overholdelse sikrer, at de 
ikke generer, når de bruges i forskellige 
lokale sammenhænge. Kommissionen 
specificerer disse tekniske kendetegn ved 
at angive adgangspunkternes maksimale 
størrelse, effekt og elektromagnetiske 
kendetegn, samt den visuelle virkning af 
det monterede trådløse adgangspunkt. 
Disse tekniske kendetegn for brug af 
trådløse adgangspunkter for små områder 
skal mindst opfylde kravene i direktiv 
2013/35/EU30 og direktiv 1999/5/EF 
under hensyntagen til den grænseværdi, 
der er fastsat i Rådets henstilling 
nr. 1999/519/EF.31

__________________ __________________
30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/35/EU af 26. juni 2013 om 
minimumsforskrifter for sikkerhed og 
sundhed i forbindelse med arbejdstagernes 
eksponering for risici på grund af fysiske 
agenser (elektromagnetiske felter) (20. 
særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i 
direktiv 89/391/EØF) og om ophævelse af 
direktiv 2004/40/EF (EUT L 179 af 
29.6.2013, s. 1).

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/35/EU af 26. juni 2013 om 
minimumsforskrifter for sikkerhed og 
sundhed i forbindelse med arbejdstagernes 
eksponering for risici på grund af fysiske 
agenser (elektromagnetiske felter) (20. 
særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i 
direktiv 89/391/EØF) og om ophævelse af 
direktiv 2004/40/EF (EUT L 179 af 
29.6.2013, s. 1).

31 Rådets henstilling 1999/519/EF af 12. 
juli 1999 om begrænsning af befolkningens 
eksponering for elektromagnetiske felter
(0 Hz-300 GHz), (EFT L 1999 af 
30.7.1999, s. 59).

31 Rådets henstilling 1999/519/EF af 12. 
juli 1999 om begrænsning af befolkningens 
eksponering for elektromagnetiske felter
(0 Hz-300 GHz), (EFT L 1999 af 
30.7.1999, s. 59).

Or. en



PE526.176v01-00 40/214 AM\1013978DA.doc

DA

Ændringsforslag 539
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kendetegn, der er specificeret for at 
udrulning af, forbindelse til og drift af 
trådløse adgangspunkter for små områder 
kan nyde godt af stk. 1, gælder med 
forbehold af de væsentlige krav i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF 
om markedsføringen af disse produkter32.

De tekniske kendetegn, der er specificeret 
for at udrulning af, forbindelse til og drift 
af trådløse adgangspunkter for små 
områder kan nyde godt af stk. 1, gælder 
med forbehold af de væsentlige krav i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
1999/5/EF om markedsføringen af disse 
produkter32.

__________________ __________________
32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og 
teleterminaludstyr samt gensidig 
anerkendelse af udstyrets 
overensstemmelse (EFT L 91 af 7.4.1999, 
s. 10).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og 
teleterminaludstyr samt gensidig 
anerkendelse af udstyrets 
overensstemmelse (EFT L 91 af 7.4.1999, 
s. 10).

Or. en

Ændringsforslag 540
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af deres forpligtelser i 
henhold til relevante internationale aftaler, 
herunder det internationale radioreglement, 
sikrer de kompetente nationale 
myndigheder, at brugen af radiofrekvenser 
organiseres på deres område, og de træffer 
navnlig alle nødvendige foranstaltninger 
for allokering og tildeling af 
radiofrekvenser, således at ingen andre 
medlemsstater forhindres i at tillade brug 
af specifikke harmoniserede frekvensbånd 
på deres område i henhold til EU-

1. Med forbehold af deres forpligtelser i 
henhold til relevante internationale aftaler, 
herunder det internationale radioreglement, 
sikrer de kompetente nationale 
myndigheder, navnlig med henblik på at
sikre gennemførelsen af artikel 12, at
brugen af radiofrekvenser organiseres på 
deres område, og de træffer navnlig alle 
nødvendige foranstaltninger for allokering 
og tildeling af radiofrekvenser, således at 
ingen andre medlemsstater forhindres i at 
tillade brug af specifikke harmoniserede 
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lovgivningen. frekvensbånd for trådløs 
bredbåndskommunikation på deres 
område i henhold til EU-lovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 541
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne samarbejder med 
hinanden om samordning af brugen af 
radiofrekvenser på tværs af grænser for at 
sikre overholdelse af stk. 1 og for at sikre, 
at ingen medlemsstater nægtes ligelig 
adgang til radiofrekvenser.

2. For at garantere et smidigt indre 
marked og gennemførelsen af 
bestemmelserne i denne forordning 
samarbejder medlemsstaterne med 
hinanden om samordning af brugen af 
radiofrekvenser på tværs af grænser for at 
sikre overholdelse af stk. 1 og for at sikre, 
at ingen medlemsstater nægtes ligelig 
adgang til radiofrekvenser.

Or. en

Ændringsforslag 542
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enhver medlemsstat kan opfordre 
Frekvenspolitikgruppen til at hjælpe den 
eller enhver anden medlemsstat med at 
overholde bestemmelserne i nærværende 
artikel.

Enhver medlemsstat kan opfordre 
Frekvenspolitikgruppen til at hjælpe den 
eller enhver anden medlemsstat med at 
overholde bestemmelserne i stk. 1 og 2 i
nærværende artikel.

Or. en
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Ændringsforslag 543
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger for at 
sikre, at samordnede resultater overholder 
kravene om en ligelig adgang til 
radiofrekvenser blandt de relevante 
medlemsstater, at enhver praktisk 
uoverensstemmelse mellem forskellige 
samordnede resultater mellem forskellige 
medlemsstater løses, eller samordnede 
løsninger i henhold til EU-retten 
håndhæves. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 
2.

udgår

Or. ro

Ændringsforslag 544
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Kapitel 3 – afdeling 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 545
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 17 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europæiske virtuelle 
bredbåndsadgangsprodukter

Adgangsprodukter af høj kvalitet, der 
tilbyder paneuropæiske 
erhvervskommunikationstjenester

Or. en

Ændringsforslag 546
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Levering af et virtuelt 
bredbåndsadgangsprodukt, der er pålagt i 
henhold til artikel 8 og 12 i direktiv
2002/19/EF, anses for levering af et 
europæisk virtuelt 
bredbåndsadgangsprodukt, hvis det 
leveres i henhold til de 
minimumsparametre, der er angivet i et af 
de tilbud, der findes i bilag I, og 
kumulativt lever op til følgende 
indholdsmæssige krav:

1. Leverandører af elektroniske 
kommunikationstjenester, der er udpeget i 
henhold til artikel 16 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektiv), med betydelige 
markedsbeføjelser på et relevant marked 
vedrørende levering af elektroniske 
engroskommunikationstjenester af høj 
kvalitet sikrer offentliggørelsen af 
engrosstandardtilbud, som indeholder 
som minimum de elementer, som er anført
i bilag I.

Or. en

Ændringsforslag 547
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Levering af et virtuelt 
bredbåndsadgangsprodukt, der er pålagt i 
henhold til artikel 8 og 12 i direktiv 
2002/19/EF, anses for levering af et 
europæisk virtuelt 
bredbåndsadgangsprodukt, hvis det 

1. Hvor virksomheder har SMP i et 
defineret relevant marked, og hvor 
adgangsbetingelserne er pålagt i henhold 
til artikel 8 og 12 i direktiv 2002/19/EF,
tilbyder de engrosadgangsprodukter, der
som minimum opfylder specifikationerne i 
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leveres i henhold til de 
minimumsparametre, der er angivet i et af 
de tilbud, der findes i bilag I, og 
kumulativt lever op til følgende 
indholdsmæssige krav:

bilag 1, uden at dette berører 
gennemførelsen af fysiske 
adgangsbetingelser, og kumulativt lever 
op til følgende indholdsmæssige krav:

Or. en

Ændringsforslag 548
Catherine Trautmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) mulighed for at tilbyde det som et 
højkvalitetsprodukt i hele Unionen 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 549
Catherine Trautmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) maksimal grad af interoperabilitet 
mellem net og tjenester og ikke-
diskriminerende netværksforvaltning 
mellem operatører i overensstemmelse 
med nettopologien 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 550
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) kapacitet til at betjene slutbrugere på 
konkurrencedygtige vilkår

udgår

Or. en

Ændringsforslag 551
Catherine Trautmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) omkostningseffektivitet under 
hensyntagen til den kapacitet, der skal 
implementeres for eksisterende og 
nybyggede net, og som skal sameksistere 
med andre adgangsprodukter, der kan 
leveres på samme infrastrukturnet

udgår

Or. en

Ændringsforslag 552
Catherine Trautmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) driftsmæssig effektivitet navnlig for så 
vidt angår begrænsning af 
implementeringshindringer og 
udrulningsomkostninger for virtuelle 
udbydere af bredbåndsadgang og dem, 
som ønsker virtuel bredbåndsadgang, i det 
omfang det er muligt

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 553
Catherine Trautmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 554
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medmindre det er objektivt begrundet 
af de gældende konkurrencebetingelser 
på det relevante engrosmarked 
vedrørende erhvervsadgang, er gebyrerne 
for lejede forbindelser med moderne 
brugergrænseflader som identificeret i 
bilag 1, del 3, omkostningsorienterede.

Or. en

Ændringsforslag 555
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen beføjes til at vedtage
delegerede retsakter i henhold til artikel 
32 for at tilpasse bilag I i lyset af den 

2. Kommissionen beføjes til efter høring 
af BEREC at vedtage
gennemførelsesretsakter for at tilpasse 
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markedsmæssige og teknologiske 
udvikling, således at det fortsat er muligt 
at leve op til de indholdsmæssige krav i 
stk. 1.

bilag I i lyset af den markedsmæssige og 
teknologiske udvikling.

De pågældende gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 33.

Or. en

Ændringsforslag 556
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 557
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En national tilsynsmyndighed, som 
tidligere har pålagt en operatør en 
forpligtelse om at levere engrosadgang til 
et næstegenerationsnet i henhold til artikel 
8 og 12 i direktiv 2002/19/EF, skal 
vurdere, om det ville være passende og 
forholdsmæssigt i stedet at pålægge en 
forpligtelse om at levere et europæisk 
virtuelt bredbåndsadgangsprodukt, der 
mindst giver en funktionalitet, der svarer til 
det i forvejen pålagte 
engrosadgangsprodukt.

En national tilsynsmyndighed, som 
tidligere har pålagt en operatør en 
forpligtelse om at levere engrosadgang til 
et næstegenerationsnet i henhold til artikel 
8 og 12 i direktiv 2002/19/EF, skal 
vurdere, om det ville være passende og 
forholdsmæssigt derudover at pålægge en 
forpligtelse om at levere et europæisk 
virtuelt bredbåndsadgangsprodukt, der 
mindst giver en funktionalitet, der svarer til 
det i forvejen pålagte 
engrosadgangsprodukt.

Or. en
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Ændringsforslag 558
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når den efter stk. 1, 2 eller 3 vurderer, om 
der skal pålægges en forpligtelse om at 
levere et europæisk virtuelt 
bredbåndsadgangsprodukt, tager den 
nationale tilsynsmyndighed hensyn til 
interessen i at opnå konvergerende 
reguleringsvilkår for 
engrosadgangsforanstaltninger i hele EU, 
til den nuværende og fremtidige situation 
for infrastrukturbaseret konkurrence og 
markedets udvikling i retning af 
konkurrerende næstegenerationsnet, til 
investeringer foretaget af henholdsvis 
operatører, der anses for at have en stærk 
markedsposition, og af adgangssøgende, 
samt til disse investeringers 
afskrivningsperiode.

Når den efter stk. 1, 2 eller 3 vurderer, om 
der skal pålægges en forpligtelse om at 
levere et europæisk virtuelt 
bredbåndsadgangsprodukt, tager den 
nationale tilsynsmyndighed hensyn til 
interessen i at opnå konvergerende 
reguleringsvilkår for 
engrosadgangsforanstaltninger i hele EU, 
til den nuværende og fremtidige situation 
for infrastrukturbaseret konkurrence og 
markedets udvikling i retning af 
konkurrerende næstegenerationsnet, til 
investeringer foretaget af henholdsvis 
operatører, der anses for at have en stærk 
markedsposition, og af adgangssøgende, 
samt til disse investeringers 
afskrivningsperiode. Europæiske virtuelle 
bredsbåndsadgangsprodukter prioriteres 
imidlertid ikke, når der er en tilgængelig 
fysisk ubundtet adgang.

Or. en

Ændringsforslag 559
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en
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Ændringsforslag 560
Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 561
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 562
Marietje Schaake

Forslag til forordning
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 563
Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Artikel 19
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. de

Ændringsforslag 564
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 20 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger i forbindelse med
europæiske adgangsprodukter

Foranstaltninger i forbindelse med 
adgangsprodukter af høj kvalitet til 
levering af paneuropæiske 
erhvervskommunikationstjenester

Or. en

Ændringsforslag 565
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager inden 1. januar 
2016 gennemførelsesretsakter, der 
fastsætter ensartede tekniske og 
metodologiske regler for gennemførelse af 
et europæisk virtuelt 
bredbåndsadgangsprodukt i henhold til 
artikel 17 og til bilag I, pkt. 1, i
overensstemmelse med de kriterier og 
parametre, der er angivet deri, og for at 
sikre, at funktionaliteten i sådanne 
virtuelle engrosadgangsprodukter til 
næstegenerationsnet svarer til 
funktionaliteterne i fysisk adskilte 
pakkede adgangsprodukter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 

1. Kommissionen vedtager inden 1. januar 
2016 gennemførelsesretsakter, der 
fastsætter ensartede principper for 
fastlæggelse og analyse af 
engrosmarkeder for levering af 
elektronisk kommunikation af høj kvalitet
i overensstemmelse med artikel 16 i 
direktiv 2002/21/EF (rammedirektiv) samt 
konsekvente specifikationer for 
retsmidler, der opfylder erhvervsbehov på 
sådanne markeder i overensstemmelse 
med bilag I. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 33, stk. 2.
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undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 
2.

Or. en

Ændringsforslag 566
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter, der fastsætter 
ensartede tekniske og metodologiske 
regler for gennemførelsen af en eller flere 
europæiske adgangsprodukter i henhold 
til artikel 17 og 19 og til bilag I, pkt. 2 og 
3, og bilag II i overensstemmelse med de 
respektive kriterier og parametre, der er 
fastsat deri. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 
2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 567
Marietje Schaake

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

efter undersøgelsesproceduren i artikel 33, 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 568
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Kapitel 4 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Slutbrugeres harmoniserede rettigheder Brugeres rettigheder til åben 
internetadgang

Or. en

Ændringsforslag 569
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Digitale frihedsrettigheder og 
grænseoverskridende handel skal gå hånd 
i hånd for at skabe og optimere 
forretningsmuligheder for europæiske 
virksomheder og forbrugerbeskyttelse i 
den globale digitale økonomi. Slutbrugeres 
frihed til at bruge offentlige elektroniske 
kommunikationsnet eller offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, der udbydes af 
en virksomhed, der er etableret i en anden 
medlemsstat, må ikke begrænses af 
offentlige myndigheder.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med den uofficielle redegørelse om den transatlantiske dialog: "Cyber 
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security and Internet issues - Establishing framework for Transatlatic action".

Ændringsforslag 570
Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 571
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden anvender ingen 
diskriminerende krav eller brugs- eller 
adgangsbetingelser for slutbrugere baseret 
på disses nationalitet eller bopælssted, 
medmindre sådanne forskelle er objektivt 
begrundede. Der skal sikres ubegrænset 
adgang til et åbent internet og en fri 
informationsstrøm og dermed forbundne 
tjenester i overensstemmelse med den 
eksisterende lovgivning.

Or. en
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Ændringsforslag 572
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 573
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. en
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Ændringsforslag 574
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 575
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden må ikke benytte takster 
for EU-intern kommunikation, der 

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

intern kommunikation, der termineres i en 
anden medlemsstat, som er højere end 
nedenstående, medmindre det kan 
begrundes objektivt:

Or. en

Ændringsforslag 576
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) for mobilkommunikation må taksterne 
ikke overstige
mobilkommunikationstjenester på 
nationalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 577
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Fakturering sker i såvel slutbrugerens 
medlemsstats valuta og i euro for at sikre 
gennemsigtighed og gøre det lettere at 
sammenligne takster.

Or. ro

Ændringsforslag 578
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 21 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21a
BEREC vedtager inden den 31. december 
2014 en enkelt værdi for hver af 
termineringstaksterne for fastnet og 
mobilnet, som beregnes i 
overensstemmelse med henstilling 
C(2009)3359 af 7.5.2009 om den 
lovgivningsmæssige behandling af 
taksterne for opkaldsterminering på 
fastnet og mobilnet i EU.
Alle de nationale tilsynsmyndigheder 
sikrer inden den 30. juni 2015, at 
operatører, som de udpeger til at have en 
stærk markedsposition på markedet for 
terminering af engrosopkald på 
individuelle offentlige telefonnet som 
følge af en markedsanalyse gennemført i 
overensstemmelse med direktiv 
2009/140/EF, opkræver de 
termineringstakster, som BEREC har 
fastlagt i denne bestemmelse.

Or. en

Ændringsforslag 579
Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Artikel 23 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Åben internetadgang, specialtjenester og 
rimelig, begrundet datatrafikstyring

Or. de

Ændringsforslag 580
Sabine Verheyen, Doris Pack
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Forslag til forordning
Artikel 23 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Det åbne internet, specialiserede tjenester
og rimelig styring af internettrafikken

Or. en

Ændringsforslag 581
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Udbydere af internetadgangstjenester må 
ikke begrænse eller forhindre slutbrugere 
i at anvende terminaludstyr til at tilgå og 
udbrede oplysninger og indhold via deres 
internetadgangstjeneste. Dette berører 
ikke medlemsstaternes ret til at give 
individuel brugsret i henhold til artikel 5 i 
direktiv 2002/20/EF.
Udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden skal sikre, at 
slutbrugerne har mulighed for at bruge 
enhver applikation, der anvender 
internettets elektroniske 
kommunikationsfunktion, uden nogen 
form for begrænsning af det udvekslede 
indhold, undtagen med henblik på 
rimelige trafikstyringsforanstaltninger 
eller for at gennemføre en retskendelse.

Or. en
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Ændringsforslag 582
Petra Kammerevert

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Den åbne internetadgang sikres fuldt 
ud, jf. artikel 2, stk. 14, for at sætte 
slutbrugeren i stand til via sin åbne 
internetadgang at tilgå og udbrede 
oplysninger og indhold, de selv vælger, og 
bruge applikationer, tjenester og
terminaludstyr, de selv vælger uanset 
oprindelse eller bestemmelse for dette 
indhold og disse oplysninger,
applikationer og tjenester.
Udbydere af adgangsnetværk er underlagt 
en almindelig befordringspligt i henhold 
til "best effort"-princippet.

Or. de

Ændringsforslag 583
Françoise Castex

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Slutbrugerne har ret til at tilgå og udbrede 
oplysninger og indhold, og bruge 
applikationer og tjenester og anordninger, 
de selv vælger, via deres 
internetadgangstjeneste.
For at garantere brugerne reel valgfrihed 
må internettjenesteudbydere ikke udøve 
forskelsbehandling, begrænse eller gribe 
ind i transmissionen af internettrafikken.

Or. en
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Ændringsforslag 584
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Brugerne har ret til at tilgå og udbrede 
oplysninger og indhold, og bruge og levere
applikationer og tjenester og anvende 
anordninger, de selv vælger, via en 
internetadgang.
Internettjenesteudbydere må ikke udøve 
forskelsbehandling, begrænse eller gribe 
ind i transmissionen af internettrafikken.

Or. en

Ændringsforslag 585
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 586
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

anordninger, de selv vælger, at tilgå og 
udbrede oplysninger og indhold, og bruge 
applikationer og tjenester, de selv vælger,
uanset deres oprindelse eller destination,
via deres internetadgangstjeneste.

Or. en

Ændringsforslag 587
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Slutbrugerne har ret til at tilgå og udbrede 
oplysninger og indhold, og bruge 
applikationer og tjenester og anordninger, 
de selv vælger, via deres 
internetadgangstjeneste i 
overensstemmelse med princippet om 
netneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 588
Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 589
Jürgen Creutzmann
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Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Slutbrugerne har frihed til at indgå 
aftaler om datamængder og -hastigheder 
med udbydere af internetadgangstjenester 
og til at benytte ethvert tilbud fra 
udbydere af internetindhold, 
-applikationer og -tjenester i henhold til 
enhver sådan aftale om datamængder.

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 590
Sabine Verheyen, Doris Pack

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Slutbrugerne har frihed til at indgå aftaler 
om datamængder og -hastigheder med 
udbydere af internetadgangstjenester og til 
at benytte ethvert tilbud fra udbydere af
internetindhold, -applikationer og -
tjenester i henhold til enhver sådan aftale 
om datamængder.

Slutbrugerne har frihed til at indgå aftaler 
om datamængder og -hastigheder med 
udbydere af internetadgangstjenester.
Udbydere af internetadgangstjenester 
annoncerer den garanterede 
minimumsdatamængde og -hastighed, de 
kan levere, ikke den maksimale hastighed.

Or. en

Ændringsforslag 591
Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Slutbrugerne har frihed til at indgå aftaler 
om datamængder og -hastigheder med 
udbydere af internetadgangstjenester og til 
at benytte ethvert tilbud fra udbydere af 
internetindhold, -applikationer og -
tjenester i henhold til enhver sådan aftale 
om datamængder.

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

Or. de

Ændringsforslag 592
Teresa Riera Madurell

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Slutbrugerne har frihed til at indgå aftaler 
om datamængder og -hastigheder med 
udbydere af internetadgangstjenester og til 
at benytte ethvert tilbud fra udbydere af 
internetindhold, -applikationer og -tjenester 
i henhold til enhver sådan aftale om 
datamængder.

Slutbrugerne har frihed til at indgå aftaler 
om datamængder og -hastigheder med 
udbydere af internetadgangstjenester. 
Brugere skal altid underrettes i forvejen 
om disse aftaler og skal give deres 
udtrykkelige samtykke til, at de indgås.
Slutbrugere skal være frit stillet til at
benytte ethvert tilbud fra udbydere af 
internetindhold, -applikationer og -tjenester 
i henhold til enhver sådan aftale.

Or. es

Ændringsforslag 593
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Under hensyntagen til princippet om 
netneutralitet har slutbrugerne frihed til at 
indgå aftaler om datamængder og -
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at benytte ethvert tilbud fra udbydere af 
internetindhold, -applikationer og -tjenester
i henhold til enhver sådan aftale om 
datamængder.

hastigheder med udbydere af 
internetadgangstjenester, forudsat at de frit
og udtrykkeligt giver deres oplyste 
samtykke, og til at benytte ethvert tilbud 
fra udbydere af internetindhold,
-applikationer og -tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 594
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Slutbrugerne har frihed til at indgå aftaler 
om datamængder og -hastigheder med 
udbydere af internetadgangstjenester og til 
at benytte ethvert tilbud fra udbydere af 
internetindhold, -applikationer og -tjenester
i henhold til enhver sådan aftale om 
datamængder.

Slutbrugerne har, forudsat at de frit giver 
deres udtrykkelige, specifikke og oplyste 
samtykke, frihed til at indgå aftaler om 
datamængder og -hastigheder med 
udbydere af internetadgangstjenester og til 
at benytte ethvert tilbud fra udbydere af 
internetindhold, -applikationer og -
tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 595
Françoise Castex

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Slutbrugerne har frihed til at indgå aftaler 
om datamængder og -hastigheder med 
udbydere af internetadgangstjenester og til 
at benytte ethvert tilbud fra udbydere af 
internetindhold, -applikationer og -tjenester
i henhold til enhver sådan aftale om 
datamængder.

Slutbrugerne har, forudsat at de frit giver 
deres udtrykkelige, specifikke og oplyste 
samtykke, frihed til at indgå aftaler om 
datamængder og -hastigheder med 
udbydere af internetadgangstjenester og til 
at benytte ethvert tilbud fra udbydere af 
internetindhold, -applikationer og -
tjenester.
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Or. en

Ændringsforslag 596
Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Slutbrugerne har frihed til at indgå aftaler 
om datamængder og -hastigheder med 
udbydere af internetadgangstjenester og til 
at benytte ethvert tilbud fra udbydere af 
internetindhold, -applikationer og -tjenester 
i henhold til enhver sådan aftale om 
datamængder.

Slutbrugerne har frihed til at indgå aftaler 
om datamængder og -hastigheder og om 
generelle ydeevnekarakteristika med 
udbydere af internetadgangstjenester og til 
at benytte ethvert tilbud fra udbydere af 
internetindhold, -applikationer og -tjenester 
i henhold til enhver sådan aftale.

Or. de

Ændringsforslag 597
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Slutbrugerne har frihed til at indgå aftaler 
om datamængder og -hastigheder med 
udbydere af internetadgangstjenester og til 
at benytte ethvert tilbud fra udbydere af 
internetindhold, -applikationer og -tjenester 
i henhold til enhver sådan aftale om 
datamængder.

Slutbrugerne har frihed til at indgå aftaler 
om datamængder og -hastigheder med 
udbydere af internetadgangstjenester og til 
at benytte ethvert tilbud fra udbydere af 
internetindhold, -applikationer og -tjenester 
i henhold til enhver sådan aftale om 
datamængder. Taksterne må ikke 
overskride eurotaksterne.

Or. ro

Ændringsforslag 598
Petra Kammerevert
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Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Ændringsforslag 599
Petra Kammerevert

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Enhver begrænsning fra udbyderens 
side af adgangen til kommunikationsnet, 
indhold, applikationer og tjenester eller 
serviceydelser, fordi slutbrugeren benytter 
en terminal, der ikke er udbudt eller 
anbefalet af udbyderen, er ulovlig.

Or. de

Ændringsforslag 600
Seán Kelly

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Udbydere af elektroniske 
kommunikationstjenester eller udbydere af 
indhold, applikationer og tjenester kan 
tilbyde specialtjenester af bedre kvalitet ud 
over internetadgangstjenester, forudsat at 
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en bedre servicekvalitet. disse tilbud ikke er til skade for 
internetadgangstjenester eller deres 
ydeevne, prismæssige overkommelighed 
eller kvalitet.
Slutbrugeres eller applikationsudbyderes 
og udbydere af kommercielle tjenesters 
anvendelse af specialtjenester bør derfor 
ske på et frivilligt og ikke-diskriminerende 
grundlag.

Or. en

Begrundelse

Under hensyntagen til BEREC's konklusion om, at brugerkontrol bør anvendes, hvor det er 
muligt, er det vigtigt, at det i forordningen præciseres, at slutbrugere og 
applikationsudbydere og udbydere af kommercielle tjenester ikke står over for ikke-optimale 
forhold og ikke-optimal kvalitet i internetadgangen, så de er forpligtede til at indgå en aftale 
om specialtjenester. Det bør således være absolut frivilligt at anvende specialtjenester.

Ændringsforslag 601
Petra Kammerevert

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 602
Jürgen Creutzmann
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Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Udbydere af elektronisk kommunikation til 
offentligheden og udbydere af indhold, 
applikationer og tjenester har frihed til at 
udbyde specialtjenester med en bedre 
servicekvalitet til slutbrugere, idet udbud 
af specialtjenester ikke må være gentaget 
og vedvarende medføre en generel 
forringelse af internetadgangstjenesternes 
servicekvalitet. De nationale 
tilsynsmyndigheder sikrer, at slutbrugere 
har frihed til at tilgå disse specialtjenester.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 603
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Slutbrugere har også frihed til at indgå 
aftaler enten med udbydere af elektronisk 
kommunikation til offentligheden eller 
med udbydere af indhold, applikationer og 
tjenester om udbud af specialtjenester med 
en bedre servicekvalitet. Når sådanne 
aftaler indgås med udbyderen af 
internetadgangstjenester, sikrer 
udbyderen, at den bedre kvalitet af 
tjenesten ikke forringer 
internetadgangstjenestens generelle 
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ydeevne, prismæssige overkommelighed 
eller kvalitet i overensstemmelse med 
princippet om netneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 604
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Udbydere af elektronisk kommunikation 
til slutbrugere må ikke diskriminere 
indhold, tjenester eller applikationer fra 
andre kilder, som konkurrerer med deres 
egne specialtjenester.

Or. en

Ændringsforslag 605
Patrizia Toia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Slutbrugere har også frihed til at indgå 
aftaler enten med udbydere af elektronisk 
kommunikation til offentligheden eller 
med udbydere af indhold, applikationer og 
tjenester om udbud af specialtjenester med 
en bedre servicekvalitet, forudsat at dette 
ikke undergraver den overordnede kvalitet 
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af internetadgangen, medmindre der er 
tale om en nødsituation eller som følge af 
et reelt begrundet behov.

Or. it

Ændringsforslag 606
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Slutbrugere har også frihed til at tilgå
specialtjenester med en bedre 
servicekvalitet.

Or. en

Ændringsforslag 607
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 608
Angelika Niebler
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Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 609
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Som med de foregående bestemmelser er merværdien af den første sætning uklar, idet 
udbyderne under alle omstændigheder har frihed til at indgå aftaler med hinanden om 
specialtjenester. Det vigtige element om ikke at forringe de generelle internetadgangstjenester 
blev integreret i ændringsforslaget til den foregående bestemmelse.
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Ændringsforslag 610
Catherine Trautmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For at muliggøre udbud af specialtjenester 
til slutbrugere har udbydere af indhold, 
applikationer og tjenester og udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden frihed til at indgå aftaler 
med hinanden om at videregive den 
pågældende datavolumen eller -trafik som 
specialtjenester med en defineret 
servicekvalitet eller en kapacitet til 
bestemte formål. Udbydere af elektronisk 
kommunikation træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
virkningen af deres udbud af 
specialtjenester gennem deres net altid er 
gennemsigtig og ikke forringer den 
generelle kvalitet af 
internetadgangstjenester med hensyn til 
ydeevne, prismæssig overkommelighed og 
tilgængelighed. I denne henseende bør de 
bevare internetadgangstjenester af 
tilstrækkelig kapacitet og kvalitet til at 
opfylde den annoncerede 
internethastighed, som tilbydes deres 
slutbrugere, uden overbelastning.
For at de nationale tilsynsmyndigheder 
skal kunne vurdere en sådan potentiel 
forringelse, skal udbydere af elektronisk 
kommunikation til offentligheden på 
anmodning give præcise oplysninger, der 
forklarer, hvordan kapaciteten fordeles på 
to typer tjenester, og om nødvendigt 
begrunde de trufne foranstaltninger, som 
skal forhindre, at specialtjenesterne 
forringer internetadgangstjenesterne.

Or. en
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Ændringsforslag 611
Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Hvis der indgås sådanne aftaler med
udbydere af internetadgang, skal 
udbyderen sørge for, at den forbedrede
servicekvalitet ikke medfører en generel 
forringelse af internetadgangstjenesternes
kvalitet. Udbydere af specialtjenester, der 
samtidig er netoperatører eller udbydere 
af internetadgangstjenester, må ikke 
forskelsbehandle udbydere, der er 
afhængige af netværksoperatørens 
transporttjenester, og er forpligtet til at 
afregne transporten gennemsigtigt og til 
markedsbaserede priser. 

Or. de

Ændringsforslag 612
Petra Kammerevert

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Udbud af specialtjenester må ikke medføre 
en forringelse af 
internetadgangstjenesternes servicekvalitet.
Yderligere må de ikke forringe 
eksisterende generelt anerkendte tekniske 
standarder og videreudviklingen af disse. 
Specialtjenester er kun tilladt, hvis det 
kan dokumenteres, at der ud over egne 
økonomiske interesser er et teknisk og 
sagligt behov for at kunne udbyde 
realtidskritiske applikationer eller 
applikationer, der kræver særlig 
beskyttelse, i en særlig kvalitet.
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Or. de

Ændringsforslag 613
Sabine Verheyen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 614
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at muliggøre udbud af 
specialtjenester til slutbrugere har
udbydere af indhold, applikationer og 

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

udbyde specialtjenester, forudsat at dette 
udbud sker ud over 
internetadgangstjenesterne og ikke i 
væsentlig grad forringer deres 
prismæssige overkommelighed eller
kvalitet.

Or. en

Ændringsforslag 615
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For at muliggøre udbud af specialtjenester 
til slutbrugere har udbydere af indhold, 
applikationer og tjenester og udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden frihed til at indgå aftaler 
med hinanden om at videregive den 
pågældende datavolumen eller -trafik i 
lukkede elektroniske kommunikationsnet
som specialtjenester med en defineret 
servicekvalitet eller en kapacitet til 
bestemte formål, hvis funktioner ikke er 
identiske med de tjenester, der er 
tilgængelige i den offentlige 
internetadgangstjeneste. Udbud af 
specialtjenester må ikke medføre en 
forringelse af internetadgangstjenesternes 
servicekvalitet. Hvor netkapaciteten deles 
mellem internetadgangstjenester og 
specialtjenester, offentliggør udbyderen af 
disse tjenester klare og utvetydige 
kriterier, afhængigt af hvilken 
netkapacitet som deles.

Or. en
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Ændringsforslag 616
Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For at muliggøre udbud af specialtjenester 
til slutbrugere har udbydere af indhold, 
applikationer og tjenester og udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden frihed til at indgå aftaler 
med hinanden om at videregive den 
pågældende datavolumen eller -trafik som 
specialtjenester med en defineret 
servicekvalitet eller en kapacitet til 
bestemte formål. Udbud af specialtjenester 
må ikke gentaget og vedvarende medføre 
en generel forringelse af 
internetadgangstjenesternes servicekvalitet.
Slutbrugeres eller indholds-, applikations-
og tjenesteudbyderes anvendelse af 
kommercielle tilbud om specialtjenester 
bør ske på et frivilligt og ikke-
diskriminerende grundlag.

Or. en

Ændringsforslag 617
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at muliggøre udbud af specialtjenester 
til slutbrugere har udbydere af indhold, 
applikationer og tjenester og udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden frihed til at indgå aftaler 
med hinanden om at videregive den 
pågældende datavolumen eller -trafik som 
specialtjenester med en defineret 

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

servicekvalitet eller en kapacitet til 
bestemte formål. Udbud af specialtjenester 
må ikke medføre en forringelse af 
internetadgangstjenesternes servicekvalitet.

Or. en

Ændringsforslag 618
Ivo Belet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 619
Teresa Riera Madurell

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at muliggøre udbud af specialtjenester 
til slutbrugere har udbydere af indhold, 
applikationer og tjenester og udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden frihed til at indgå aftaler 

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

med hinanden om at videregive den 
pågældende datavolumen eller -trafik som 
specialtjenester med en defineret 
servicekvalitet eller en kapacitet til 
bestemte formål. Udbud af specialtjenester 
må ikke medføre en forringelse af 
internetadgangstjenesternes servicekvalitet.

Or. es

Ændringsforslag 620
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 621
Petra Kammerevert

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Operatørerne af adgangsnet, der ligeledes 
udbyder eller markedsfører 
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specialtjenester, er underlagt en 
forpligtelse til at udbyde en åben 
internetadgangstjeneste, jf. artikel 2, 
stk. 14. De må ikke forskelsbehandle 
andre udbydere af indhold, der er 
afhængige af netværksoperatørens 
transporttjenester, og er forpligtet til at 
afregne transporten gennemsigtigt og til 
markedsbaserede priser.

Or. de

Ændringsforslag 622
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 623
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Vertikalt integrerede udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden diskriminerer ikke trafik 
fra de udbydere af indhold, applikationer 
eller tjenester, som tilbyder indhold, 
applikationer eller tjenester, der 
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konkurrerer med deres egne tjenester eller 
med tjenester, der leveres inden for 
rammerne af eksklusive ordninger.

Or. fr

Ændringsforslag 624
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 625
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette vil sammen med gennemførelsen af en retsforskrift som grundlag for trafikstyring give 
grønt lys for forskelsbehandling, degradering eller blokering af indhold, som er ulovligt i 
henhold til EU's eller national lovgivning. Sådanne foranstaltninger kan uforholdsmæssigt 
påvirke slutbrugeres ret til hemmeligholdelse af meddelelser, privatlivets fred og 
databeskyttelse.
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Ændringsforslag 626
Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Ændringsforslag 627
Sabine Verheyen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Slutbrugere samt indholds-, 
applikations- og tjenesteudbydere, 
herunder medie- og kulturindustrier og 
forvaltninger på alle niveauer, gives 
fuldstændige oplysninger i henhold til 
artikel 20, stk. 2, artikel 21, stk. 3, og 
artikel 21a i direktiv 2002/22/EF, 
herunder oplysninger om alle rimelige 
anvendte trafikstyringsforanstaltninger, 
som kan påvirke adgangen til og 
formidlingen af information, indhold, 
applikationer og tjenester som angivet i 
stk. 1 og 2.

Or. en

Ændringsforslag 628
Petra Kammerevert
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Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 629
Edit Herczog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Udbydere af internetadgangstjenester
begrænser ikke de rettigheder, der er 
fastlagt i stk. 1, ved at diskriminere, 
begrænse eller på anden vis gribe ind i 
transmissionen af internettrafik, undtagen 
i tilfælde hvor det er nødvendigt at anvende 
rimelige trafikstyringsforanstaltninger eller 
gennemføre en retskendelse. 
Trafikstyringsforanstaltninger anses for at
være rimelige, når de anvendes til at styre 
trafik på nettet mere effektivt med henblik 
på at bevare integriteten og sikkerheden i 
nettet og styre trafikken på nettet mere 
effektivt i påviste enkeltstående tilfælde af 
akut overbelastning, forudsat at ensartede 
typer trafik behandles ens. Disse 
foranstaltninger bør vises for at overholde 
de generelle kriterier om relevans, 
forholdsmæssighed, effektivitet, ikke-
diskrimination mellem parterne og 
gennemsigtighed samt stemme overens 
med den eksisterende lovgivning, 
herunder om bl.a. privatlivets fred og 
databeskyttelse.
Rimelig trafikstyring medfører kun 
nødvendig og forholdsmæssig behandling 
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af data for at opfylde formålet med denne 
artikel.

Or. en

Begrundelse

It is important to capture the various ways in which the access and use of Internet content, 
applications and services is being discriminated against (and is at risk of being discriminated 
against), beyond mere blocking and degradation, in order to address undue preference for an 
ISP’s own or affiliated Internet-based content, applications and services.Concerning 
reasonable traffic management, if itemising every possible case would risk being incomplete, 
cumbersome and not future-proof, there remains a need for all involved to have a very clear 
scope of what is deemed to be ‘reasonable’ traffic management. The amendment suggested 
draws on regulatory best practice, notably wording from French NRA ARCEP, to provide this 
scope. Reference to the need for traffic management to respect freedoms and obligations 
under privacy and data protection legislation are also highlighted, in line with the several 
opinions of the European Data Protection Supervisor (EDPS) and others on this subject.

Ændringsforslag 630
Petra Kammerevert

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

a) ved at slette, blokere, bremse, 
nedgradere eller diskriminere specifikt 
indhold eller specifikke applikationer, 
tjenester eller terminaler eller specifikke 
typer heraf,
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b) ved at prioritere specifikt indhold eller 
specifikke applikationer, tjenester eller 
terminaler eller specifikke typer heraf,
c) ved at indgå særlige prisaftaler med 
slutbrugerne, der gør adgangen til 
specifikt indhold eller specifikke 
applikationer, tjenester eller terminaler 
eller specifikke typer heraf økonomisk 
mindre attraktiv,
undtagen i de tilfælde, hvor det er 
nødvendigt at anvende begrundede og 
passende 
datatrafikstyringsforanstaltninger. Disse 
skal være gennemsigtige, ikke-
diskriminerende, forholdsmæssige og 
nødvendige for at:

Or. de

Ændringsforslag 631
Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Inden for grænserne af de kontraktuelt 
aftalte datamængder og -hastigheder for 
internetadgangstjenester begrænser 
udbydere af internetadgangstjenester ikke 
de rettigheder, der er fastlagt i stk. 1, ved at
begrænse eller på anden måde gribe ind i 
transmissionen af internettrafik, f.eks. 
gennem blokering, bremsning, 
nedgradering eller diskrimination,
undtagen i tilfælde hvor det er nødvendigt 
at anvende rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger. Rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger bør ikke 
anvendes på en måde, der er rettet mod 
specifikke udbydere eller bringer disse i 
miskredit. Rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger skal være
gennemsigtige, ikke-diskriminerende og
forholdsmæssige og bl.a. omfatte 
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behandling af data for at:

Or. de

Ændringsforslag 632
Sabine Verheyen, Ivo Belet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Udbydere af internetadgangstjenester
begrænser ikke de rettigheder, der er 
fastlagt i stk. 1, ved at blokere, bremse, 
nedgradere eller diskriminere eller 
begrænse specifikt indhold eller specifikke 
applikationer eller tjenester eller specifikke 
typer heraf, undtagen i tilfælde hvor det er 
nødvendigt at anvende rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger eller 
gennemføre en retskendelse.
Trafikstyringsforanstaltninger anses for 
at være rimelige, når de anvendes til at 
styre trafik på nettet mere effektivt med 
henblik på at bevare integriteten og 
sikkerheden i nettet og styre trafikken på 
nettet mere effektivt i påviste 
enkeltstående tilfælde af akut 
overbelastning, forudsat at ensartede 
typer trafik behandles ens. Disse 
foranstaltninger er gennemsigtige, ikke-
diskriminerende og forholdsmæssige.

Or. en

Ændringsforslag 633
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

behandler al internettrafik i 
overensstemmelse med princippet om 
netneutralitet, undtagen i tilfælde hvor det 
er nødvendigt at anvende rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger. Rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger er 
gennemsigtige, ikke-diskriminerende, 
forholdsmæssige, underlagt tydelige, 
forståelige og tilgængelige 
klagemekanismer og nødvendige for at:

Or. en

Ændringsforslag 634
Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Disse foranstaltninger bør vises for at 
overholde de generelle kriterier om 
relevans, forholdsmæssighed, effektivitet, 
ikke-diskrimination mellem parterne og 
gennemsigtighed samt stemme overens 
med den eksisterende lovgivning, 
herunder bl.a. privatlivets fred og 
databeskyttelse.
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Rimelige trafikstyringsforanstaltninger er 
gennemsigtige, ikke-diskriminerende, 
forholdsmæssige og nødvendige for at:

Or. en

Ændringsforslag 635
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Udbydere af internetadgangstjenester
afholder sig fra at blokere, bremse, 
nedgradere eller diskriminere specifikt 
indhold eller specifikke applikationer eller 
tjenester eller specifikke typer heraf, 
undtagen i tilfælde hvor det er nødvendigt 
at anvende rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger. Rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger er 
gennemsigtige, ikke-diskriminerende, 
forholdsmæssige og nødvendige for at:

Or. fr

Ændringsforslag 636
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden for grænserne af de kontraktuelt 
aftalte datamængder og -hastigheder for 
internetadgangstjenester begrænser 
udbydere af internetadgangstjenester ikke 
de rettigheder, der er fastlagt i stk. 1, ved at 
blokere, bremse, nedgradere eller 

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

diskriminere specifikt indhold eller 
specifikke applikationer eller tjenester eller 
specifikke typer heraf, undtagen i tilfælde 
hvor det er nødvendigt at anvende rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger. Derudover 
må trafikstyringsforanstaltninger ikke 
anvendes på en sådan måde, at det 
diskriminerer tjenester, der er i 
konkurrence med dem, der udbydes af 
udbyderen af internetadgangstjenesterne. 
Rimelige trafikstyringsforanstaltninger er 
gennemsigtige, ikke-diskriminerende, 
forholdsmæssige 

Or. en

Ændringsforslag 637
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Inden for grænserne af de kontraktuelt 
aftalte datamængder og -hastigheder for 
internetadgangstjenester begrænser 
udbydere af internetadgangstjenester ikke 
de rettigheder, der er fastlagt i stk. 1, ved at 
blokere, bremse, nedgradere eller 
diskriminere specifikt indhold eller 
specifikke applikationer eller tjenester eller 
specifikke typer heraf, undtagen i tilfælde 
hvor det er nødvendigt at anvende rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger.
Trafikstyringsforanstaltninger må ikke 
anvendes på en sådan måde, at det 
diskriminerer tjenester, der er i 
konkurrence med dem, der udbydes af 
udbyderen af internetadgangstjenesterne.
Rimelige trafikstyringsforanstaltninger er 
gennemsigtige, ikke-diskriminerende, 
forholdsmæssige og nødvendige for at:

Or. en
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Ændringsforslag 638
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 639
Françoise Castex

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 640
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 641
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden for grænserne af de kontraktuelt 
aftalte datamængder og -hastigheder for 
internetadgangstjenester begrænser 
udbydere af internetadgangstjenester ikke 
de rettigheder, der er fastlagt i stk. 1, ved at

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

de rettigheder, der er fastlagt i stk. 1, ved at 
diskriminere specifikt indhold eller 
specifikke applikationer eller tjenester eller 
specifikke typer heraf, undtagen i tilfælde 
hvor det er nødvendigt at anvende rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger. Rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger er 
gennemsigtige, ikke-diskriminerende, 
forholdsmæssige og nødvendige, navnlig
for at:

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 642
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 643
Edit Herczog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 644
Petra Kammerevert

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Ændringsforslag 645
Sabine Verheyen, Ivo Belet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Udgår på grund af den nye artikel 23 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning.

Ændringsforslag 646
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) gennemføre en retsforskrift eller en
retskendelse eller for at forebygge eller 

a) gennemføre en retskendelse
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hindre alvorlig kriminalitet

Or. en

Begrundelse

En trafikstyringsforanstaltning kan ikke medføre inddragelse af en udbyder af elektronisk 
kommunikations ansvar, hvis denne ikke er kvalificeret eller berettiget til enten at gennemføre 
en retsforskrift eller forebygge eller hindre alvorlig kriminalitet. Dette skal gennemføres af en 
dommer for at garantere retsstatsprincippet.

Ændringsforslag 647
Françoise Castex

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) gennemføre en retskendelse

Or. en

Ændringsforslag 648
Marietje Schaake

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) gennemføre en retsforskrift eller en 
retskendelse

Or. en

Ændringsforslag 649
Jürgen Creutzmann
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Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) gennemføre en retsforskrift eller en 
retskendelse

Or. en

Begrundelse

Det bør understreges, at der for sådanne foranstaltninger altid kræves et retsgrundlag eller 
en retskendelse.

Ændringsforslag 650
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 651
Edit Herczog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en



AM\1013978DA.doc 95/214 PE526.176v01-00

DA

Ændringsforslag 652
Sabine Verheyen, Ivo Belet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Udgår på grund af den nye artikel 23 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning.

Ændringsforslag 653
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) opretholde integritet og sikkerhed for
den europæiske udbyder af elektronisk 
kommunikations net, de tjenester, der 
udbydes via nettet, og slutbrugernes 
terminaler

Or. en

Ændringsforslag 654
Petra Kammerevert

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 655
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 656
Edit Herczog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 657
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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restriktive foranstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 658
Petra Kammerevert

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Ændringsforslag 659
Sabine Verheyen, Ivo Belet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Udgår på grund af den nye artikel 23 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning.

Ændringsforslag 660
Jean-Pierre Audy

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

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

c) forebygge videresendelse af uopfordret 
kommunikation til slutbrugere

Or. en

Ændringsforslag 661
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) forebygge videresendelse af uopfordret 
kommunikation til slutbrugere

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 662
Françoise Castex

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) forebygge videresendelse af uopfordret 
kommunikation til direkte 
markedsføringsformål til slutbrugere, der 
tidligere frit har givet udtrykkelig og oplyst
tilladelse til sådanne restriktive 
foranstaltninger
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Or. en

Ændringsforslag 663
Catherine Trautmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 664
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 665
Edit Herczog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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behandles ens.

Or. en

Ændringsforslag 666
Sabine Verheyen, Ivo Belet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Udgår på grund af den nye artikel 23 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning.

Ændringsforslag 667
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) mindske virkningen af midlertidige og
ekstraordinære overbelastninger af nettet,
primært ved hjælp af 
applikationsagnostiske foranstaltninger 
eller, såfremt disse foranstaltninger ikke 
viser sig at være effektive, ved hjælp af 
applikationsspecifikke foranstaltninger,
forudsat at ækvivalente typer trafik 
behandles ens.

Or. en
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Begrundelse

For at bevare netneutraliteten skal internettjenesteudbyderen primært løse overbelastningen 
ved at sikre, at ingen specifikke internetapplikationer, intet indhold og ingen tjenester 
diskrimineres.

Ændringsforslag 668
Catherine Trautmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) mindske virkningen af midlertidige og
ekstraordinære overbelastninger af nettet,
primært ved hjælp af 
applikationsagnostiske foranstaltninger 
eller, såfremt disse foranstaltninger ikke 
viser sig at være effektive, ved hjælp af 
applikationsspecifikke foranstaltninger,
forudsat at ækvivalente typer trafik 
behandles ens.

Or. en

Ændringsforslag 669
Françoise Castex

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) mindske virkningen af midlertidige og
ekstraordinære overbelastninger af nettet,
primært ved hjælp af 
applikationsagnostiske foranstaltninger 
eller, såfremt disse foranstaltninger ikke 
viser sig at være effektive, ved hjælp af 
applikationsspecifikke foranstaltninger,
forudsat at ækvivalente typer trafik 
behandles ens.

Or. en
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Ændringsforslag 670
Petra Kammerevert

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) b) minimere virkningen af midlertidige
og ekstraordinære overbelastninger af 
nettet, forudsat at alt indhold og alle 
applikationer og tjenester behandles i 
henhold til "best effort"-princippet.

Or. de

Ændringsforslag 671
Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 672
Teresa Riera Madurell

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) minimere virkningen af midlertidige 
eller ekstraordinære overbelastninger af 
nettet, forudsat at ækvivalente typer trafik 
behandles ens og, hvor det er muligt, 
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undgå alle foranstaltninger, som 
diskriminerer mellem applikationer, 
indhold, tjenester eller anordninger.

Or. es

Ændringsforslag 673
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 674
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 675
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 676
Edit Herczog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 677
Petra Kammerevert

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 678
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Nationale tilsynsmyndigheder overvåger, 
om praksis på deres marked opfylder disse 
kriterier, navnlig om rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger kun
medfører nødvendig og forholdsmæssig 
behandling af data for at opfylde formålet 
med dette stykke. I denne forbindelse skal 
de især:
a) have mandat til løbende at overvåge og 
rapportere om praksis i forbindelse med 
internettrafikstyring og politikker for 
anvendelsen for at sikre netneutralitet, 
vurdere den potentielle indvirkning af 
førnævnte praksis og politikker på de 
grundlæggende rettigheder, sikre en 
tilstrækkelig servicekvalitet og tildeling af 
et tilfredsstillende niveau af netkapacitet 
til internettet. Rapporteringen bør være 
åben og gennemsigtig, og rapporterne 
skal være frit tilgængelige for 
offentligheden
b) indføre passende, tydelige, åbne og 
effektive procedurer for behandling af 
klager om netneutralitet. I denne 
forbindelse er alle internetbrugere 
berettiget til at gøre brug af disse 
klageprocedurer for den relevante 
myndighed
c) svare på klager inden for rimelig tid og 
kunne gøre brug af de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at straffe 
overtrædelser af princippet om 
netneutralitet.
Disse myndigheder skal have de 
nødvendige ressourcer til at påtage sig 
førnævnte forpligtelser på en rettidig og 
effektiv måde. I samarbejde med andre 
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kompetente nationale myndigheder og 
Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse overvåger de også 
specialtjenesters virkning på den 
kulturelle mangfoldighed, konkurrence 
og innovation. De nationale 
tilsynsmyndigheder indberetter årligt 
resultatet af deres overvågning og 
konklusioner til offentligheden, 
Kommissionen og BEREC.
Efter at have hørt de interesserede parter 
og i samråd med BEREC udstikker 
Kommissionen retningslinjer, der 
yderligere fastlægger ensartede 
betingelser for gennemførelsen af 
nationale tilsynsmyndigheders krav i 
medfør af denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 679
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Inden den 1. januar 2015 fastsætter 
BEREC efter høring af interessenter og i 
nært samarbejder med Kommissionen 
generelle retningslinjer for anvendelsen 
af rimelige trafikstyringsforanstaltninger 
på grundlag af denne artikel. 

Or. en

Begrundelse

Definitionen af, hvad der udgør rimelige eller acceptable/nødvendige 
trafikstyringsforanstaltninger, ændres over tid, i takt med at teknologien fortsætter sin hastige 
udvikling, og netkapaciteten øges. Det er derfor en god idé, at de der er tættest på markedet, 



AM\1013978DA.doc 107/214 PE526.176v01-00

DA

dvs. regulatorer, der handler kollektivt gennem BEREC, udarbejder (og ajourfører) 
retningslinjer for, hvad der udgør "rimelige trafikstyringsforanstaltninger". 

Ændringsforslag 680
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Rimelig trafikstyring medfører kun 
nødvendig og forholdsmæssig behandling 
af data for at opfylde formålet med dette 
stykke. Alle teknikker vedrørende kontrol 
med eller analyse af data skal derfor 
stemme overens med lovgivningen om 
privatlivets fred og databeskyttelse. 
Sådanne teknikker bør som standard kun 
undersøge overskrifter.

Or. en

Ændringsforslag 681
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Rimelig trafikstyring medfører kun 
nødvendig og forholdsmæssig behandling 
af data for at opfylde formålet med dette 
stykke. Behandlingen af data må ikke 
afsløre oplysninger om indholdet af den 
kommunikation, som slutbrugere har 
adgang til.

Or. en

Begrundelse

Trafikstyringsforanstaltninger må ikke være baseret på indgribende 
kommunikationskontrolteknikker som Deep Packet Inspection (DPI). Denne bestemmelse er 
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yderst nødvendig for at beskytte europæiske borgeres frihedsrettigheder med hensyn til 
respekt for deres privatliv og familieliv samt beskyttelse af personoplysninger i 
overensstemmelse med artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder.

Ændringsforslag 682
Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En "packet inspection", der går videre 
end kontrollen af datapakkens header, er 
ikke tilladt.

Or. de

Ændringsforslag 683
Petra Kammerevert

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Ændringsforslag 684
Amelia Andersdotter
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Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Priserne for internetadgangstjenester 
fra udbydere af elektronisk 
kommunikation til offentligheden må ikke 
afhænge af det internetindhold eller de 
applikationer eller tjenester, der anvendes 
eller udbydes via de samme 
internetadgangstjenester.

Or. en

Begrundelse

Dette er en sikring mod et scenarie med et dataloft, hvor internettjenesteudbyderen har et 
meget lavt dataloft for den offentlige internetadgang, men tilbyder ubegrænsede data for 
specialtjenester. Dette ændringsforslag tager udgangspunkt i den nederlandske lovgivning om 
netneutralitet.

Ændringsforslag 685
Sabine Verheyen, Doris Pack, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

henhold til artikel 23, stk. 5, og tager i 
videst muligt omfang højde for BEREC's 
retningslinjer, jf. denne artikels stk. 2 og 
artikel 21, stk. 3a, i direktiv 2002/22/EF. 
Rimelige trafikstyringsforanstaltninger 
tages jævnligt op til fornyet overvejelse for 
at afspejle de teknologiske fremskridt. De 
nationale tilsynsmyndigheder indberetter 
årligt resultatet af deres overvågning og 
konklusioner til Kommissionen og 
BEREC.

Or. en

Ændringsforslag 686
Françoise Castex

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer 
nøje slutbrugeres faktiske evne til at nyde 
godt af frihederne i artikel 23, stk. 1 og 2, 
overholdelsen af artikel 23, stk. 5, og den 
fortsatte tilgængelighed af ikke-
diskriminerende internetadgangstjenester 
med kvalitetsniveauer, der afspejler de 
teknologiske fremskridt ikke hindres af 
specialtjenester. Den kompetente nationale
tilsynsmyndighed skal med henblik herpå: 

a) have mandat til løbende at overvåge og 
rapportere om praksis i forbindelse med 
internettrafikstyring og politikker for 
anvendelsen for at sikre netneutralitet, 
vurdere den potentielle indvirkning af 
førnævnte praksis og politikker på de 
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grundlæggende rettigheder, sikre en 
tilstrækkelig servicekvalitet og tildeling af 
et tilfredsstillende niveau af netkapacitet 
til internettet. Rapporteringen bør være 
åben og gennemsigtig, og rapporterne 
skal være frit tilgængelige for 
offentligheden
b) indføre passende, tydelige, åbne og 
effektive procedurer for behandling af 
klager om netneutralitet. I denne 
forbindelse er alle internetbrugere 
berettiget til at gøre brug af disse 
klageprocedurer for den relevante 
myndighed
c) svare på klager inden for rimelig tid og 
kunne gøre brug af de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at straffe 
overtrædelser af princippet om 
netneutralitet.
Denne myndighed skal have de 
nødvendige ressourcer til at påtage sig 
førnævnte forpligtelser på en rettidig og 
effektiv måde.
I samarbejde med andre kompetente 
nationale myndigheder og Den 
Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse overvåger de også 
specialtjenesters virkning på den 
kulturelle mangfoldighed, konkurrence 
og innovation. De nationale 
tilsynsmyndigheder indberetter årligt 
resultatet af deres overvågning og 
konklusioner til offentligheden, 
Kommissionen og BEREC.

Or. en

Ændringsforslag 687
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer 
nøje slutbrugeres faktiske evne til at nyde 
godt af frihederne i artikel 23, stk. 1 og 2, 
overholdelsen af artikel 23, stk. 5, og den 
fortsatte tilgængelighed af ikke-
diskriminerende internetadgangstjenester 
med kvalitetsniveauer, der afspejler de 
teknologiske fremskridt ikke hindres af 
specialtjenester. I samarbejde med andre
kompetente nationale myndigheder 
overvåger de også specialtjenesters 
virkning på den kulturelle mangfoldighed 
og innovation. De nationale 
tilsynsmyndigheder indberetter årligt 
resultatet af deres overvågning og 
konklusioner til Kommissionen og 
BEREC. Den kompetente nationale 
tilsynsmyndighed skal med henblik herpå:
a) have mandat til løbende at overvåge og 
rapportere om praksis i forbindelse med 
internettrafikstyring og politikker for 
anvendelsen for at sikre netneutralitet, 
vurdere den potentielle indvirkning af 
førnævnte praksis og politikker på de 
grundlæggende rettigheder, sikre en 
tilstrækkelig servicekvalitet og tildeling af 
et tilfredsstillende niveau af netkapacitet 
til internettet. Rapporteringen bør være 
åben og gennemsigtig, og rapporterne 
skal være frit tilgængelige for 
offentligheden
b) indføre passende, tydelige, åbne og 
effektive procedurer for behandling af 
klager om netneutralitet. I denne 
forbindelse er alle internetbrugere 
berettiget til at gøre brug af disse 
klageprocedurer for den relevante 
myndighed
c) svare på klager inden for rimelig tid og 
kunne gøre brug af de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at straffe 
overtrædelser af princippet om 
netneutralitet.
Denne myndighed skal have de 
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nødvendige ressourcer til at påtage sig 
førnævnte forpligtelser på en rettidig og 
effektiv måde.
I samarbejde med andre kompetente 
nationale myndigheder og Den 
Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse overvåger de også 
specialtjenesters virkning på den 
kulturelle mangfoldighed, konkurrence 
og innovation. De nationale 
tilsynsmyndigheder indberetter årligt 
resultatet af deres overvågning og 
konklusioner til offentligheden, 
Kommissionen og BEREC.

Or. en

Begrundelse

De nationale tilsynsmyndigheders rolle skal defineres bedre for at garantere 
håndhævelsesmekanismen og håndhæve princippet og netneutralitet korrekt, garantere 
ytrings- og informationsfrihed for brugerne samt konkurrence og innovation i den digitale 
økonomi. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse bør overvåge, hvordan 
specialtjenester kan påvirke europæiske borgeres databeskyttelse.

Ændringsforslag 688
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Kommissionen og de nationale 
tilsynsmyndigheder sikrer og overvåger 
nøje slutbrugeres faktiske evne til at nyde 
godt af frihederne i artikel 23, stk. 1 og 2, 
overholdelsen af artikel 23, stk. 5, og den 
fortsatte brede tilgængelighed af ikke-
diskriminerende internetadgangstjenester 
med kvalitetsniveauer, der afspejler de 
teknologiske fremskridt ikke hindres af 
specialtjenester. Den faktiske 
internethastighed og servicekvaliteten for 
de enkelte applikationer samt for 
specialtjenester bør løbende overvåges og 
afprøves, og resultaterne bør 
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tilsynsmyndigheder indberetter årligt 
resultatet af deres overvågning og 
konklusioner til Kommissionen og 
BEREC.

offentliggøres. 

Kommissionen og de nationale 
tilsynsmyndigheder overvåger i 
samarbejde med andre kompetente 
nationale myndigheder også 
specialtjenesters virkning på den 
kulturelle mangfoldighed og innovation. 
De nationale tilsynsmyndigheder 
indberetter årligt resultatet af deres 
overvågning og konklusioner til 
Kommissionen og BEREC.

Or. en

Ændringsforslag 689
Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Kommissionen og de nationale 
tilsynsmyndigheder sikrer og overvåger 
nøje slutbrugeres faktiske evne til at nyde 
godt af frihederne i artikel 23, stk. 1 og 2, 
overholdelsen af artikel 23, stk. 5, og den 
fortsatte tilgængelighed af ikke-
diskriminerende internetadgangstjenester 
med kvalitetsniveauer, der afspejler de 
teknologiske fremskridt ikke hindres af 
specialtjenester. Den faktiske 
servicekvalitet bør løbende overvåges, 
herunder bl.a. test af internethastigheder 
og servicekvaliteten for individuelle 
applikationer eller kategorier af 
applikationer, alt efter hvad der er 
nødvendigt, samt for specialtjenester. I 
samarbejde med andre kompetente 
nationale myndigheder overvåger de også 
specialtjenesters virkning på den kulturelle 
mangfoldighed og innovation. De nationale 
tilsynsmyndigheder indberetter årligt 
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resultatet af deres overvågning og 
konklusioner til Kommissionen og 
BEREC.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt løbende at overvåge internettets servicekvalitet, herunder løbende vurdere 
internethastigheder, så langt de fleste brugere kan drage fordel af et internet, der til 
stadighed bliver bedre, og at de innovationer, som sandsynligvis vil finde sted inden for de 
kommende år ikke udmøntes i specialtjenester eller særtjenester.

Ændringsforslag 690
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Under udøvelsen af deres beføjelser i 
henhold til artikel 30a med hensyn til 
artikel 23 overvåger de nationale 
tilsynsmyndigheder nøje den fortsatte 
tilgængelighed af ikke-diskriminerende 
internetadgangstjenester med 
kvalitetsniveauer, der afspejler de 
teknologiske fremskridt. De nationale 
tilsynsmyndigheder offentliggør løbende 
rapporter om deres overvågning og
resultater og stiller disse rapporter til
rådighed for Kommissionen og BEREC.

Or. en

Begrundelse

Kulturel mangfoldighed er ikke et retligt begreb, ligesom det ikke kan måles objektivt på en 
ensartet måde i alle medlemsstaterne, og det kan ikke matches af nogen beføjelser, som de 
nationale tilsynsmyndigheder kan benytte til at håndtere eventuelle bekymringer, som de 
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identificerer.

Ændringsforslag 691
Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer 
og overvåger nøje slutbrugeres faktiske 
evne til at nyde godt af rettighederne i 
artikel 23, stk. 1 og 2, overholdelsen af 
artikel 23, stk. 5, og den fortsatte 
tilgængelighed af åbne
internetadgangstjenester, jf. artikel 2, stk. 
2, nr. 14, der ikke hindres af 
specialtjenester. I samarbejde med andre 
kompetente nationale myndigheder 
overvåger de også specialtjenesters 
virkning på ytrings- og 
informationsfriheden, den sproglige og
kulturelle mangfoldighed, mediefrihed og -
pluralisme samt innovation. De nationale 
tilsynsmyndigheder indberetter årligt 
resultatet af deres overvågning og 
konklusioner til Kommissionen og 
BEREC.

Or. de

Ændringsforslag 692
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

ikke-diskriminerende 
internetadgangstjenester med 
kvalitetsniveauer, der afspejler de 
teknologiske fremskridt ikke hindres af 
specialtjenester. I samarbejde med andre 
kompetente nationale myndigheder 
overvåger de også specialtjenesters 
virkning på ytrings- og 
informationsfriheden, den sproglige og
kulturelle mangfoldighed, mediefrihed og -
pluralisme samt innovation. De nationale 
tilsynsmyndigheder indberetter årligt 
resultatet af deres overvågning og 
konklusioner til Kommissionen og 
BEREC.

Or. de

Ændringsforslag 693
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 694
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 695
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer 
og overvåger nøje slutbrugeres faktiske 

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 696
Petra Kammerevert

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Ændringsforslag 697
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

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

Or. en

Ændringsforslag 698
Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. de

Ændringsforslag 699
Sabine Verheyen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

trafikstyringsforanstaltninger på 
grundlag af artikel 23 og denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 700
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 701
Sabine Verheyen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 702
Sabine Verheyen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 703
Giles Chichester
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Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 704
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Kommissionen kan vedtage delegerede 
retsakter, der fastlægger ensartede 
betingelser for gennemførelsen af nationale 
tilsynsmyndigheders krav i medfør af 
denne artikel. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
artikel 32.

Or. ro

Ændringsforslag 705
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Der er behov for ensartet anvendelse.

Ændringsforslag 706
Patrizia Toia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udbydere af elektronisk kommunikation til 
offentligheden offentliggør med undtagelse 
af tilbud, som forhandles individuelt, 
gennemsigtige, sammenlignelige, 
tilstrækkelige og ajourførte oplysninger 
om:

Udbydere af elektronisk kommunikation til 
offentligheden offentliggør med undtagelse 
af tilbud, som forhandles individuelt, 
gennemsigtige, sammenlignelige,
fyldestgørende, tilstrækkelige og ajourførte 
oplysninger om:

Or. it

Ændringsforslag 707
Sabine Verheyen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 708
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

i) faktisk tilgængelige up- og 
downloadhastigheder i slutbrugerens 
bopælsstat, herunder i 
spidsbelastningsperioder; de midler, der 
stilles til rådighed for den pågældende 
slutbruger for til enhver tid at kunne 
kontrollere den effektive 
transmissionshastighed for up- og 
download af data samt fordelingen af 
transmissionshastigheden for de data, der 
faktisk er til rådighed i den periode, 
kontrakten dækker

Or. fr

Ændringsforslag 709
Petra Kammerevert

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 710
Sabine Verheyen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

i) faktisk tilgængelige up- og 
downloadhastigheder i slutbrugerens 
bopælsstat, herunder den garanterede 
minimumsup- og downloadhastighed i 
spidsbelastningsperioder

Or. en

Ændringsforslag 711
Petra Kammerevert

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de
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Ændringsforslag 712
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

iv) oplysninger om eventuelle procedurer 
indført af udbyderen til at måle og styre 
trafikken for at undgå overbelastning af et 
net og om, hvorledes disse procedurer kan 
påvirke tjenestekvaliteten og beskytte 
personoplysninger; de midler, der stilles til 
rådighed for slutbrugeren for at kunne 
forvisse sig om, hvilke vejledende 
foranstaltninger for trafikken der reelt er 
anvendt

Or. fr

Ændringsforslag 713
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e – nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) de kommunikationskontrolteknikker, 
der anvendes til 
trafikstyringsforanstaltninger, som 
indføres til de i artikel 23, stk. 5, anførte 
formål, og deres indvirkning på brugernes 
rettigheder vedrørende privatlivets fred og 
databeskyttelse.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse fuldender rammerne og garanterer på bedre vis europæiske borgeres 
rettigheder med hensyn til respekt for deres privatliv og beskyttelse af personoplysninger i 
henhold til artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.
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Ændringsforslag 714
Françoise Castex

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e – nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) de kommunikationskontrolteknikker, 
der anvendes til 
trafikstyringsforanstaltninger, som 
indføres til de i artikel 23, stk. 5, anførte 
formål, og deres indvirkning på brugernes 
rettigheder vedrørende privatlivets fred og 
databeskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 715
Patrizia Toia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 716
Silvia-Adriana Ţicău

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

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

2. Kommissionen kan vedtage delegerede 
retsakter, der fastlægger metoder for 
måling af internetadgangstjenesters 
hastighed, tjenestekvalitetsparametre og 
metoder til at måle dem, og indhold, form 
og art oplysninger, der skal offentliggøres, 
herunder mulige 
kvalitetscertificeringsordninger.
Kommissionen kan tage hensyn til de 
parametre, definitioner og målemetoder, 
der er fastlagt i bilag III i direktiv 
2002/22/EF. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter artikel 32.

Or. ro

Ændringsforslag 717
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

effektiv klagehåndteringsprocedure. Hvis 
der på markedet ikke er adgang til 
certificerede sammenligningsfaciliteter, 
som udbydes gratis, gør den nationale 
tilsynsmyndighed eller en anden kompetent 
myndighed sådanne faciliteter tilgængelige 
selv eller via tredjeparter i henhold til 
certificeringskravene. De oplysninger, der 
offentliggøres af udbydere af elektronisk 
kommunikation til offentligheden, skal 
være tilgængelige, leveres i et åbent 
dataformat og gratis med henblik på at 
gøre sammenligningsfaciliteter 
tilgængelige.

Or. en

Begrundelse

For at sikre en troværdig sammenligning skal metoden og softwaregennemførelsen give 
mulighed for en gennemgang. For at få et overblik over alle internetprodukterne og de 
midler, som gennemsnitsbrugerne har til rådighed for at bekræfte, at deres internetprodukt 
leverer de kontraktligt aftalte specifikationer, skal disse værktøjer være gratis. For at gøre det 
muligt at foretage en uafhængig sammenligning skal netsammenligningsdataene leveres efter 
princippet om åbne data, f.eks. maskinlæsbare, standardiserede og under en gratis licens.

Ændringsforslag 718
Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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a) de mest gængse former for anvendelse 
af elektroniske kommunikationstjenester 
til at foretage ulovlige handlinger eller 
formidle skadeligt indhold, især hvor dette 
kan skade respekten for andres
rettigheder og frihedsrettigheder, 
herunder overtrædelser af 
databeskyttelsesrettigheder, ophavsretten 
og beslægtede rettigheder og de retlige 
konsekvenser heraf, og
b) midlerne til beskyttelse af den 
personlige sikkerhed og ulovlig adgang til 
personoplysninger i forbindelse med brug 
af elektroniske kommunikationstjenester.

Or. de

Ændringsforslag 719
Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – litra b – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Ændringsforslag 720
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – litra e – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) eventuelle mindsteanvendelses- eller 
mindstevarighedskrav, som skal være 

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

opfyldt, for at abonnenten kan nyde godt af 
reklamefremstød. Mindstevarigheden må 
højst være 12 måneder

Or. ro

Ændringsforslag 721
Sabine Verheyen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 722
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Oplysningerne i stk. 1 og 2 gives på en 
klar, fyldestgørende og let tilgængelige 
måde og på et sprog, der er officielt i den 
medlemsstat, hvor slutbrugeren er bosat, og 
de ajourføres jævnligt. De udgør en 
integreret del af aftalen og ændres ikke, 
medmindre de kontraherende parter 
udtrykkeligt bliver enige om det. 
Slutbrugeren modtager en kopi af aftalen 
på skrift.

3. Oplysningskravene for udbydere som 
fastsat i forsyningspligtdirektivet 
2002/22/EF, ændret ved 2009/136/EF,
gives på en klar, fyldestgørende og let 
tilgængelige måde og på et sprog, der er 
officielt i den medlemsstat, hvor
slutbrugeren er bosat, og de ajourføres 
jævnligt. Der udarbejdes et ensartet layout 
for at sikre muligheden for overførsel og 
brugervenlighed i hele Europa. Disse 
oplysninger udgør en integreret del af 
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aftalen og ændres ikke, medmindre de 
kontraherende parter udtrykkeligt bliver 
enige om det. Slutbrugeren modtager en 
kopi af aftalen på skrift.

Or. de

Ændringsforslag 723
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Oplysningerne i stk. 1 og 2 gives på en 
klar, fyldestgørende og let tilgængelige 
måde og på et sprog, der er officielt i den 
medlemsstat, hvor slutbrugeren er bosat, og 
de ajourføres jævnligt. De udgør en 
integreret del af aftalen og ændres ikke, 
medmindre de kontraherende parter 
udtrykkeligt bliver enige om det. 
Slutbrugeren modtager en kopi af aftalen 
på skrift.

3. Oplysningerne i stk. 1 og 2 gives på en 
klar, fyldestgørende og let tilgængelige 
måde og på et sprog, der er officielt i den 
medlemsstat, hvor slutbrugeren er bosat, og 
de ajourføres jævnligt. De udgør en 
integreret del af aftalen og ændres ikke, 
medmindre de kontraherende parter 
udtrykkeligt bliver enige om det. 
Slutbrugeren modtager en kopi af aftalen 
på skrift. Medlemsstaterne kan opretholde 
eller indføre sprogkrav vedrørende 
aftalemæssige oplysninger i deres 
nationale lovgivning for at sikre, at 
sådanne oplysninger let kan forstås af 
forbrugeren eller andre slutbrugere.

Or. en

Ændringsforslag 724
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Oplysningerne i stk. 1 og 2 gives på en 
klar, fyldestgørende og let tilgængelige 
måde og på et sprog, der er officielt i den 
medlemsstat, hvor slutbrugeren er bosat, og 

3. Oplysningerne i stk. 1 og 2 gives på en 
klar, fyldestgørende og let tilgængelige 
måde og på alle officielle sprog i den 
medlemsstat, hvor slutbrugeren er bosat, og 
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de ajourføres jævnligt. De udgør en 
integreret del af aftalen og ændres ikke, 
medmindre de kontraherende parter 
udtrykkeligt bliver enige om det. 
Slutbrugeren modtager en kopi af aftalen 
på skrift.

de ajourføres jævnligt. De udgør en 
integreret del af aftalen og ændres ikke, 
medmindre de kontraherende parter 
udtrykkeligt bliver enige om det. 
Slutbrugeren modtager en kopi af aftalen 
på skrift.

Or. ro

Ændringsforslag 725
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan vedtage
gennemførelsesretsakter, der fastlægger 
detaljerne for de informationskrav, der er 
opført i stk. 2. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter
undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 
2.

4. Kommissionen kan vedtage delegerede 
retsakter, der fastlægger detaljerne for de 
informationskrav, der er opført i stk. 2. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter artikel 32.

Or. ro

Ændringsforslag 726
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden tilbyder slutbrugerne 
muligheden for gratis at vælge en facilitet, 
der giver oplysninger om det akkumulerede 
forbrug af forskellige elektroniske 
kommunikationstjenester udtrykt i den 
valuta, som slutbrugeren faktureres i.
Fakturaen skal udstedes i medlemsstatens 
valuta eller i euro for medlemsstater i 
euroområdet. Sådan en facilitet garanterer, 
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slutbrugeren fastsatte økonomiske grænse 
uden dennes samtykke.

at den akkumulerede udgift i en specifik 
brugsperiode ikke overstiger den af 
slutbrugeren fastsatte økonomiske grænse 
uden dennes samtykke.

Or. ro

Ændringsforslag 727
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 728
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Aftaler indgået mellem forbrugere og 
udbydere af elektronisk kommunikation til 
offentligheden må ikke have en 
minimumsvarighed over 24 måneder. 
Udbydere af elektronisk kommunikation til 

1. Aftaler indgået mellem forbrugere og 
udbydere af elektronisk kommunikation til 
offentligheden må ikke have en 
minimumsvarighed over 12 måneder. 
Udbydere af elektronisk kommunikation til 
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offentligheden tilbyder slutbrugere 
mulighed for at indgå en aftale med en 
maksimal varighed af 12 måneder.

offentligheden tilbyder slutbrugere 
mulighed for på anmodning også at indgå 
en aftale med en maksimal varighed af 12 
måneder.

Or. ro

Ændringsforslag 729
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Forbrugere og andre slutbrugere har ret 
til at opsige aftalen med en måneds varsel, 
hvis minimumskontraktperioden allerede 
er udløbet, medmindre de har aftalt andet. 
Der skal ikke betales anden kompensation 
end restværdien af subsidieret udstyr, der 
fulgte med aftalen, da den blev indgået, og 
en tidsproportional tilbagebetaling for 
eventuelle kampagnefordele, der var 
betegnet som sådan ved aftalens indgåelse.
Eventuelle restriktioner på brug af 
terminaludstyr på andre net fjernes gratis af 
udbyderen senest ved betaling af en 
eventuel kompensation.

Or. de

Begrundelse

For at sikre teleselskaberne en nødvendig grad af rets-, planlægnings- og 
investeringssikkerhed skal der til en vis grad opretholdes en minimumskontraktperiode. 
Begrænsningen til seks måneder ville de facto udhule minimumskontraktperioden.

Ændringsforslag 730
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Forbrugere og andre slutbrugere har ret 
til at opsige aftalen med en måneds varsel, 
medmindre de har aftalt andet. Der skal 
ikke betales anden kompensation end 
restværdien af subsidieret udstyr, der fulgte 
med aftalen, da den blev indgået, og en 
tidsproportional tilbagebetaling for 
eventuelle kampagnefordele, der var 
betegnet som sådan ved aftalens indgåelse.
Eventuelle restriktioner på brug af 
terminaludstyr på andre net fjernes gratis af 
udbyderen senest ved betaling af en 
eventuel kompensation.

Or. ro

Ændringsforslag 731
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Forbrugere og andre slutbrugere har, når 
aftalen er indgået, ret til at opsige den 
pågældende aftale med en måneds varsel, 
medmindre de har aftalt andet. Der skal 
ikke betales anden kompensation end 
restværdien af subsidieret udstyr, der fulgte 
med aftalen, da den blev indgået, og en 
tidsproportional tilbagebetaling for 
eventuelle kampagnefordele, der var 
betegnet som sådan ved aftalens indgåelse.
Eventuelle restriktioner på brug af 
terminaludstyr på andre net fjernes gratis af 
udbyderen senest ved betaling af en 
eventuel kompensation.

Or. es

Ændringsforslag 732
Silvia-Adriana Ţicău
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Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis aftalerne eller national lovgivning 
fastsætter, at kontraktperioder forlænges 
stiltiende, informerer udbyderen af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden slutbrugeren i rimelig tid, 
således at slutbrugeren har mindst en 
måned til at modsætte sig den stiltiende 
forlængelse. Hvis slutbrugeren ikke 
modsætter sig, anses aftalen for at være en 
løbende aftale, der kan opsiges af 
slutbrugeren når som helst med en måneds 
varsel og uden nogen omkostninger.

3. Hvis aftalerne eller national lovgivning 
fastsætter, at kontraktperioder forlænges 
stiltiende, informerer udbyderen af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden skriftligt slutbrugeren i 
rimelig tid, således at slutbrugeren har 
mindst en måned til at modsætte sig den 
stiltiende forlængelse. Hvis slutbrugeren 
ikke modsætter sig, anses aftalen for at 
være en løbende aftale, der kan opsiges af 
slutbrugeren når som helst med en måneds 
varsel og uden nogen omkostninger.

Or. ro

Ændringsforslag 733
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Slutbrugere har ret til at opsige deres 
aftaler uden nogen omkostninger ved 
meddelelse om ændringer i aftalevilkårene, 
som foreslås af udbyderen af elektronisk 
kommunikation til offentligheden, 
medmindre de foreslåede ændringer 
udelukkende er til fordel for slutbrugeren. 
Udbydere skal med passende frist på 
mindst en måned underrette slutbrugerne 
om sådanne ændringer, og skal samtidig 
underrette dem om deres ret til at opsige 
aftalen gratis, hvis de ikke accepterer de 
nye betingelser. Stk. 2 finder tilsvarende 
anvendelse.

4. Slutbrugere har ret til at opsige deres 
aftaler uden nogen omkostninger ved 
meddelelse om ændringer i aftalevilkårene,
som foreslås af udbyderen af elektronisk 
kommunikation til offentligheden. 
Udbydere skal med passende frist på 
mindst en måned underrette slutbrugerne 
om sådanne ændringer, og skal samtidig 
underrette dem om deres ret til at opsige 
aftalen gratis, hvis de ikke accepterer de 
nye betingelser. Stk. 2 finder tilsvarende 
anvendelse.

Or. de
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Begrundelse

Genskabelse af status quo.

Ændringsforslag 734
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Slutbrugere har ret til at opsige deres 
aftaler uden nogen omkostninger ved 
meddelelse om ændringer i aftalevilkårene, 
som foreslås af udbyderen af elektronisk 
kommunikation til offentligheden,
medmindre de foreslåede ændringer
udelukkende er til fordel for slutbrugeren. 
Udbydere skal med passende frist på 
mindst en måned underrette slutbrugerne 
om sådanne ændringer, og skal samtidig 
underrette dem om deres ret til at opsige 
aftalen gratis, hvis de ikke accepterer de 
nye betingelser. Stk. 2 finder tilsvarende 
anvendelse.

4. Slutbrugere har ret til at opsige deres 
aftaler uden nogen omkostninger ved 
meddelelse om ændringer i aftalevilkårene, 
som foreslås ensidigt af udbyderen af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden, såfremt de foreslåede 
ændringer påvirker forbrugeren negativt. 
Udbydere skal med passende frist på 
mindst en måned underrette slutbrugerne 
om sådanne ændringer, og skal samtidig 
underrette dem om deres ret til at opsige 
aftalen gratis, hvis de ikke accepterer de 
nye betingelser. Stk. 2 finder tilsvarende 
anvendelse.

Or. de

Begrundelse

Forbrugeren bør frit kunne opsige sin aftale, men dog kun i forbindelse med betingelser, der 
påvirker aftalen på en negativ måde og ikke er baseret på enighed. Hvis slutbrugerne kunne 
opsige aftalen ved ændringer af aftalen, der må betragtes som værende positive for dem, ville 
disse vilkårlige handlingsmuligheder medføre en usikkerhed med hensyn til planlægning og 
investering for virksomhederne.

Ændringsforslag 735
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Slutbrugere har ret til at opsige deres 4. Slutbrugere har ret til at opsige deres 
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aftaler uden nogen omkostninger ved 
meddelelse om ændringer i aftalevilkårene, 
som foreslås af udbyderen af elektronisk 
kommunikation til offentligheden, 
medmindre de foreslåede ændringer 
udelukkende er til fordel for slutbrugeren. 
Udbydere skal med passende frist på 
mindst en måned underrette slutbrugerne 
om sådanne ændringer, og skal samtidig 
underrette dem om deres ret til at opsige 
aftalen gratis, hvis de ikke accepterer de 
nye betingelser. Stk. 2 finder tilsvarende 
anvendelse.

aftaler uden nogen omkostninger ved 
meddelelse om ændringer i
servicekvaliteten eller aftalevilkårene, som 
foreslås af udbyderen af elektronisk 
kommunikation til offentligheden, 
medmindre de foreslåede ændringer 
udelukkende er til fordel for slutbrugeren. 
Udbydere skal med passende frist på 
mindst en måned underrette slutbrugerne 
om sådanne ændringer, og skal samtidig 
underrette dem om deres ret til at opsige 
aftalen gratis, hvis de ikke accepterer de 
nye betingelser. Stk. 2 finder tilsvarende 
anvendelse.

Or. ro

Ændringsforslag 736
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. Et abonnement på supplerende tjenester, 
der udbydes af samme udbyder af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden bevirker ikke, at den 
indledende aftaleperiode begynder forfra.

Or. ro

Ændringsforslag 737
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Nummerportering og aktivering af 
numre udføres inden for det kortest mulige 
tidsrum. For slutbrugere, som har indgået 
en aftale om at portere et nummer til en ny 
udbyder, aktiveres deres nummer inden for 
en arbejdsdag fra indgåelsen af en sådan 
aftale. Tab af tjeneste under 
porteringsprocessen må, hvis det 
forekommer, ikke overstige én arbejdsdag.

3. Nummerportering og aktivering af 
numre udføres inden for det kortest mulige 
tidsrum og under alle omstændigheder 
inden for senest fire arbejdsdage. For at 
begrænse antallet af tilfælde, hvor en 
anmodning om portabilitet afvises eller 
nægtes, skal den overdragende udbyder 
give en klar og detaljeret redegørelse for
årsagerne til denne afvisning. For
slutbrugere, som har indgået en aftale om 
at portere et nummer til en ny udbyder, 
aktiveres deres nummer inden for en 
arbejdsdag fra indgåelsen af en sådan 
aftale. Tab af tjeneste under 
porteringsprocessen må, hvis det 
forekommer, ikke overstige én arbejdsdag.

Or. it

Ændringsforslag 738
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden, som forårsager 
forsinkelser eller misbrug i forbindelse 
med overdragelser, bl.a. ved ikke rettidigt 
at gøre de nødvendige oplysninger for 
portering tilgængelige, er forpligtet til at 
kompensere slutbrugere, som udsættes for 
denne type forsinkelser eller misbrug.

6. Udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden, som forårsager 
forsinkelser eller misbrug i forbindelse 
med overdragelser, bl.a. ved ikke rettidigt 
at gøre de nødvendige oplysninger for 
portering tilgængelige, er forpligtet til at 
kompensere slutbrugere, som udsættes for 
denne type forsinkelser eller misbrug, 
forholdsmæssigt, i forhold til den lidte 
skade. I den forbindelse bør der tages 
højde for eventuelle ubetalte fakturaer ved 
overdragelse af portabiliteten, og der skal 
være mulighed for at forsinke 
overdragelsen af portabiliteten 
forholdsmæssigt.

Or. de
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Ændringsforslag 739
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 30a
Anvendelse af generelle principper for 

udbydere af 
informationssamfundstjenester

Nationale tilsynsmyndigheder skal sikre, 
at udbydere af 
informationssamfundstjenester i 
forbindelse med levering af tjenester 
følger principperne om gennemsigtighed, 
ikke-diskrimination og åbne platforme, 
herunder lettere skift af udbyder, 
princippet om interoperabilitet, 
applikationers og datas portabilitet samt 
neutralitet ved digital søgning efter 
indhold.

Or. de

Ændringsforslag 740
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 30a
Anvendelse af generelle principper for 

udbydere af 
informationssamfundstjenester 

De nationale tilsynsmyndigheder skal 
sikre, at de nationale forbrugeres 
rettigheder ikke forringes. Udbydere af 
informationssamfundstjenester skal i 
forbindelse med levering af tjenester følge 
principperne om gennemsigtighed og 
ikke-diskrimination, herunder lettere skift 
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af udbyder, princippet om interoperabilitet 
samt neutralitet ved digital søgning efter 
oplysninger. 

Or. de

Ændringsforslag 741
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 30a
Anvendelse af de generelle principper og 

generelle lovgivning også på 
informationstjenesteudbydere

Den nationale tilsynsmyndighed skal 
sikre, at udbydere af 
informationstjenesteydelser overholde 
samme principper om gennemsigtighed, 
ikke-diskrimination og åbne platforme, 
også med hensyn til lettere skift af 
udbyder, interoperabilitet, "any-to-any"-
kommunikation, applikationers og datas 
portabilitet samt søgeneutralitet.

Or. de

Ændringsforslag 742
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Kapitel 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel Va (NYT)
Åbenhed og gennemsigtighed
Artikel 30a (NY) – Anvendelse af de 
generelle principper med hensyn til 
åbenhed og gennemsigtighed i forbindelse 
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med udbydere af 
informationssamfundstjenester
Nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at 
udbydere af 
informationssamfundstjenester i 
forbindelse med levering af tjenester 
overholder principperne om 
gennemsigtighed, ikke-diskrimination og 
åbne platforme, herunder lettere skift af 
udbyder, interoperabilitet, "any-to-any"-
dataoverførsel, applikationers og datas 
portabilitet samt søgeneutralitet.

Or. de

Begrundelse

Siden vedtagelse af EU's lovramme (2002) er der sket væsentlige ændringer på 
telekommunikationsmarkedet. Det er nu kendetegnet ved konvergens mellem markeder, der 
tidligere var opdelt i traditionelle markeder for telekommunikationstjenesteudbydere og 
markeder for internettjenesteudbydere. For at bevare ensartede forbrugerrettigheder, 
gennemsigtighedsregler eller privatliv ved brugen af kommunikationstjenester bør reglerne 
for de traditionelle telekommunikationstjenester også gælde for tjenester fra 
internettjenesteudbydere.

Ændringsforslag 743
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår europæiske udbydere af 
elektronisk kommunikation pålægges 
sanktioner i overensstemmelse med 
kapitel II vedrørende de respektive 
kompetencer for de nationale 
tilsynsmyndigheder i hjemlandet og 
værtsmedlemsstaten.

udgår

Or. ro

Ændringsforslag 744
Silvia-Adriana Ţicău
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Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Kommissionen udarbejder en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser 
senest ni måneder inden udløbet af 
femårsperioden. Delegationen af 
beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlament eller Rådet modsætter 
sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode.

Or. ro

Ændringsforslag 745
Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 746
Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 747
Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 748
Pilar del Castillo Vera
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Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1 a (nyt)
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 10 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 10 tilføjes følgende nye stk. 6a:
"En national tilsynsmyndighed 
underretter BEREC om eventuelle 
foranstaltninger, som den har truffet i 
henhold til stk. 5 og 6."

Or. en

Ændringsforslag 749
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 34 a (ny)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 34a
Ændringer til direktiv 2002/19/EC

Direktiv 2002/19/EF ændres således:
I artikel 13, stk. 2a (nyt) tilføjes følgende 
stykke:
Såfremt en national tilsynsmyndighed 
overvejer, om den skal indføre eller 
fastholde priskontroller i 
overensstemmelse med stk. 1 vedrørende 
engrosadgang til næstegenerationsnet, 
skal den overveje konkurrencen på 
detailmarkedet. Hvor der findes en 
effektiv beskyttelse mod diskrimination på 
engrosniveau og en påviselig 
prisbegrænsning fra enten 
infrastrukturbaseret konkurrence fra 
konkurrerende 
næstegenerationsfastnetlinjer eller 
trådløse net eller regulerede 
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adgangsprodukter på kobbernettet, 
ophæver de nationale tilsynsmyndigheder 
priskontrollen på engrosadgang for 
næstegenerationsnet.

Or. en

Begrundelse

Prisregulering er kun berettiget, såfremt slutbrugerne skal beskyttes mod monopolpriser, 
f.eks. hvor der findes en såkaldt "vedvarende flaskehals", som ikke er genstand for 
prisbegrænsninger fra hverken konkurrerende detailudbud eller regulerede udbud på et andet 
net. Indarbejdelse af dette princip i EU's lovgivning giver en yderst tiltrængt sikkerhed.

Ændringsforslag 750
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 34 a (ny)
Afgørelse nr. 243/2012/EU
Artikel 15

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 34a
Ændringer af afgørelse nr. 243/2012/EU

I artikel 15 affattes tredje afsnit som 
følger:

"Artikel 15 "Artikel 15

Rapportering og evaluering Rapportering og evaluering
Senest den 10. april 2014 aflægger 
Kommissionen rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet om de udførte 
aktiviteter og vedtagne foranstaltninger i 
henhold til denne afgørelse.

Senest den 10. april 2014 aflægger 
Kommissionen rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet om de udførte 
aktiviteter og vedtagne foranstaltninger i 
henhold til denne afgørelse.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen 
alle de oplysninger, der er nødvendige med 
henblik på at evaluere anvendelsen af 
denne afgørelse.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen 
alle de oplysninger, der er nødvendige med 
henblik på at evaluere anvendelsen af 
denne afgørelse.

Senest den 31. december 2015 foretager 
Kommissionen en evaluering af 
anvendelsen af denne afgørelse."

"Senest den 31. december 2015 foretager 
Kommissionen en evaluering af 
anvendelsen af denne afgørelse.
Evalueringen skal omfatte:
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En fælles tidsplan med en slutdato, hvor 
bånd, som er identificeret til mobil 
bredbåndskommunikation på ITU-niveau 
som f.eks. 700 MHz-, 1,5 GHz- og 3,8-4,2 
GHz-båndene frigøres og harmoniseres til 
bredbåndsbrug i alle EU's medlemsstater 
under hensyntagen til resultatet af 
Kommissionens vurdering i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 5."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:081:0007:0017:DA:PDF)

Ændringsforslag 751
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "elektronisk kommunikationstjeneste": 
en tjeneste, der består i overføring af 
signaler via elektroniske 
kommunikationsnet, herunder 
telekommunikationstjenester og 
transmissionstjenester på net, der 
anvendes til radio- og tv-spredning, samt 
tjenester, der muliggør eller udbyder 
kommunikation, men ikke tjenester, hvis 
primære formål er at udbyde 
medieindhold fremført via elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester og 
udøve redaktionel kontrol over dette 
indhold; begrebet omfatter ikke 
informationssamfundstjenester som 
defineret i artikel 1 i direktiv 98/34/EF, 
der ikke har en grundlæggende 
kommunikativ karakter, selv om de er 
baseret på overførsel af data i elektroniske 
kommunikationsnet

Or. de
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Ændringsforslag 752
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 2 – litra c

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1a) Artikel 2c ændres som følger:
"c) »elektronisk kommunikationstjeneste«: 
en tjeneste, som normalt ydes mod 
betaling, og som udelukkende eller 
overvejende består i overføring af signaler 
via elektroniske kommunikationsnet, 
herunder telekommunikationstjenester og 
transmissionstjenester på net, der anvendes 
til radio- og tv-spredning, men ikke 
tjenester, der består i tilrådighedsstillelse 
af eller udøvelse af redaktionel kontrol
over indhold fremført via elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester; begrebet 
omfatter ikke informationssamfundets 
tjenester som defineret i artikel 1 i direktiv 
98/34/EF, og som ikke udelukkende eller 
overvejende består i overføring af signaler 
via elektroniske kommunikationsnet"

"c) »elektronisk kommunikationstjeneste«: 
en tjeneste, som består i overføring af 
signaler via elektroniske 
kommunikationsnet, herunder 
telekommunikationstjenester og tjenester, 
der muliggør eller udbyder 
kommunikation, og transmissionstjenester 
på net, der anvendes til radio- og tv-
spredning, men ikke tjenester, hvis 
hovedformål er at udbyde medieindhold 
under udbyderens redaktionelle kontrol 
fremført via elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester; begrebet 
omfatter ikke informationssamfundets 
tjenester som defineret i artikel 1 i direktiv 
98/34/EF, som ikke har nogen essentiel 
kommunikativ egenskab, selvom de er 
baseret på overføring af signaler via 
elektroniske kommunikationsnet"

Or. de

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0033:DE:PDF)

Begrundelse

Det er nødvendigt at udvide definitionen af elektroniske kommunikationstjenester, da 
definitionen fra 2002 er forældet, og der i dag er traditionelle telekommunikationsudbydere 
og "over-the-top"-aktører på samme marked.

Ændringsforslag 753
Edit Herczog
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Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 2 – litra c

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 2, litra c), affattes således:
"c) »elektronisk kommunikationstjeneste«: 
en tjeneste, som normalt ydes mod 
betaling, og som udelukkende eller 
overvejende består i overføring af signaler 
via elektroniske kommunikationsnet, 
herunder telekommunikationstjenester og
transmissionstjenester på net, der anvendes 
til radio- og tv-spredning, men ikke 
tjenester, der består i tilrådighedsstillelse af 
eller udøvelse af redaktionel kontrol over 
indhold fremført via elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester; begrebet 
omfatter ikke informationssamfundets 
tjenester som defineret i artikel 1 i direktiv 
98/34/EF, og som ikke udelukkende eller 
overvejende består i overføring af signaler 
via elektroniske kommunikationsnet"

"c) »elektronisk kommunikationstjeneste«: 
en tjeneste, som består i overføring af 
signaler via elektroniske 
kommunikationsnet, herunder 
telekommunikationstjenester,
transmissionstjenester på net og IP-
baserede alternativer, der anvender 
applikationer eller tjenesteplatforme, der
anvendes til radio- og tv-spredning, men 
ikke tjenester, der består i 
tilrådighedsstillelse af eller udøvelse af 
redaktionel kontrol over indhold fremført 
via elektroniske kommunikationsnet og -
tjenester; begrebet omfatter ikke 
informationssamfundets tjenester som 
defineret i artikel 1 i direktiv 98/34/EF, og 
som ikke udelukkende eller overvejende 
består i overføring af signaler via 
elektroniske kommunikationsnet og ikke 
udgør et alternativ til disse"

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0033:DA:PDF)

Begrundelse

Since the time of adoption of the EU regulatory framework in 2002 the communications 
market has significantly changed and is today characterized by the convergence of formerly 
more separated markets of traditional telecommunications services and Internet Protocol 
based services. Migration to all IP will blur the distinction between IP based services and 
telecommunications services. Today, many text, voice or video communication is increasingly 
substituted by software Applications or data platform providers. To preserve basic consumer 
rights, transparency requirements, privacy and to cater for basic security requirements like 
the provision of emergency services, rules established for traditional telecommunications 
services must also apply for these alternative service provisioning. Otherwise, we will leave 
European Citizen increasingly without any basic protection and preserve an imbalance 
between service providers on the electronic communications markets. It is therefore high time 
to extend the scope of application of the framework rules protecting our Citizen to all service 
providers who provide similar services to the consumer.
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Ændringsforslag 754
Francesco De Angelis

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– a) Stk. 1, første afsnit, affattes således: udgår
‘
1. Hvis en planlagt foranstaltning, der er 
omfattet af artikel 7, stk. 3, sigter mod at 
indføre, ændre eller ophæve en 
forpligtelse, der er pålagt en operatør i 
medfør af artikel 16 sammenholdt med 
artikel 5 og artikel 9-13 i direktiv 
2002/19/EF (adgangsdirektivet) og artikel 
17 i direktiv 2002/22/EF 
(forsyningspligtdirektivet), kan 
Kommissionen inden for den frist på en 
måned, der er fastsat i nærværende 
direktivs artikel 7, stk. 3, underrette den 
pågældende nationale tilsynsmyndighed 
og BEREC om årsagerne til, at den 
mener, at udkastet til foranstaltning vil 
skabe hindringer for det indre marked, 
eller om, at den er stærkt i tvivl om 
foranstaltningens forenelighed med EU-
retten, i givet fald under hensyntagen til 
en eventuel henstilling vedtaget i henhold 
til nærværende direktivs artikel 19, stk. 1, 
vedrørende harmoniseret anvendelse af 
bestemmelserne i nærværende direktiv og 
særdirektiverne. I et sådant tilfælde 
vedtages udkastet til foranstaltning ikke 
før yderligere tre måneder efter, at 
Kommissionen har underrettet den 
pågældende tilsynsmyndighed.
’

Or. en
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Begrundelse

For at forhindre skadelige virkninger for slutbrugerne er det nødvendigt at bekræfte de 
nationale myndigheders kompetence med hensyn til opgaven med at harmonisere anvendelsen 
af bestemte bestemmelser i dette og andre specifikke direktiver.

Ændringsforslag 755
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– a) Stk. 1, første afsnit, affattes således: udgår
‘
1. Hvis en planlagt foranstaltning, der er 
omfattet af artikel 7, stk. 3, sigter mod at 
indføre, ændre eller ophæve en 
forpligtelse, der er pålagt en operatør i 
medfør af artikel 16 sammenholdt med 
artikel 5 og artikel 9-13 i direktiv 
2002/19/EF (adgangsdirektivet) og artikel 
17 i direktiv 2002/22/EF 
(forsyningspligtdirektivet), kan 
Kommissionen inden for den frist på en 
måned, der er fastsat i nærværende 
direktivs artikel 7, stk. 3, underrette den 
pågældende nationale tilsynsmyndighed 
og BEREC om årsagerne til, at den 
mener, at udkastet til foranstaltning vil 
skabe hindringer for det indre marked, 
eller om, at den er stærkt i tvivl om 
foranstaltningens forenelighed med EU-
retten, i givet fald under hensyntagen til 
en eventuel henstilling vedtaget i henhold 
til nærværende direktivs artikel 19, stk. 1, 
vedrørende harmoniseret anvendelse af 
bestemmelserne i nærværende direktiv og 
særdirektiverne. I et sådant tilfælde 
vedtages udkastet til foranstaltning ikke 
før yderligere tre måneder efter, at 
Kommissionen har underrettet den 
pågældende tilsynsmyndighed.
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’

Or. en

Ændringsforslag 756
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– a) Stk. 1, første afsnit, affattes således: udgår
‘
1. Hvis en planlagt foranstaltning, der er 
omfattet af artikel 7, stk. 3, sigter mod at 
indføre, ændre eller ophæve en 
forpligtelse, der er pålagt en operatør i 
medfør af artikel 16 sammenholdt med 
artikel 5 og artikel 9-13 i direktiv 
2002/19/EF (adgangsdirektivet) og artikel 
17 i direktiv 2002/22/EF 
(forsyningspligtdirektivet), kan 
Kommissionen inden for den frist på en 
måned, der er fastsat i nærværende 
direktivs artikel 7, stk. 3, underrette den 
pågældende nationale tilsynsmyndighed 
og BEREC om årsagerne til, at den 
mener, at udkastet til foranstaltning vil 
skabe hindringer for det indre marked, 
eller om, at den er stærkt i tvivl om 
foranstaltningens forenelighed med EU-
retten, i givet fald under hensyntagen til 
en eventuel henstilling vedtaget i henhold 
til nærværende direktivs artikel 19, stk. 1, 
vedrørende harmoniseret anvendelse af 
bestemmelserne i nærværende direktiv og 
særdirektiverne. I et sådant tilfælde 
vedtages udkastet til foranstaltning ikke 
før yderligere tre måneder efter, at 
Kommissionen har underrettet den 
pågældende tilsynsmyndighed.
’
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Or. en

Ændringsforslag 757
Francesco De Angelis

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – nr. 3 – litra a
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– a) I stk. 1 indsættes følgende nye afsnit 
mellem første og andet afsnit:

udgår

‘
"Ved vurdering af, om et marked har 
egenskaber, som begrunder indførelsen af 
regulerende forhåndsforpligtelser, og 
dermed skal medtages i henstillingen, skal 
Kommissionen navnlig tage hensyn til 
behovet for konvergerende regulering i 
hele Unionen og behovet for at fremme 
effektive investeringer og innovation i 
slutbrugernes interesse og til EU-
økonomiens konkurrenceevne på 
verdensplan samt til det pågældende 
markeds relevans, foruden til andre 
faktorer såsom bestående 
infrastrukturbaseret konkurrence på 
detailniveauet og til konkurrencen med 
hensyn til pris, valgmuligheder og kvalitet 
af de produkter, der tilbydes slutbrugerne. 
Kommissionen skal overveje alle relevante 
begrænsninger af konkurrencen, uanset 
om de net, tjenester eller applikationer, 
som pålægger sådanne begrænsninger 
anses for at være elektroniske 
kommunikationsnet, elektroniske 
kommunikationstjenester eller en anden 
type tjeneste eller applikation, som er 
sammenlignelige fra slutbrugerens 
synspunkt, med sigte på at fastslå, 
hvorvidt følgende tre kriterier kumulativt 
er opfyldt i Unionen generelt eller en 
væsentlig del af den:



AM\1013978DA.doc 157/214 PE526.176v01-00

DA

a) tilstedeværelsen af store og varige 
retlige eller reguleringsmæssige 
hindringer for markedsadgang
b) markedsstrukturen tenderer ikke mod 
en reel konkurrencesituation inden for 
den relevante tidshorisont, når der ses på 
stadet af infrastrukturbaseret og anden 
konkurrence bag adgangshindringerne
c) konkurrenceretten alene ikke er 
tilstrækkelig til at afhjælpe de 
konstaterede markedssvigt på 
tilfredsstillende vis."
’

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 758
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – nr. 3 – litra a
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– a) I stk. 1 indsættes følgende nye afsnit 
mellem første og andet afsnit:

udgår

‘
"Ved vurdering af, om et marked har 
egenskaber, som begrunder indførelsen af 
regulerende forhåndsforpligtelser, og 
dermed skal medtages i henstillingen, skal 
Kommissionen navnlig tage hensyn til 
behovet for konvergerende regulering i 
hele Unionen og behovet for at fremme 
effektive investeringer og innovation i 
slutbrugernes interesse og til EU-
økonomiens konkurrenceevne på 
verdensplan samt til det pågældende 
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markeds relevans, foruden til andre 
faktorer såsom bestående 
infrastrukturbaseret konkurrence på 
detailniveauet og til konkurrencen med 
hensyn til pris, valgmuligheder og kvalitet 
af de produkter, der tilbydes slutbrugerne. 
Kommissionen skal overveje alle relevante 
begrænsninger af konkurrencen, uanset 
om de net, tjenester eller applikationer, 
som pålægger sådanne begrænsninger 
anses for at være elektroniske 
kommunikationsnet, elektroniske 
kommunikationstjenester eller en anden 
type tjeneste eller applikation, som er 
sammenlignelige fra slutbrugerens 
synspunkt, med sigte på at fastslå, 
hvorvidt følgende tre kriterier kumulativt 
er opfyldt i Unionen generelt eller en 
væsentlig del af den:
a) tilstedeværelsen af store og varige 
retlige eller reguleringsmæssige 
hindringer for markedsadgang
b) markedsstrukturen tenderer ikke mod 
en reel konkurrencesituation inden for 
den relevante tidshorisont, når der ses på 
stadet af infrastrukturbaseret og anden 
konkurrence bag adgangshindringerne
c) konkurrenceretten alene ikke er 
tilstrækkelig til at afhjælpe de 
konstaterede markedssvigt på 
tilfredsstillende vis."
’

Or. en

Ændringsforslag 759
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – nr. 3 – litra a
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 15
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– a) I stk. 1 indsættes følgende nye afsnit 
mellem første og andet afsnit:

udgår

‘
"Ved vurdering af, om et marked har 
egenskaber, som begrunder indførelsen af 
regulerende forhåndsforpligtelser, og 
dermed skal medtages i henstillingen, skal 
Kommissionen navnlig tage hensyn til 
behovet for konvergerende regulering i 
hele Unionen og behovet for at fremme 
effektive investeringer og innovation i 
slutbrugernes interesse og til EU-
økonomiens konkurrenceevne på 
verdensplan samt til det pågældende 
markeds relevans, foruden til andre 
faktorer såsom bestående 
infrastrukturbaseret konkurrence på 
detailniveauet og til konkurrencen med 
hensyn til pris, valgmuligheder og kvalitet 
af de produkter, der tilbydes slutbrugerne. 
Kommissionen skal overveje alle relevante 
begrænsninger af konkurrencen, uanset 
om de net, tjenester eller applikationer, 
som pålægger sådanne begrænsninger 
anses for at være elektroniske 
kommunikationsnet, elektroniske 
kommunikationstjenester eller en anden 
type tjeneste eller applikation, som er 
sammenlignelige fra slutbrugerens 
synspunkt, med sigte på at fastslå, 
hvorvidt følgende tre kriterier kumulativt 
er opfyldt i Unionen generelt eller en 
væsentlig del af den:
a) tilstedeværelsen af store og varige 
retlige eller reguleringsmæssige 
hindringer for markedsadgang
b) markedsstrukturen tenderer ikke mod 
en reel konkurrencesituation inden for 
den relevante tidshorisont, når der ses på 
stadet af infrastrukturbaseret og anden 
konkurrence bag adgangshindringerne
c) konkurrenceretten alene ikke er 
tilstrækkelig til at afhjælpe de 
konstaterede markedssvigt på 
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tilfredsstillende vis."
’

Or. en

Ændringsforslag 760
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) I artikel 1, stk. 1, indsættes følgende 
som nyt tredje afsnit.

udgår

‘
Denne forordning gælder for 
roamingtjenester, som leveres til 
slutbrugere i Unionen, og hvor den 
indenlandske udbyder er en udbyder af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden i en medlemsstat.
’

Or. en

Ændringsforslag 761
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning gælder for 
roamingtjenester, som leveres til 
slutbrugere i Unionen, og hvor den 
indenlandske udbyder er en udbyder af 
elektronisk kommunikation til 

Denne forordning gælder for regulerede
roamingtjenester, som leveres til 
slutbrugere i Unionen, og hvor den 
indenlandske udbyder er en udbyder af 
elektronisk kommunikation til 
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offentligheden i en medlemsstat. offentligheden i en medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 762
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 2 – stk. 2 – litra r (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) I artikel 2, stk. 2, indsættes følgende 
litra r):

udgår

‘
r) "bilateral eller multilateral 
roamingaftale": en eller flere 
kommercielle eller tekniske aftaler 
mellem roamingudbydere, som muliggør 
en virtuel udvidelse af 
hjemmenetdækningen og bæredygtig 
levering fra hver roamingudbyder af 
regulerede detailroamingtjenester på 
samme prisniveau som deres respektive 
indenlandske 
mobilkommunikationstjenester.
’

Or. en

Ændringsforslag 763
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 4 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) I artikel 4 tilføjes som nyt stk. 7: udgår
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‘
7. Denne artikel gælder ikke for 
roamingudbydere, som leverer regulerede 
detailroamingtjenester i overensstemmelse 
med artikel 4a.
’

Or. en

Ændringsforslag 764
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 4 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Denne artikel gælder ikke for 
roamingudbydere, som leverer regulerede 
detailroamingtjenester i overensstemmelse 
med artikel 4a.

7. Denne artikel gælder ikke efter 
afskaffelsen af roamingtaksterne.

Or. de

Ændringsforslag 765
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Denne artikel gælder ikke for 
roamingudbydere, som leverer regulerede 
detailroamingtjenester i overensstemmelse 
med artikel 4a.

7. Denne artikel gælder indtil den 30. juni 
2016.

Or. en
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Begrundelse

Med Kommissionens forslag har det særskilte salg af roamingtjenester i Europa reelt fået et 
chok på grund af den usikkerhed på markedet, det medfører, indtil det er vedtaget. På 
baggrund af afskaffelsen af roaminggebyrer, som foreslået af ordføreren, kan 
afkoblingsfaciliteterne ikke længere bruges, og udbyderne bør derfor ikke længere skulle 
afsætte ressourcer til dette.

Ændringsforslag 766
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 4
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 4 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 767
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 4 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 768
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 4
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 4 a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne artikel finder anvendelse på 
roamingudbydere, der:

1. Udbydere af roamingtjenester er 
berettigede til at begrænse forbruget af 
regulerede detailroamingtjenester til den 
gældende indenlandske tjenestetakst med 
henvisning til et rimeligt brugskriterium. 
Ethvert rimeligt brugskriterium skal 
anvendes på en sådan måde, at 
forbrugere, som gør brug af 
roamingudbyderens forskellige 
indenlandske detailpakker, har mulighed 
for at opretholde det typiske indenlandske 
forbrugsmønster, der er knyttet til deres 
respektive indenlandske 
detailtjenestepakker, når de lejlighedsvis 
rejser i Unionen. En roamingudbyder, 
som gør brug af denne mulighed, skal i 
overensstemmelse med artikel 26, stk. 1, 
litra b), i forordning (EU) nr. XXX/2014 
offentliggøre og i overensstemmelse med 
artikel 26 stk. 1, litra b) og c), i nævnte 
forordning anføre detaljerede oplysninger 
i sine kontrakter om, hvordan det rimelige 
brugskriterium anvendes, med henvisning 
til den pågældende detailtjenestepakkes 
vigtigste pris- og mængdeparametre eller 
andre parametre.
2. Senest den 31. december 2014 
fastlægger BEREC efter høring af 
interesserede parter og i nært samarbejde 
med Kommissionen generelle 
retningslinjer for anvendelsen af rimelige 
brugskriterier i de kontrakter for 
detailtjenester, der udbydes af 
roamingudbydere, der gør brug af denne 
artikel. BEREC udarbejder 
retningslinjerne med henblik på det 
overordnede mål i stk. 1, og tager navnlig 
hensyn til udviklingen af pris- og 
forbrugsmønstre i medlemsstaterne, til 
konvergensgraden af de indenlandske 
prisniveauer i hele Unionen, til eventuelle 
observerede virkninger af roaming til 
indenlandske tjenestetakster på 
udviklingen af sådanne takster, og til 
engrosroamingtaksterne for ikke-
balanceret trafik mellem 
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roamingudbydere.
3. Den kompetente nationale 
tilsynsmyndighed overvåger og fører 
tilsyn med anvendelsen af rimelige 
brugskriterier, og tager i denne
forbindelse størst muligt hensyn til 
BEREC's generelle retningslinjer, når 
disse er vedtaget, og sikrer, at der ikke 
anvendes urimelige vilkår. 

Or. en

Ændringsforslag 769
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 4
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 4 a – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1, 6 og 7 forhindrer ikke, at en 
roamingudbyder kan begrænse forbruget 
af regulerede detailroamingtjenester til 
den gældende indenlandske tjenestetakst 
med henvisning til et rimeligt 
brugskriterium. Ethvert rimeligt 
brugskriterium skal anvendes på en sådan 
måde, at forbrugere, som gør brug af 
roamingudbyderens forskellige 
indenlandske detailpakker, har mulighed 
for at opretholde det typiske indenlandske 
forbrugsmønster, der er knyttet til deres 
respektive indenlandske 
detailtjenestepakker, når de lejlighedsvis 
rejser i Unionen. En roamingudbyder, 
som gør brug af denne mulighed, skal i 
overensstemmelse med artikel 25, stk. 1, 
litra b), i forordning (EU) nr. XXX/2014 
offentliggøre og i overensstemmelse med 
artikel 26 stk. 1, litra b) og c), i nævnte 
forordning anføre detaljerede og 
kvantificerede oplysninger i sine 
kontrakter om, hvordan det rimelige 
brugskriterium anvendes, med henvisning 

udgår
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til den pågældende detailtjenestepakkes 
vigtigste pris- og mængdeparametre eller 
andre parametre.

Or. ro

Ændringsforslag 770
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 4
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 4 a – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december 2014 fastlægger
BEREC efter høring af interesserede 
parter og i nært samarbejde med
Kommissionen generelle retningslinjer for 
anvendelsen af rimelige brugskriterier i 
de kontrakter for detailtjenester, der 
udbydes af roamingudbydere, som gør 
brug af denne artikel. BEREC udarbejder 
retningslinjerne med henblik på det 
overordnede mål i første afsnit, og tager 
navnlig hensyn til udviklingen af pris- og 
forbrugsmønstre i medlemsstaterne, til 
konvergensgraden af de indenlandske 
prisniveauer i hele Unionen, til eventuelle 
observerede virkninger af roaming til 
indenlandske tjenestetakster på udviklingen 
af sådanne takster, og til 
engrosroamingtaksterne for ikke-balanceret 
trafik mellem roamingudbydere.

BEREC udarbejder retningslinjerne med 
henblik på det overordnede mål i første 
afsnit, og tager navnlig hensyn til 
udviklingen af pris- og forbrugsmønstre i 
medlemsstaterne, til konvergensgraden af 
de indenlandske prisniveauer i hele 
Unionen, til eventuelle observerede 
virkninger af roaming til indenlandske 
tjenestetakster på udviklingen af sådanne 
takster, og til engrosroamingtaksterne for 
ikke-balanceret trafik mellem 
roamingudbydere.

Or. ro

Ændringsforslag 771
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 4
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 6 a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december 2014 fastlægger 
BEREC efter høring af interesserede parter 
og i nært samarbejde med Kommissionen 
generelle retningslinjer for anvendelsen af 
rimelige brugskriterier i de kontrakter for 
detailtjenester, der udbydes af 
roamingudbydere, som gør brug af denne 
artikel. BEREC udarbejder retningslinjerne 
med henblik på det overordnede mål i 
første afsnit, og tager navnlig hensyn til 
udviklingen af pris- og forbrugsmønstre i 
medlemsstaterne, til konvergensgraden af 
de indenlandske prisniveauer i hele 
Unionen, til eventuelle observerede 
virkninger af roaming til indenlandske 
tjenestetakster på udviklingen af sådanne 
takster, og til engrosroamingtaksterne for 
ikke-balanceret trafik mellem 
roamingudbydere.

Senest den 31. december 2016 fastlægger 
BEREC efter høring af interesserede parter 
og i nært samarbejde med Kommissionen 
generelle retningslinjer for anvendelsen af 
rimelige brugskriterier i de kontrakter for 
detailtjenester, der udbydes af 
roamingudbydere, som gør brug af denne 
artikel. BEREC udarbejder retningslinjerne 
med henblik på det overordnede mål i 
første afsnit, og tager navnlig hensyn til 
udviklingen af pris- og forbrugsmønstre i 
medlemsstaterne, til konvergensgraden af 
de indenlandske prisniveauer i hele 
Unionen, til eventuelle observerede 
virkninger af roaming til indenlandske 
tjenestetakster på udviklingen af sådanne 
takster, og til engrosroamingtaksterne for 
ikke-balanceret trafik mellem 
roamingudbydere.

Or. de

Ændringsforslag 772
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 4
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 4 a – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente nationale 
tilsynsmyndighed overvåger og fører tilsyn 
med anvendelsen af rimelige 
brugskriterier, og tager i denne 
forbindelse størst muligt hensyn til 
BEREC's generelle retningslinjer, når 
disse er vedtaget, og sikrer, at der ikke 
anvendes urimelige vilkår.

Den kompetente nationale 
tilsynsmyndighed sikrer, at der ikke 
anvendes urimelige vilkår.

Or. ro
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Ændringsforslag 773
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) I artikel 5 indsættes som stk. 7:
7. Denne artikel gælder ikke efter 
afskaffelsen af roamingtaksterne.

Or. de

Ændringsforslag 774
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) I artikel 5 tilføjes følgende stk. 7:
7. Denne artikel finder anvendelse indtil 
den 30. juni 2016.

Or. en

Begrundelse

Med Kommissionens forslag har det særskilte salg af roamingtjenester i Europa reelt fået et 
chok på grund af den usikkerhed på markedet, det medfører, indtil det er vedtaget. På 
baggrund af afskaffelsen af roaminggebyrer, som foreslået af ordføreren, kan 
afkoblingsfaciliteterne ikke længere bruges, og udbyderne bør derfor ikke længere skulle 
afsætte ressourcer til dette.

Ændringsforslag 775
Catherine Trautmann, Dimitrios Droutsas
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Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) Følgende artikel indsættes:
Artikel 6a
Afskaffelse af detailgebyrer
Pr. 1. juli 2016 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.
For at forhindre ubegrænset brug af 
detailroamingtjenester til 
hjemmemarkedspriser og dermed en 
vandsengseffekt, som kan påvirke de 
priser, som gælder alle forbrugere, 
herunder de forbrugere, som ikke benytter 
roamingtjenester, bør udbyderne være 
berettiget til i deres detailpakke at 
anvende en klausul om rimelig brug, som 
gælder i højst fem uger om året.
Senest i december 2015 fastlægger 
Kommissionen efter en offentlig høring 
og efter at have anmodet om og taget 
størst mulig højde for BEREC's udtalelse 
generelle detailgebyrer, når en kunde 
overskrider denne klausul om rimelig 
brug. Disse gebyrer bør under alle 
omstændigheder ikke overstige 
omkostningsdækningen ved at levere disse 
tjenester.

Or. en
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Ændringsforslag 776
Jens Rohde, Phil Bennion, Catherine Bearder, Fiona Hall, Bill Newton Dunn, Sarah 
Ludford, Rebecca Taylor, Edward McMillan-Scott, George Lyon, Graham Watson, 
Andrew Duff, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 6 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) I Artikel 37, punkt 4 (nyt) indsættes 
følgende artikel:
Artikel 6a 
Afskaffelse af roaminggebyrer
Pr. 1. juli 2015 må roamingudbydere ikke 
pålægge roamingkunder nogen ekstra 
gebyrer i forhold til taksterne for mobil 
kommunikation på nationalt plan for 
foretagne eller modtagne regulerede 
roamingopkald, sendte regulerede 
roaming-sms'er, sendte roaming-mms'er 
eller anvendte regulerede 
dataroamingtjenester eller generelle 
gebyrer for det terminaludstyr eller den 
terminaltjeneste, som skal anvendes i 
udlandet.

Or. en

Begrundelse

This amendment brings the abolishment of the roaming surcharges in line with the European 
Parliament`s resolution of 12 September 2013 on "the Digital Agenda for Growth, Mobility
and Employment: time to move up a gear", in which the European Parliament calls for the 
abolishment of roaming in 2015.By including MMS messages in this provision we address 
unexpectedly high bills as an emerging issue (often the consumer thinks they have sent an 
SMS but it is actually an MMS for which separate charges apply). As this article very 
specifically refers to the individual types of services offered, the inclusion of wording “or any 
general charge to enable the terminal equipment or service to be used abroad” seeks to 
prevent the introduction of more general charges for, e.g. ‘enabling the phone to be used 
abroad’ (some operators require consumers to contact them before they will enable roaming 
on handsets).
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Ændringsforslag 777
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 4
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 6 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter høring af interessenter og i nært 
samarbejde med Kommissionen fastsætter 
BEREC senest den 31. december 2015 
generelle retningslinjer for anvendelsen 
af roamingudbydernes kriterier for 
rimelig brug. BEREC udarbejder 
retningslinjerne med henblik på det 
overordnede mål i stk. 1 og tager navnlig 
hensyn til udviklingen af pris- og 
forbrugsmønstre i medlemsstaterne, til 
konvergensgraden af de indenlandske 
prisniveauer i hele Unionen, til eventuelle 
observerede virkninger af roaming til 
indenlandske tjenestetakster på 
udviklingen af sådanne takster, og til 
effektive engrosroamingtakster for ikke-
balanceret trafik mellem 
roamingudbydere af forskellig størrelse.

Or. en

Ændringsforslag 778
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 4
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 6 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Pr. 1. juli 2016 må roamingudbydere ikke 
pålægge roamingkunder nogen ekstra 
gebyrer i forhold til taksterne for mobil 
kommunikation på nationalt plan for 
foretagne eller modtagne regulerede 
roamingopkald, sendte regulerede 
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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

Begrundelse

NOTE: Mms indarbejdet for at undgå en situation, hvor operatørerne har mulighed for at 
pålægge et ekstra gebyr for mms under roaming.

Ændringsforslag 779
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 7

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

(4a) Artikel 7 erstattes af følgende:
"Artikel 7 "Artikel 7
Engrostakster for foretagelse af regulerede 
roamingopkald

Engrostakster for foretagelse af regulerede 
roamingopkald

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
operatøren af det besøgte net må opkræve 
af en kundes roamingudbyder for levering 
af et reguleret roamingopkald med 
originering i det besøgte net, inklusive 
udgifter til bl.a. originering, transittjenester 
og terminering, må pr. 1. juli 2012 ikke 
overstige 0,14 EUR pr. minut.

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
operatøren af det besøgte net må opkræve 
af en kundes roamingudbyder for levering 
af et reguleret roamingopkald med 
originering i det besøgte net, inklusive 
udgifter til bl.a. originering, transittjenester 
og terminering, må pr. 1. juli 2014 ikke 
overstige 0,05 EUR pr. minut.

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
operatører og beregnes over en periode på 
12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller før den 30. juni 2022. Den 

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
operatører og beregnes over en periode på 
12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller før den 30. juni 2022. Den 
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gennemsnitlige maksimale engrostakst 
nedsættes til 0,10 EUR den 1. juli 2013 og
til 0,05 EUR den 1. juli 2014 og forbliver 
derefter 0,05 EUR indtil den 30. juni 2022, 
jf. dog artikel 19.

gennemsnitlige maksimale engrostakst 
nedsættes til 0,01 EUR den 1. juli 2016 og 
forbliver derefter 0,01 EUR indtil den 30. 
juni 2022.

3. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst beregnes ved at dividere den 
samlede engrosroamingindtægt med det 
samlede antal engrosroamingminutter, 
der rent faktisk anvendes af den 
pågældende operatør til levering af 
engrosroamingopkald inden for Unionen 
i løbet af den pågældende periode, 
udregnet pr. sekund og justeret for at tage 
hensyn til muligheden for operatøren af 
det besøgte net til at kræve betaling for en 
indledende minimumsperiode på højst 30 
sekunder.

3. Mobiltermineringstakster for 
roamingopkald overstiger ikke 0,005 EUR 
fra den 1. juli 2016 og forbliver derefter 
0,005 EUR indtil den 30. juni 2022.

4. Den i stk. 1 omhandlede 
gennemsnitlige engrostakst beregnes ved 
at dividere den samlede 
engrosroamingindtægt med det samlede 
antal engrosroamingminutter, der rent 
faktisk anvendes af den pågældende 
operatør til levering af 
engrosroamingopkald inden for Unionen 
i løbet af den pågældende periode, 
udregnet pr. sekund og justeret for at tage 
hensyn til muligheden for operatøren af 
det besøgte net til at kræve betaling for en 
indledende minimumsperiode på højst 30 
sekunder.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:DA:PDF)

Begrundelse

I en række medlemsstater ligger den nationale detailgennemsnitspris under 0,05 EUR. Hvis 
engrospriserne for opkaldsroaming fastholdes på det nuværende niveau, som er 0,05 EUR 
efter den 1. juli 2016, hvor operatører skal opkræve roamingkunder samme takster som 
nationale kunder, vil det skabe store forvridninger på markedet. Engrostaksterne for 
taletjenester bør derfor nedsættes yderligere for at skabe større konkurrence. 
Roamingmobiltermineringstaksterne bør sænkes for at undgå forvridning af markedet.
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Ændringsforslag 780
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 7 – stk. 1 og 2

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

4a) Artikel 7, stk. 1 og 2, erstattes af 
følgende:

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
operatøren af det besøgte net må opkræve 
af en kundes roamingudbyder for levering 
af et reguleret roamingopkald med 
originering i det besøgte net, inklusive 
udgifter til bl.a. originering, transittjenester 
og terminering, må pr. 1. juli 2012 ikke 
overstige 0,14 EUR pr. minut.

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
operatøren af det besøgte net må opkræve 
af en kundes roamingudbyder for levering 
af et reguleret roamingopkald med 
originering i det besøgte net, inklusive 
udgifter til bl.a. originering, transittjenester 
og terminering, må ikke overstige
grænserne i stk. 2.

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
operatører og beregnes over en periode på 
12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller før den 30. juni 2022. Den 
gennemsnitlige maksimale engrostakst
nedsættes til 0,10 EUR den 1. juli 2013 og 
til 0,05 EUR den 1. juli 2014 og forbliver 
derefter 0,05 EUR indtil den 30. juni 
2022, jf. dog artikel 19.

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
operatører og beregnes over en periode på 
12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller før den 30. juni 2022. Den 
gennemsnitlige maksimale engrostakst må 
ikke overstige 0,10 EUR den 1. juli 2013 
og nedsættes til 0,03 EUR den 1. juli 2014, 
til 0,02 EUR den 1. juli 2015 og til 0,01 
EUR den 1. juli 2016.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:DA:PDF)

Begrundelse

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
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like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analyzed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Ændringsforslag 781
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 4
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 7 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
1. Adgang til engrossalg af 
roamingtjenester skal ydes på ikke-
diskriminerende betingelser og vilkår 
uden forskelsbehandling mellem 
indenlandske og udenlandske operatører, 
herunder også de vilkår og betingelser, 
der gælder for engrossalg til indenlandske 
mobiltjenester: Lige vilkår for alle 
markedsoperatører

Or. en

Ændringsforslag 782
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 4
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 7 a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Operatører er berettiget til at tilgå andre 
net til samme engrostakster og på de 
samme betingelser, som de tilbyder andre 
operatører adgang til deres eget net på, 
medmindre nationale regulatorer eller 
BEREC anser det for at være urimelige 
prisvilkår, som forvrider konkurrencen.  

Or. en

Ændringsforslag 783
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) Følgende artikel indsættes:
Artikel 6a
Afskaffelse af ekstra roaminggebyrer
1. Med forbehold af foranstaltninger til 
forebyggelse af unormal eller svigagtig 
brug må roamingudbydere pr. 1. juli 2016 
ikke pålægge roamingkunder nogen 
ekstra gebyrer i forhold til taksterne for 
mobil kommunikation på nationalt plan 
for foretagne eller modtagne regulerede 
roamingopkald, sendte regulerede 
roaming-sms'er eller anvendte regulerede 
dataroamingtjenester.
2. Stk. 1 forhindrer ikke, at en 
roamingudbyder kan begrænse forbruget 
af regulerede detailroamingtjenester til 
den gældende indenlandske tjenestetakst 
med henvisning til et rimeligt 
brugskriterium. Roamingudbydere skal 
offentliggøre og anføre detaljerede og 
kvantificerede oplysninger i deres 
kontrakter om, hvordan det rimelige 
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brugskriterium anvendes, med henvisning 
til den pågældende detailtjenestepakkes 
vigtigste pris- og mængdeparametre eller 
andre parametre.
3. Roamingudbydere kan tilbyde deres 
kunder, at de selv kan vælge at give afkald 
på fordelen ved, at den gældende 
indenlandske takst for tjenester anvendes 
på regulerede roamingtjenester, til 
gengæld for andre fordele, der tilbydes af 
den pågældende udbyder. 
Roamingudbyderen skal gøre disse 
slutbrugere opmærksom på, hvilke 
roamingfordele, de herved går glip af. De 
nationale tilsynsmyndigheder overvåger 
navnlig, om roamingudbydere, som gør 
brug af denne artikel, anvender en 
forretningspraksis, der svarer til en 
omgåelse af standardordningen.
Senest den 31. december 2015 vurderer 
BEREC efter høring af interessenter 
risikoen for svig og arbitrage mellem 
regulerede roamingtjenester til 
hjemmemarkedspriser og oprindelige 
hjemmemarkedstjenester og fastlægger 
generelle retningslinjer for anvendelsen 
af rimelige brugskriterier i de kontrakter 
for detailtjenester, der udbydes af 
roamingudbydere. Den kompetente 
nationale tilsynsmyndighed overvåger og 
fører tilsyn med anvendelsen af rimelige 
brugskriterier, og tager i denne 
forbindelse størst muligt hensyn til 
BEREC's generelle retningslinjer, når 
disse er vedtaget, og sikrer, at der ikke 
anvendes urimelige vilkår.

Or. en

Ændringsforslag 784
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 6 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) Følgende artikel indsættes:
Afskaffelse af ekstra roaminggebyrer
'1. Med forbehold af foranstaltninger til 
forebyggelse af unormal eller svigagtig 
brug må roamingudbydere pr. 1. juli 2016 
ikke pålægge roamingkunder nogen 
ekstra gebyrer i forhold til taksterne for 
mobil kommunikation på nationalt plan 
for foretagne eller modtagne regulerede 
roamingopkald, sendte regulerede 
roaming-sms'er eller anvendte regulerede 
dataroamingtjenester."
2. Stk. 1 forhindrer ikke, at en 
roamingudbyder kan begrænse forbruget 
af regulerede detailroamingtjenester til 
den gældende indenlandske tjenestetakst 
med henvisning til et rimeligt 
brugskriterium. Roamingudbydere skal 
offentliggøre og anføre detaljerede og 
kvantificerede oplysninger i deres 
kontrakter om, hvordan det rimelige 
brugskriterium anvendes, med henvisning 
til den pågældende detailtjenestepakkes 
vigtigste pris- og mængdeparametre eller
andre parametre.
3. Senest den 31. december 2016 vurderer 
BEREC efter høring af interessenter 
risikoen for misbrug og arbitrage mellem 
regulerede roamingtjenester til 
hjemmemarkedspriser og 
hjemmemarkedstjenester i værtsstaten og 
fastlægger generelle retningslinjer for 
anvendelsen af rimelige brugskriterier i 
de kontrakter for detailtjenester, der 
udbydes af roamingudbydere. Den 
kompetente nationale tilsynsmyndighed 
overvåger og fører tilsyn med anvendelsen 
af rimelige brugskriterier, og tager i 
denne forbindelse størst muligt hensyn til 
BEREC's generelle retningslinjer, når 
disse er vedtaget.

Or. en
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Begrundelse

Det forslås at afskaffe detailroaminggebyrer fra og med juli 2016. For at kunne gøre dette 
skal BEREC imidlertid vedtage retningslinjer om foranstaltninger til at hindre virkninger som 
misbrug og arbitrage, som kan have en negativ indvirkning på hjemmemarkederne og 
incitamenterne til investeringer.

Ændringsforslag 785
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 4 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 8

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

4b) Artikel 8 erstattes af følgende:
"Artikel 8 "Artikel 8

Detailtakster for regulerede roamingopkald Detailtakster for regulerede roamingopkald
Fra og med den 1. juli 2013 kan den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
taleeurotarif, som en roamingudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, variere fra 
roamingopkald til roamingopkald, men må 
ikke overstige 0,24 EUR pr. minut for 
ethvert foretaget opkald eller 0,07 EUR 
pr. minut for ethvert modtaget opkald. 
Den maksimale detailtakst for foretagne 
opkald nedsættes til 0,19 EUR den 1. juli 
2014. Med forbehold af foranstaltninger 
til forebyggelse af unormalt eller 
svigagtigt brug, må roamingudbydere fra 
den 1. juli 2014 ikke opkræve nogen 
betaling fra deres roamingkunder for 
modtagne opkald. De maksimale 
detailtakster for taleeurotariffen forbliver 
gyldige indtil den 30. juni 2017, jf. dog 
artikel 19.

Fra og med den 1. juli 2013 kan den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
taleeurotarif, som en roamingudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, variere fra 
roamingopkald til roamingopkald, men må 
ikke overstige 0,24 EUR pr. minut for 
ethvert foretaget opkald eller 0,07 EUR 
pr. minut for ethvert modtaget opkald. 
Den maksimale detailtakst for foretagne 
opkald nedsættes til 0,19 EUR den 1. juli 
2014 og til 0,15 EUR den 1. juli 2015, og 
den maksimale detailtakst for modtagne 
opkald nedsættes til 0,05 EUR den 1. juli 
2014 og til EUR 0,03 EUR den 1. juli 
2015. De maksimale detailtakster for 
taleeurotariffen forbliver gyldige indtil 
den 30. juni 2016. Med forbehold af 
foranstaltninger til forebyggelse af 
unormalt eller svigagtigt brug må 
roamingudbydere fra den 1. juli 2016 ikke 
opkræve nogen betaling fra deres 
roamingkunder for modtagne opkald."

Or. en



PE526.176v01-00 180/214 AM\1013978DA.doc

DA

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:DA:PDF)

Ændringsforslag 786
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 5 – litra a
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli 2013 kan den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
taleeurotarif, som en roamingudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, variere fra 
roamingopkald til roamingopkald, men 
må ikke overstige 0,24 EUR pr. minut for 
ethvert foretaget opkald eller 0,07 EUR 
pr. minut for ethvert modtaget opkald. 
Den maksimale detailtakst for foretagne 
opkald nedsættes til 0,19 EUR den 1. juli 
2014. Med forbehold af foranstaltninger 
til forebyggelse af unormalt eller 
svigagtigt brug, må roamingudbydere fra 
den 1. juli 2014 ikke opkræve nogen 
betaling fra deres roamingkunder for 
modtagne opkald. De maksimale 
detailtakster for taleeurotariffen forbliver 
gyldige indtil den 30. juni 2017, jf. dog 
artikel 19.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 787
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 9 – stk. 1
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Nuværende ordlyd Ændringsforslag

5a) Artikel 9, stk. 1, affattes således:
"1. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
gennemsnitlige engrostakst, som 
operatøren af et besøgt net må opkræve for 
levering af en reguleret roaming-sms med 
originering i det besøgte net, ikke overstige
0,03 EUR pr. sms. Den maksimale 
gennemsnitlige engrostakst skal nedsættes 
til 0,02 EUR den 1. juli 2013 og skal 
forblive 0,02 EUR indtil den 30. juni 
2022, jf. dog artikel 19.

"1. Fra og med den 1. juli 2013 må den 
gennemsnitlige engrostakst, som 
operatøren af et besøgt net må opkræve for 
levering af en reguleret roaming-sms med 
originering i det besøgte net, ikke overstige
0,02 EUR pr. sms. Den maksimale 
gennemsnitlige engrostakst skal nedsættes 
til 0,01 EUR den 1. juli, til 0,0075 den 1. 
juli 2015 og til 0,005 den 1. juli 2016."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:DA:PDF)

Begrundelse

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analyzed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Ændringsforslag 788
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 4 c (nyt)
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Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 12

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

4c) Artikel 12 affattes således:
"Artikel 12 "Artikel 12
Engrostakster for regulerede 
dataroamingtjenester

Engrostakster for regulerede 
dataroamingtjenester

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
operatøren af et besøgt net må opkræve af 
roamingkundens hjemmeudbyder for 
levering af regulerede dataroamingtjenester 
ved hjælp af det besøgte net, må ikke 
overstige et sikkerhedsloft påDA 30.6.2012 
Den Europæiske Unions Tidende L 
172/27 0,25 EUR pr. megabyte sendte data 
fra den 1. juli 2012. Sikkerhedsloftet 
nedsættes til 0,15 EUR pr. megabyte 
sendte data den 1. juli 2013 og til 0,05
EUR pr. megabyte sendte data fra den 1. 
juli 2014 og forbliver derefter 0,05 EUR 
pr. megabyte sendte data indtil den 30. juni 
2022, jf. dog artikel 19.

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
operatøren af et besøgt net må opkræve af 
roamingkundens hjemmeudbyder for 
levering af regulerede dataroamingtjenester 
ved hjælp af det besøgte net, må ikke 
overstige et sikkerhedsloft på 0,15 EUR pr. 
megabyte sendte data fra den 1. juli 2013. 
Sikkerhedsloftet nedsættes til 0,05 EUR pr. 
megabyte sendte data den 1. juli 2014 og til
0,0050 EUR pr. megabyte sendte data fra 
den 1. juli 2015 og forbliver derefter
0,0050 EUR pr. megabyte sendte data 
indtil den 30. juni 2022.

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
operatører og beregnes over en periode på 
12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til den 30. juni 
2022.

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
operatører og beregnes over en periode på 
12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til den 30. juni 
2022.

3. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst beregnes ved at dividere den 
samlede engrosindtægt, som operatøren af 
det besøgte net eller operatøren af 
hjemmenettet modtager fra hver enkelt 
udbyder af roamingtjenester for levering af 
regulerede dataroamingtjenester i den 
pågældende periode, med det samlede antal 
megabyte data, der reelt forbruges ved 
levering af disse tjenester i samme periode 
udregnet pr. kilobyte på vegne af den 
pågældende roamingudbyder eller operatør 
af hjemmenettet i samme periode.

3. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst beregnes ved at dividere den 
samlede engrosindtægt, som operatøren af 
det besøgte net eller operatøren af 
hjemmenettet modtager fra hver enkelt 
udbyder af roamingtjenester for levering af 
regulerede dataroamingtjenester i den 
pågældende periode, med det samlede antal 
megabyte data, der reelt forbruges ved 
levering af disse tjenester i samme periode 
udregnet pr. kilobyte på vegne af den 
pågældende roamingudbyder eller operatør 
af hjemmenettet i samme periode.

Or. en
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(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:DA:PDF)

Ændringsforslag 789
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 5 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 12 – stk. 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

5b) Artikel 12 affattes således:
"1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
operatøren af et besøgt net må opkræve af 
roamingkundens hjemmeudbyder for 
levering af regulerede dataroamingtjenester 
ved hjælp af det besøgte net, må ikke 
overstige et sikkerhedsloft påDA 30.6.2012 
Den Europæiske Unions Tidende L 
172/27 0,25 EUR pr. megabyte sendte data 
fra den 1. juli 2012. Sikkerhedsloftet 
nedsættes til 0,15 EUR pr. megabyte 
sendte data den 1. juli 2013 og til 0,05 
EUR pr. megabyte sendte data fra den 1. 
juli 2014 og forbliver derefter 0,05 EUR 
pr. megabyte sendte data indtil den 30. 
juni 2022, jf. dog artikel 19."

"1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
operatøren af et besøgt net må opkræve af 
roamingkundens hjemmeudbyder for 
levering af regulerede dataroamingtjenester 
ved hjælp af det besøgte net, må ikke 
overstige et sikkerhedsloft på 0,15 EUR pr. 
megabyte sendte data fra den 1. juli 2013. 
Sikkerhedsloftet nedsættes til 0,015 EUR 
pr. megabyte sendte data den 1. juli 2014
og til 0,0050 EUR den 1. juli 2015 og til 
0,0025 EUR den 1. juli 2016."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:DA:PDF)

Begrundelse

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
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(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analyzed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Ændringsforslag 790
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 4 d (nyt)
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 13

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

4d) Artikel 13 affattes således:
"Artikel 13 "Artikel 13

Detailtakster for regulerede 
dataroamingtjenester

Detailtakster for regulerede 
dataroamingtjenester

1. Roamingudbydere er forpligtet til på klar 
og gennemskuelig vis at stille til rådighed 
for og aktivt tilbyde alle deres 
roamingkunder en dataeurotarif i 
overensstemmelse med stk. 2. 
Dataeurotariffen må ikke indebære 
tillægsudgifter til abonnement eller andre 
faste eller regelmæssige udgifter, og den 
kan kombineres med en hvilken som helst 
anden detailtarif.

1. Roamingudbydere er forpligtet til på klar 
og gennemskuelig vis at stille til rådighed 
for og aktivt tilbyde alle deres 
roamingkunder en dataeurotarif i 
overensstemmelse med stk. 2. 
Dataeurotariffen må ikke indebære 
tillægsudgifter til abonnement eller andre 
faste eller regelmæssige udgifter, og den 
kan kombineres med en hvilken som helst 
anden detailtarif.

Når roamingudbydere fremsætter sådanne 
tilbud, skal de minde de roamingkunder, 
som allerede har valgt en særlig 
roamingtarif eller -pakke, om vilkårene for 
denne tarif eller pakke.

Når roamingudbydere fremsætter sådanne 
tilbud, skal de minde de roamingkunder, 
som allerede har valgt en særlig 
roamingtarif eller -pakke, om vilkårene for 
denne tarif eller pakke.

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en roamingudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,70 EUR pr. anvendt megabyte. 
Den maksimale detailtakst for anvendt data 
nedsættes til 0,45 EUR pr. anvendt 

2. Fra og med den 1. juli 2013 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en roamingudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,45 EUR pr. anvendt megabyte. 
Den maksimale detailtakst for anvendt data 
nedsættes til 0,20 EUR pr. anvendt 
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megabyte den 1. juli 2013 og til 0,20 EUR 
pr. anvendt megabyte den 1. juli 2014 og 
forbliver derefter 0,20 EUR pr. anvendt 
megabyte indtil den 30. juni 2017, jf. dog 
artikel 19.

megabyte den 1. juli 2014 og til 0,10 EUR 
pr. anvendt megabyte den 1. juli 2015 og
forbliver derefter 0,10 EUR pr. anvendt 
megabyte indtil den 30. juni 2016.

Enhver roamingudbyder foretager 
opkrævning for sine roamingkunders 
regulerede dataroamingtjenester, for hvilke 
der gælder en eurotarif, pr. kilobyte, 
undtagen når det gælder mms'er
(Multimedia Messaging Service), som kan 
opkræves pr. enhed. I så fald må den 
detailtakst, som en roamingudbyder kan 
opkræve af sin roamingkunde for at sende 
eller modtage en roaming- mms, ikke 
overstige den maksimale detailtakst, der er 
fastsat i første afsnit.

Enhver roamingudbyder foretager 
opkrævning for sine roamingkunders 
regulerede dataroamingtjenester, for hvilke 
der gælder en eurotarif, pr. kilobyte, 
undtagen når det gælder mms'er
(Multimedia Messaging Service), som kan 
opkræves pr. enhed. I så fald må den 
detailtakst, som en roamingudbyder kan 
opkræve af sin roamingkunde for at sende 
eller modtage en roaming- mms, ikke 
overstige den maksimale detailtakst, der er 
fastsat i første afsnit.

3. Fra og med den 1. juli 2012 skal 
roamingudbydere automatisk anvende en 
dataeurotarif for alle eksisterende 
roamingkunder, bortset fra de kunder, der 
allerede har valgt en særlig roamingtarif, 
eller som allerede har en tarif, der er klart 
lavere end dataeurotariffen, eller som 
allerede har valgt en pakke, hvorved de 
nyder fordel af en anden tarif for 
regulerede dataroamingtjenester end den 
tarif, de ville blive opkrævet, hvis de ikke 
havde foretaget et sådant valg.

3. Fra og med den 1. juli 2012 skal 
roamingudbydere automatisk anvende en 
dataeurotarif for alle eksisterende 
roamingkunder, bortset fra de kunder, der 
allerede har valgt en særlig roamingtarif, 
eller som allerede har en tarif, der er klart 
lavere end dataeurotariffen, eller som 
allerede har valgt en pakke, hvorved de 
nyder fordel af en anden tarif for 
regulerede dataroamingtjenester end den 
tarif, de ville blive opkrævet, hvis de ikke 
havde foretaget et sådant valg.

4. Fra og med den 1. juli 2012 skal 
roamingudbydere anvende en dataeurotarif 
for alle nye roamingkunder, der ikke 
udtrykkeligt har valgt en anden 
dataroamingtarif eller en tarifpakke for 
roamingtjenester, der indeholder en anden 
tarif for regulerede dataroamingtjenester.

4. Fra og med den 1. juli 2012 skal 
roamingudbydere anvende en dataeurotarif 
for alle nye roamingkunder, der ikke 
udtrykkeligt har valgt en anden 
dataroamingtarif eller en tarifpakke for 
roamingtjenester, der indeholder en anden 
tarif for regulerede dataroamingtjenester.

5. Alle roamingkunder kan på et hvilket 
som helst tidspunkt anmode om at skifte til 
eller fra en dataeurotarif under 
overholdelse af deres kontraktbetingelser. 
Et sådant skift skal foretages én arbejdsdag 
efter modtagelsen af anmodningen, skal 
være gratis og må ikke indebære 
betingelser eller begrænsninger vedrørende 
andre elementer i abonnementet end EU-
dækkende roaming. Roamingudbyderen 
kan udsætte skiftet indtil den tidligere 

5. Alle roamingkunder kan på et hvilket 
som helst tidspunkt anmode om at skifte til 
eller fra en dataeurotarif under 
overholdelse af deres kontraktbetingelser. 
Et sådant skift skal foretages én arbejdsdag 
efter modtagelsen af anmodningen, skal 
være gratis og må ikke indebære 
betingelser eller begrænsninger vedrørende 
andre elementer i abonnementet end EU-
dækkende roaming. Roamingudbyderen 
kan udsætte skiftet indtil den tidligere 
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roamingtarif har været gældende i en 
nærmere fastsat minimumsperiode, som 
ikke må overstige to måneder. En 
dataeurotarif kan til enhver tid kombineres 
med en sms-eurotarif og en taleeurotarif.

roamingtarif har været gældende i en 
nærmere fastsat minimumsperiode, som 
ikke må overstige to måneder. En 
dataeurotarif kan til enhver tid kombineres 
med en sms-eurotarif og en taleeurotarif.

6. Senest den 30. juni 2012 skal 
roamingudbydere på en klar og forståelig 
måde og på et varigt medium oplyse alle 
deres roamingkunder enkeltvis om 
dataeurotariffen, om at den gælder senest 
fra den 1. juli 2012 for alle roamingkunder, 
der ikke udtrykkeligt har valgt en særlig 
tarif eller pakke, der omfatter regulerede 
dataroamingtjenester, og om kundernes ret 
til at skifte til og fra dataeurotariffen i 
overensstemmelse med stk. 5.

6. Senest den 30. juni 2012 skal 
roamingudbydere på en klar og forståelig 
måde og på et varigt medium oplyse alle 
deres roamingkunder enkeltvis om 
dataeurotariffen, om at den gælder senest 
fra den 1. juli 2012 for alle roamingkunder, 
der ikke udtrykkeligt har valgt en særlig 
tarif eller pakke, der omfatter regulerede 
dataroamingtjenester, og om kundernes ret 
til at skifte til og fra dataeurotariffen i 
overensstemmelse med stk. 5.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:DA:PDF)

Ændringsforslag 791
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 6
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 14 – stk. 1 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis forbruget af regulerede 
detailroamingtjenester til den gældende 
indenlandske tjenestetakst er begrænset
med henvisning til et rimeligt 
forbrugskriterium i henhold til artikel 4a, 
stk. 2, skal roamingudbydere advare 
roamingkunderne, når forbruget af 
roamingopkald og sms'er har nået tærsklen 
for rimeligt forbrug og samtidig give 
roamingkunderne basale personaliserede 
takstoplysninger om de gældende 
roamingtakster, når kunden foretager 
taleopkald eller sender sms uden for den
indenlandske tjenestetakst eller -pakke, jf. 
stk. 1, andet, fjerde og femte afsnit.

1a. Fra 1. juli 2017, hvor forbruget af 
regulerede detailroamingtjenester til den 
gældende indenlandske tjenestetakst med 
henvisning til et rimeligt forbrugskriterium 
i henhold til artikel 6a, stk. 2, begrænses,
skal roamingudbydere advare 
roamingkunderne, når forbruget af 
roamingopkald og sms'er har nået tærsklen 
for rimeligt forbrug og samtidig give 
roamingkunderne basale personaliserede 
takstoplysninger om de gældende 
roamingtakster, når kunden foretager 
taleopkald eller sender sms uden for den 
indenlandske tjenestetakst eller -pakke.
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Or. de

Ændringsforslag 792
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 7
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 15 – stk. 2 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a Hvis forbruget af regulerede 
detailroamingtjenester til den gældende 
indenlandske tjenestetakst er begrænset
med henvisning til et rimeligt 
forbrugskriterium i henhold til artikel 4a, 
stk. 2, skal roamingudbydere advare 
roamingkunderne, når forbruget af 
dataroamingtjenester har nået tærsklen for 
rimeligt forbrug og samtidig give 
roamingkunderne basale personaliserede 
takstoplysninger om de gældende 
roamingtakster, når kunden benytter 
dataroamingtjenester uden for den 
indenlandske tjenestetakst eller -pakke, jf. 
stk. 2. Stk. 3 finder anvendelse på 
dataroamingtjenester, som forbruges uden 
for den indenlandske tjenestetakst eller -
pakke, der er omhandlet i artikel 4a, stk. 2.

2a Fra 1. juli 2017, hvor forbruget af 
regulerede detailroamingtjenester til den 
gældende indenlandske tjenestetakst med 
henvisning til et rimeligt forbrugskriterium 
i henhold til artikel 6a, stk. 2, begrænses,
skal roamingudbydere advare 
roamingkunderne, når forbruget af 
dataroamingtjenester har nået tærsklen for 
rimeligt forbrug og samtidig give 
roamingkunderne basale personaliserede 
takstoplysninger om de gældende 
roamingtakster, når kunden benytter 
dataroamingtjenester uden for den 
indenlandske tjenestetakst eller -pakke, jf. 
stk. 2. Stk. 3 finder anvendelse på 
dataroamingtjenester, som forbruges uden 
for den indenlandske tjenestetakst eller -
pakke, der er omhandlet i artikel 6a, stk. 2.

Or. de

Ændringsforslag 793
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) [...] udgår

Or. en
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Ændringsforslag 794
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) [...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 795
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 8 – litra a – nr. i
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tager denne forordnings 
funktion op til revision og forelægger efter
en offentlig høring en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet senest den 31.
december 2016.

"1. Kommissionen tager denne forordnings 
funktion op til revision og forelægger en 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet i 
overensstemmelse med stk. 2 til 6.

2. Senest den 1. juli 2015 forelægger 
Kommissionen efter en offentlig høring 
en rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet om eventuelle ændringer af 
gyldigheden eller de maksimale 
engrostaksters niveau, jf. artikel 7, 9 og 
12, idet der også tages højde for 
termineringstaksterne.

Or. en

Ændringsforslag 796
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 8 – litra a – nr. i
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Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at øge konkurrencen foreslår 
Kommissionen senest den 30. juni 2015 
efter en offentlig høring Europa-
Parlamentet og Rådet at revidere de 
maksimale engrostaksters niveau i artikel 
7, 9 og 12, idet der også tages højde for 
udviklingen af 
mobiltermineringstaksterne.

Or. en

Ændringsforslag 797
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 8 – litra b – nr. i
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Viser rapporten, at takstoptioner, hvor den 
indenlandske tjenestetakst gælder for både 
indenlandske og regulerede 
roamingtjenester, ikke tilbydes i alle 
detailpakker for rimeligt forbrug af mindst 
en roamingudbyder i hver medlemsstat, 
eller at tilbuddene fra alternative 
roamingudbydere ikke har medført nem 
adgang for forbrugerne til stort set 
ækvivalente detailroamingtakster i hele 
Unionen, fremsætter Kommissionen på 
samme tidspunkt passende forslag for 
Europa-Parlamentet og Rådet for at rette 
op på denne situation og sikre, at der ikke 
er nogen forskel på indenlandske takster og 
roamingtakster på det indre marked.

Viser rapporten, at takstoptioner, hvor den 
indenlandske tjenestetakst gælder for både 
indenlandske og regulerede 
roamingtjenester, ikke tilbydes i alle 
detailpakker for rimeligt forbrug af mindst 
en roamingudbyder i hver medlemsstat, 
eller at tilbuddene fra alternative 
roamingudbydere ikke har medført nem 
adgang for forbrugerne til stort set 
ækvivalente detailroamingtakster i hele 
Unionen, fremsætter Kommissionen inden 
juli 2015 efter en offentlig høring og efter 
at have anmodet om og taget højde for 
BEREC's udtalelse passende forslag for 
Europa-Parlamentet og Rådet for at rette 
op på denne situation og sikre, at der ikke 
er nogen forskel på indenlandske takster og 
roamingtakster på det indre marked.

Or. en
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Ændringsforslag 798
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 8 – litra b – nr. ii
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 19 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at ændre gyldigheden eller revidere de 
maksimale engrostaksters niveau fastsat i 
artikel 7, 9 og 12 med sigte på at styrke alle 
roamingudbyderes mulighed for i deres 
respektive detailpakker at indføre 
takstoptioner for rimeligt forbrug, hvor den 
gældende indenlandske tjenestetakst 
gælder for både indenlandske tjenester og 
regulerede roamingtjenester, som om 
sidstnævnte forbruges på hjemmenettet.

d) at ændre gyldigheden eller revidere de 
maksimale engrostaksters niveau fastsat i 
artikel 7, 9 og 12 med sigte på at styrke alle 
roamingudbyderes mulighed for i deres 
respektive detailpakker at indføre 
takstoptioner for rimeligt forbrug, hvor den 
gældende indenlandske tjenestetakst 
gælder for både indenlandske tjenester og 
regulerede roamingtjenester, som om 
sidstnævnte forbruges på hjemmenettet
inden juli 2015.

Or. en

Ændringsforslag 799
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 8 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 19

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

8a) Artikel 19 affattes således:
"Artikel 19 "Artikel 19
Revision Revision

1. Kommissionen tager denne forordnings 
funktion op til revision og forelægger efter
en offentlig høring en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet senest den 30. juni 
2016. Kommissionen vurderer navnlig, 
om målene i denne forordning er nået. I 
denne forbindelse gennemgår 

1. Kommissionen tager denne forordnings 
funktion op til revision og forelægger en 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet i 
overensstemmelse med stk. 2 til 6.
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Kommissionen blandt andet:
a) om konkurrencen har udviklet sig 
tilstrækkeligt til at begrunde de maksimale
detailtaksters udløb

2. Senest den 30. september 2015 efter en 
høring af BEREC forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om eventuelle 
ændringer af varigheden eller en revision 
af niveauet for mobiltermineringstakster 
for roaming og de maksimale
engrostakster, jf. artikel 7, 9 og 12.

b) om der vil være tilstrækkelig 
konkurrence til at fjerne de maksimale 
engrostakster

3. Kommissionen forelægger senest den 
30. juni 2016 efter en offentlig høring en 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om blandt andet:
a) om konkurrencen har udviklet sig 
tilstrækkeligt til at begrunde de 
maksimale detailtaksters udløb
b) om der vil være tilstrækkelig 
konkurrence til at fjerne de maksimale 
engrostakster

c) udviklingen og de forventede fremtidige 
tendenser i engros- og detailtaksterne for 
levering af tale-, sms- og 
datakommunikationstjenester til 
roamingkunder i sammenligning med 
taksterne for 
mobilkommunikationstjenester på nationalt 
plan i de forskellige medlemsstater, opgjort 
separat efter kunder, der betaler forud, og 
kunder, der betaler efterfølgende, samt 
udviklingen i kvaliteten og hastigheden af 
disse tjenester

c) udviklingen og de forventede fremtidige 
tendenser i engros- og detailtaksterne for 
levering af tale-, sms- og 
datakommunikationstjenester til 
roamingkunder i sammenligning med 
taksterne for 
mobilkommunikationstjenester på nationalt 
plan i de forskellige medlemsstater, opgjort 
separat efter kunder, der betaler forud, og 
kunder, der betaler efterfølgende, samt 
udviklingen i kvaliteten og hastigheden af 
disse tjenester

d) tilgængeligheden og kvaliteten af disse 
tjenester, herunder dem, der er et alternativ 
til tale-, sms- og dataroamingtjenester, især 
på baggrund af den teknologiske udvikling

d) tilgængeligheden og kvaliteten af disse 
tjenester, herunder dem, der er et alternativ 
til tale-, sms- og dataroamingtjenester, især 
på baggrund af den teknologiske udvikling

e) i hvilken udstrækning forbrugerne har 
draget fordel af egentlige fald i priserne på 
roamingtjenester, den vifte af takster og 
produkter, der udbydes til forbrugere med 
forskellige opkaldsmønstre, og forskellen 
mellem roamingtariffer og indenlandske 
tariffer, herunder tilgængeligheden af 
tilbud om en enhedstarif for indenlandske 
tjenester og roamingtjenester

e) i hvilken udstrækning forbrugerne har 
draget fordel af egentlige fald i priserne på 
roamingtjenester, den vifte af takster og 
produkter, der udbydes til forbrugere med 
forskellige opkaldsmønstre, og forskellen 
mellem roamingtariffer og indenlandske 
tariffer, herunder tilgængeligheden af 
tilbud om en enhedstarif for indenlandske 
tjenester og roamingtjenester

f) graden af konkurrence inden for både f) graden af konkurrence inden for både 
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detail- og engrosmarkeder, især 
konkurrenceforholdene for mindre, 
uafhængige eller nystartede udbydere, 
herunder konkurrencevirkningerne af 
kommercielle aftaler og graden af 
samtrafik mellem udbydereDA

detail- og engrosmarkeder, især 
konkurrenceforholdene for mindre, 
uafhængige eller nystartede udbydere, 
herunder konkurrencevirkningerne af 
kommercielle aftaler og graden af 
samtrafik mellem udbydereDA

g) i hvilken udstrækning gennemførelsen af 
de strukturelle foranstaltninger fastsat i 
artikel 3 og 4 har skabt øget konkurrence 
på det indre marked for roamingtjenester i 
en sådan udstrækning, at forskellen mellem 
roamingtakster og indenlandske tariffer 
nærmer sig nul

g) i hvilken udstrækning gennemførelsen af 
de strukturelle foranstaltninger fastsat i 
artikel 3 og 4 har skabt øget konkurrence 
på det indre marked for roamingtjenester i 
en sådan udstrækning, at forskellen mellem 
roamingtakster og indenlandske tariffer 
nærmer sig nul

h) i hvilken udstrækning niveauet for de 
maksimale engros- og detailtakster har 
sikret tilstrækkelig beskyttelse mod for 
høje priser for forbrugerne og samtidig 
tillader udvikling af konkurrence på det 
indre marked for roamingtjenester.

h) i hvilken udstrækning niveauet for de 
maksimale engros- og detailtakster har 
sikret tilstrækkelig beskyttelse mod for 
høje priser for forbrugerne og samtidig 
tillader udvikling af konkurrence på det 
indre marked for roamingtjenester.

2. Viser rapporten, at de strukturelle 
foranstaltninger i medfør af denne 
forordning ikke har været tilstrækkelige 
til at styrke konkurrencen på det indre 
marked for roamingtjenester til fordel for 
alle europæiske forbrugere, eller at 
forskellene mellem roamingtariffer og 
indenlandske tariffer ikke har nærmet sig 
nul, fremsætter Kommissionen passende 
forslag for Europa-Parlamentet og Rådet 
for at rette op på denne situation og derved 
opnå et indre marked for 
mobilkommunikationstjenester, hvor der i 
sidste ende ikke er nogen forskel på 
indenlandske tariffer og roamingtariffer. 
Kommissionen vurderer navnlig, om det 
er nødvendigt:

2. Viser rapporten i stk. 2, at der er behov 
for at ændre varigheden eller revidere 
niveauet af de maksimale engrostakster 
eller mobiltermineringstakterne for 
roaming, fremsætter Kommissionen 
passende forslag for Europa-Parlamentet 
og Rådet for at rette op på denne situation.

a) at træffe yderligere tekniske og
strukturelle foranstaltninger

Viser rapporten i stk. 3, at de strukturelle 
foranstaltninger i medfør af denne 
forordning ikke har været tilstrækkelige 
til at styrke konkurrencen på det indre 
marked for roamingtjenester til fordel for 
alle europæiske forbrugere, eller at 
forskellene mellem roamingtariffer og 
indenlandske tariffer ikke har nærmet sig 
nul, fremsætter Kommissionen senest den 
31. december 2015 passende forslag for 
Europa-Parlamentet og Rådet for at rette 
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op på denne situation og derved opnå et 
indre marked for 
mobilkommunikationstjenester, hvor der i 
sidste ende ikke er nogen forskel på 
indenlandske tariffer og roamingtariffer.

b) at ændre de strukturelle 
foranstaltninger
c) at forlænge gyldigheden af og eventuelt 
revidere de maksimale detailtaksters 
niveau fastsat i artikel 8, 10 og 13
d) at ændre gyldigheden eller revidere de 
maksimale engrostaksters niveau fastsat i 
artikel 7, 9 og 12
e) at indføre alle andre nødvendige krav, 
herunder ikkedifferentiering af roaming-
tariffer og indenlandske tariffer.
3. Kommissionen forelægger endvidere 
hvert andet år efter udarbejdelsen af den 
rapport, der henvises til i stk. 1, en rapport 
for Europa-Parlamentet og Rådet. Hver 
rapport skal indeholde en gennemgang af 
tilsynet med udbuddet af roamingtjenester i 
Unionen og en evaluering af fremskridtene 
frem mod opfyldelse af denne forordnings 
mål, blandt andet under henvisning til de 
forhold, der er omhandlet i stk. 1 og 2.

5. Kommissionen forelægger endvidere 
hvert andet år efter udarbejdelsen af den 
rapport, der henvises til i stk. 1, en rapport 
for Europa-Parlamentet og Rådet. Hver 
rapport skal indeholde en gennemgang af 
tilsynet med udbuddet af roamingtjenester i 
Unionen og en evaluering af fremskridtene 
frem mod opfyldelse af denne forordnings 
mål, blandt andet under henvisning til de 
forhold, der er omhandlet i stk. 2 og 3.

4. Med henblik på at vurdere den 
konkurrencemæssige udvikling på EU-
dækkende roamingmarkeder indsamler 
BEREC jævnligt oplysninger fra de 
nationale tilsynsmyndigheder om 
udviklingen i detail- og engrostaksterne for 
tale-, sms- og dataroamingtjenester. Disse 
oplysninger indberettes til Kommissionen 
mindst to gange om året. Kommissionen 
offentliggør oplysningerne.

6. Med henblik på at vurdere den 
konkurrencemæssige udvikling på EU-
dækkende roamingmarkeder indsamler 
BEREC jævnligt oplysninger fra de 
nationale tilsynsmyndigheder om 
udviklingen i detail- og engrostaksterne for 
tale-, sms- og dataroamingtjenester. Disse 
oplysninger indberettes til Kommissionen 
mindst to gange om året. Kommissionen 
offentliggør oplysningerne.

BEREC indsamler også årligt oplysninger 
fra de nationale tilsynsmyndigheder om, 
hvor gennemskuelige og sammenlignelige 
de forskellige tariffer, som operatørerne 
tilbyder deres kunder, er. Kommissionen 
offentliggør disse data og resultater.

BEREC indsamler også årligt oplysninger 
fra de nationale tilsynsmyndigheder om, 
hvor gennemskuelige og sammenlignelige 
de forskellige tariffer, som operatørerne 
tilbyder deres kunder, er. Kommissionen 
offentliggør disse data og resultater.

Or. en

(http://eur-
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lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:DA:PDF)

Ændringsforslag 800
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 8 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 231/2012
Artikel 19

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

8a) Artikel 19 affattes således:
Revision
1. Kommissionen tager denne forordnings 
funktion op til revision og forelægger efter
en offentlig høring en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet senest den 30. juni 
2016. Kommissionen vurderer navnlig, 
om målene i denne forordning er nået. I 
denne forbindelse gennemgår 
Kommissionen blandt andet:

"1. Kommissionen tager denne forordnings 
funktion op til revision og forelægger en 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet i 
overensstemmelse med stk. 2 til 6.

2. Senest den 30. juni 2015 forelægger 
Kommissionen efter en offentlig høring 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om eventuelle ændringer af gyldigheden 
eller de maksimale engrostaksters niveau, 
jf. artikel 7, 9 og 12, idet der også tages 
højde for termineringstaksterne.

a) om konkurrencen har udviklet sig 
tilstrækkeligt til at begrunde de maksimale 
detailtaksters udløb

BEREC fastlægger senest den 30. juni 
2015 efter en offentlig høring 
retningslinjer for foranstaltninger til at
hindre unormalt eller svigagtigt brug i 
henhold til artikel 6a.

b) om der vil være tilstrækkelig 
konkurrence til at fjerne de maksimale 
engrostakster

3. Kommissionen forelægger senest den 
30. juni 2016 efter en offentlig høring en 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om blandt andet:

c) udviklingen og de forventede fremtidige 
tendenser i engros- og detailtaksterne for 
levering af tale-, sms- og
datakommunikationstjenester til 
roamingkunder i sammenligning med 
taksterne for 
mobilkommunikationstjenester på 

a) tilgængeligheden og kvaliteten af disse 
tjenester, herunder dem, der er et 
alternativ til tale-, sms- og
dataroamingtjenester, især på baggrund 
af den teknologiske udvikling
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nationalt plan i de forskellige 
medlemsstater, opgjort separat efter 
kunder, der betaler forud, og kunder, der 
betaler efterfølgende, samt udviklingen i 
kvaliteten og hastigheden af disse 
tjenester
d) tilgængeligheden og kvaliteten af disse 
tjenester, herunder dem, der er et 
alternativ til tale-, sms- og 
dataroamingtjenester, især på baggrund 
af den teknologiske udvikling

b) graden af konkurrence inden for både 
detail- og engrosmarkeder, især 
konkurrenceforholdene for mindre, 
uafhængige eller nystartede udbydere,
herunder konkurrencevirkningerne af 
kommercielle aftaler og graden af 
samtrafik mellem udbydere

e) i hvilken udstrækning forbrugerne har 
draget fordel af egentlige fald i priserne
på roamingtjenester, den vifte af takster og 
produkter, der udbydes til forbrugere med 
forskellige opkaldsmønstre, og forskellen 
mellem roamingtariffer og indenlandske 
tariffer, herunder tilgængeligheden af 
tilbud om en enhedstarif for indenlandske 
tjenester og roamingtjenester

c) i hvilken udstrækning gennemførelsen 
af de strukturelle foranstaltninger fastsat i 
artikel 3 og 4 har skabt øget konkurrence
på det indre marked for roamingtjenester. 

f) graden af konkurrence inden for både 
detail- og engrosmarkeder, især 
konkurrenceforholdene for mindre, 
uafhængige eller nystartede udbydere, 
herunder konkurrencevirkningerne af 
kommercielle aftaler og graden af 
samtrafik mellem udbydereDA

Kommissionen undersøger navnlig, om 
det er nødvendigt at træffe yderligere 
tekniske og strukturelle foranstaltninger
eller ændre de strukturelle 
foranstaltninger.

g) i hvilken udstrækning gennemførelsen 
af de strukturelle foranstaltninger fastsat i 
artikel 3 og 4 har skabt øget konkurrence 
på det indre marked for roamingtjenester 
i en sådan udstrækning, at forskellen 
mellem roamingtakster og indenlandske 
tariffer nærmer sig nul

4. Viser rapporten i stk. 2, at der er behov 
for at ændre varigheden eller revidere 
niveauet for de maksimale engrostakster, 
fremsætter Kommissionen passende 
forslag for Europa-Parlamentet og Rådet 
for at rette op på denne situation.

h) i hvilken udstrækning niveauet for de 
maksimale engros- og detailtakster har 
sikret tilstrækkelig beskyttelse mod for 
høje priser for forbrugerne og samtidig 
tillader udvikling af konkurrence på det 
indre marked for roamingtjenester.

Viser rapporten som omhandlet i stk. 3, at 
de strukturelle foranstaltninger i medfør 
af denne forordning ikke har været 
tilstrækkelige til at styrke konkurrencen
på det indre marked for roamingtjenester til 
fordel for alle europæiske forbrugere, 
fremsætter Kommissionen passende 
forslag for Europa-Parlamentet og Rådet 
for at rette op på denne situation.

2. Viser rapporten, at de strukturelle I begge tilfælde forelægges forslag til 
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foranstaltninger i medfør af denne 
forordning ikke har været tilstrækkelige 
til at styrke konkurrencen på det indre 
marked for roamingtjenester til fordel for 
alle europæiske forbrugere, eller at 
forskellene mellem roamingtariffer og 
indenlandske tariffer ikke har nærmet sig 
nul, fremsætter Kommissionen passende 
forslag for Europa-Parlamentet og Rådet 
for at rette op på denne situation og 
derved opnå et indre marked for 
mobilkommunikationstjenester, hvor der i 
sidste ende ikke er nogen forskel på 
indenlandske tariffer og roamingtariffer. 
Kommissionen vurderer navnlig, om det 
er nødvendigt:

eventuelle passende foranstaltninger 
samtidig med rapporterne.

a) at træffe yderligere tekniske og 
strukturelle foranstaltninger

5. Kommissionen forelægger endvidere 
hvert andet år efter udarbejdelsen af den 
rapport, der henvises til i stk. 1, en rapport 
for Europa-Parlamentet og Rådet. Hver 
rapport skal indeholde en gennemgang af 
tilsynet med udbuddet af roamingtjenester 
i Unionen og en evaluering af 
fremskridtene frem mod opfyldelse af 
denne forordnings mål.

b) at ændre de strukturelle 
foranstaltninger

6. Med henblik på at vurdere den 
konkurrencemæssige udvikling på EU-
dækkende roamingmarkeder indsamler 
BEREC jævnligt oplysninger fra de 
nationale tilsynsmyndigheder om 
udviklingen i detail- og engrostaksterne 
for tale-, sms- og dataroamingtjenester. 
Disse oplysninger indberettes til 
Kommissionen mindst to gange om året. 
Kommissionen offentliggør 
oplysningerne.

c) at forlænge gyldigheden af og eventuelt 
revidere de maksimale detailtaksters 
niveau fastsat i artikel 8, 10 og 13

BEREC indsamler også årligt oplysninger 
fra de nationale tilsynsmyndigheder om, 
hvor gennemskuelige og sammenlignelige 
de forskellige tariffer, som operatørerne 
tilbyder deres kunder, er. Kommissionen 
offentliggør disse data og resultater.

d) at ændre gyldigheden eller revidere de 
maksimale engrostaksters niveau fastsat i 
artikel 7, 9 og 12
e) at indføre alle andre nødvendige krav, 
herunder ikkedifferentiering af roaming-
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tariffer og indenlandske tariffer.
3. Kommissionen forelægger endvidere 
hvert andet år efter udarbejdelsen af den 
rapport, der henvises til i stk. 1, en rapport 
for Europa-Parlamentet og Rådet. Hver 
rapport skal indeholde en gennemgang af 
tilsynet med udbuddet af roamingtjenester 
i Unionen og en evaluering af 
fremskridtene frem mod opfyldelse af 
denne forordnings mål, blandt andet 
under henvisning til de forhold, der er 
omhandlet i stk. 1 og 2.
4. Med henblik på at vurdere den 
konkurrencemæssige udvikling på EU-
dækkende roamingmarkeder indsamler 
BEREC jævnligt oplysninger fra de 
nationale tilsynsmyndigheder om 
udviklingen i detail- og engrostaksterne 
for tale-, sms- og dataroamingtjenester. 
Disse oplysninger indberettes til 
Kommissionen mindst to gange om året. 
Kommissionen offentliggør 
oplysningerne.
BEREC indsamler også årligt oplysninger 
fra de nationale tilsynsmyndigheder om, 
hvor gennemskuelige og sammenlignelige 
de forskellige tariffer, som operatørerne 
tilbyder deres kunder, er. Kommissionen 
offentliggør disse data og resultater.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:DA:PDF)

Ændringsforslag 801
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Forslag til forordning
Artikel 38 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 4 – stk. 6 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 3 tilføjes følgende nye stk. 2a:
BEREC's rådgivende rolle under 
udarbejdelsen af lovforslag, der berører 
den elektroniske kommunikationssektor, 
bør systematiseres

Or. en

Ændringsforslag 802
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 38 a (ny)
Afgørelse nr. 243/2012/EU
Artikel 4 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 38a
Ændringer af afgørelse nr. 243/2012/EU

I forbindelse med fastlæggelsen af 
strukturen for de licensgebyrer, som skal 
betales for tildelingen af frekvens, sikrer 
de nationale tilsynsmyndigheder, at den 
valgte gebyrstruktur minimerer tiden til at 
gøre nye net og tjenester tilgængelige for 
forbrugere og borgere ved at:
a) overveje de relative fordele ved 
alternative gebyrstrukturer, herunder 
betaling af tilbagevendende årlige gebyrer 
i hele licensens varighed, med hensyn til 
den indvirkning, de har på investeringer, 
innovation og en bestemt tjenestes 
tilgængelighed i hele EU og
b) overveje at indlede opkrævningen af 
disse gebyrer fra den dato, hvor de 
tjenester, som bruger den tildelte frekvens, 
lanceres. 

Or. en
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Begrundelse

Den nuværende og mest anvendte gebyrstruktur i EU er kendetegnet ved store 
forskudsbetalinger, som ikke stemmer særligt godt overens med tidsprofilen for de krævede 
netinvesteringer eller med tidsplanen for den generering af indtægter, som brug af den tildelte 
frekvens tillader. En mere afbalanceret tilgang, som tager højde for den fulde indvirkning, 
som alternative gebyrstrukturer har på investeringer og innovation.

Ændringsforslag 803
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 4 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger regelmæssigt 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om evalueringen og gennemgangen af 
denne forordning. Den første rapport
forelægges senest den 1. juli 2018. 
Efterfølgende rapporter forelægges hvert 
fjerde år derefter. Kommissionen 
forelægger efter behov relevante forslag 
om ændring af denne forordning og 
tilpasning af andre retsakter, der bl.a. 
følger af udviklingen inden for 
informationsteknologien og 
informationssamfundet. Rapporterne 
offentliggøres.

Kommissionen forelægger regelmæssigt 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om evalueringen og gennemgangen af 
denne forordning. Kommissionen bør 
alligevel gennemføre en gennemgang og 
revision af rammebestemmelserne for 
elektronisk kommunikation som helhed 
og forelægge en rapport med relevante 
forslag om ændring af denne forordning og 
tilpasning af andre retsakter for Europa-
Parlamentet og Rådet senest den 30. juni 
2015.

Evalueringen bør især omfatte følgende 
elementer:
- Evaluering af, om den asymmetriske 
væsentlige markedspris og 
adgangsreglerne eventuelt kan reguleres 
andetsteds.
- Evaluering af behovet for yderligere 
regler på dette område og anvendelsen af 
disse regler på alle markedsaktører i hele 
værdikæden.
- Sikring af, at brugerne af digitale 
tjenesteydelser også er i stand til at 
kontrollere disse, og at portabiliteten er 
sikret ved skift mellem forskellige 
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styresystemer.
- Alle markedsaktører bør kunne operere 
under samme forudsætninger, dette bør 
gælde for såvel udbydere af "over-the-
top"-onlinetjenester som teleudbydere. 
Det bør endvidere sikres, at brugere af 
"over-the-top"-onlinetjenester, ligesom 
det allerede er tilfældet for teleudbydere, 
beskyttes af principper som 
gennemsigtighed, ikke-diskrimination, 
åbenhed, portabilitet, interoperabilitet og 
let skift.

Or. de

Ændringsforslag 804
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 4 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger regelmæssigt
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om evalueringen og gennemgangen af 
denne forordning. Den første rapport 
forelægges senest den 1. juli 2018. 
Efterfølgende rapporter forelægges hvert 
fjerde år derefter. Kommissionen 
forelægger efter behov relevante forslag 
om ændring af denne forordning og 
tilpasning af andre retsakter, der bl.a. 
følger af udviklingen inden for 
informationsteknologien og 
informationssamfundet. Rapporterne 
offentliggøres.

Kommissionen gennemfører en 
omfattende evaluering og gennemgang af 
hele rammelovgivningen for elektronisk 
kommunikation og forelægger senest den 
30. juni 2015 en rapport med relevante 
forslag for Europa-Parlamentet og Rådet.

Gennemgangen foretages på baggrund 
af:
- en vurdering af, om de asymmetriske, 
SMP-baserede pris- og adgangsregler i 
EU's rammelovgivning kan fjernes  
- en vurdering af det fortsatte behov for de 
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resterende regler, som vil gælde 
symmetrisk for alle aktører på markedet 
langs konvergensværdikæden
- sikring af at brugere af digitale tjenester 
kan kontrollere deres digitale liv og data 
ved at fjerne hindringer for at skifte 
styresystem uden at miste applikationer og 
data
- sikring af lige vilkår med og 
tilstrækkelig beskyttelse af forbrugere, 
som bruger "over the top"-onlinetjenester 
sammenlignet med 
telekommunikationstjenester, ved at 
fastlægge regler, der sikrer, at der ved 
brug af "over the top"-onlinetjenester 
anvendes veletablerede principper for 
levering af elektroniske 
kommunikationstjenester som 
gennemsigtighed, ikke-diskriminering, 
åbenhed, let skift til ny udbyder, 
interoperabilitet, alle-til-alle-
kommunikation og portabilitet på deres 
tjenester.

Or. en

Begrundelse

In its Communication accompanying this legislative proposal the Commission acknowledges 
the transitory nature of SMP based asymmetric ex-ante regulation and the need to establish a 
level playing field with so called ‘over the top’ online services in a converging all IP market. 
These are two basic requirements to provide for competitive framework conditions for the 
European ICT industry and we cannot afford to postpone these changes, essential for the 
recovery of our strategically important ICT sector. When the next revised framework will 
enter into force, we will have experienced two decades of transitory sector specific ex-ante 
SMP regulation. Already today we clearly observe that telecommunications markets are 
competitive and with the underlying market structure and established wholesale markets 
competition rules are already today able to sufficiently guarantee the competitive functioning 
of telecommunications markets in Europe. This does not mean that we do not need to continue 
to provide for symmetric rules, applicable to all market players independent of any SMP to 
ensure basic security requirements and to sufficiently protect consumers. Well established 
principles which have proven their value in protecting consumers and keeping markets open 
for competition like any-to-any-communication, portability, non-discrimination, openness of 
platforms, transparency and the like should be applied in an appropriate way to all players in 
the converging all IP world.
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Ændringsforslag 805
Werner Langen, Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 4 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger regelmæssigt
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om evalueringen og gennemgangen af 
denne forordning. Den første rapport 
forelægges senest den 1. juli 2018. 
Efterfølgende rapporter forelægges hvert 
fjerde år derefter. Kommissionen 
forelægger efter behov relevante forslag 
om ændring af denne forordning og 
tilpasning af andre retsakter, der bl.a.
følger af udviklingen inden for 
informationsteknologien og 
informationssamfundet. Rapporterne 
offentliggøres.

Kommissionen skal foretage en 
omfattende vurdering og gennemgang af 
rammebestemmelserne for elektronisk 
kommunikation som helhed og forelægge 
resultaterne inklusive relevante 
ændringsforslag for Europa-Parlamentet 
og Rådet senest den 31. marts 2015.

Or. de

Ændringsforslag 806
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger regelmæssigt
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om evalueringen og gennemgangen af 
denne forordning. Den første rapport 
forelægges senest den 1. juli 2018. 
Efterfølgende rapporter forelægges hvert 
fjerde år derefter. Kommissionen 
forelægger efter behov relevante forslag 
om ændring af denne forordning og 
tilpasning af andre retsakter, der bl.a. 
følger af udviklingen inden for 
informationsteknologien og 

Kommissionen gennemfører en 
omfattende evaluering og gennemgang af 
rammebestemmelserne for elektronisk 
kommunikation som helhed og forelægger
en rapport med passende forslag for
Europa-Parlamentet og Rådet senest den
30. juni 2015.
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informationssamfundet. Rapporterne 
offentliggøres.

Or. de

Ændringsforslag 807
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger regelmæssigt 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om evalueringen og gennemgangen af 
denne forordning. Den første rapport 
forelægges senest den 1. juli 2018. 
Efterfølgende rapporter forelægges hvert 
fjerde år derefter. Kommissionen 
forelægger efter behov relevante forslag 
om ændring af denne forordning og 
tilpasning af andre retsakter, der bl.a. 
følger af udviklingen inden for 
informationsteknologien og 
informationssamfundet. Rapporterne 
offentliggøres.

Kommissionen forelægger regelmæssigt 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om evalueringen og gennemgangen af 
denne forordning. Den første rapport 
forelægges senest den 1. juli 2018. 
Efterfølgende rapporter forelægges hvert 
fjerde år derefter. Kommissionen 
forelægger efter behov relevante forslag 
om ændring af denne forordning og 
tilpasning af andre retsakter, der bl.a. 
følger af udviklingen inden for 
informationsteknologien og 
informationssamfundet. Gennemgangen 
omfatter blandt andet:

Or. en

Ændringsforslag 808
Werner Langen, Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens gennemgang

Or. de
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Ændringsforslag 809
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Gennemgangen omfatter 
Kommissionens henstilling af 17. 
december 2007 om relevante produkt- og 
tjenestemarkeder inden for den 
elektroniske kommunikationssektor, som 
er underlagt forhåndsregulering i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/21/EF om fælles 
rammebestemmelser for elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester, 
herunder testen af de "tre kriterier". 
Kommissionens henstilling af 17. 
december 2007 om relevante produkt- og 
tjenestemarkeder er i kraft indtil den 
omfattende gennemgang af 
rammelovgivningen.

Or. en

Begrundelse

Den potentielle ændring af EU's nuværende regulerings- og konkurrencemodel skal 
gennemføres i henhold til en omfattende gennemgang, offentlig høring og konsekvensanalyse. 
Denne forordning eller Kommissionens gennemførelsesretsakter bør ikke være til hinder for 
en sådan gennemgang. I denne forbindelse kan ændringen af den nugældende liste over 
relevante markeder ikke berettiges, før medlovgiverne har accepteret den efter 
gennemgangen.

Ændringsforslag 810
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) paneuropæiske tjenester og operatører, 
idet der tages højde for muligheden for, at 
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Kommissionen identificerer 
transnationale markeder i henhold til 
artikel 15, stk. 4, i direktiv 2002/21/EF

Or. en

Ændringsforslag 811
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) fremme af udviklingen af globalt 
konkurrencedygtige paneuropæiske 
udbydere og udbuddet af 
grænseoverskridende erhvervstjenester.

Or. en

Ændringsforslag 812
Werner Langen, Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – nr. 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det vurderes, om de asymmetriske og 
SMP-baserede pris- og adgangsregler kan 
ophæves.

Or. de

Ændringsforslag 813
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – nr. ii (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) identifikation af transnationale 
markeder, i første omgang i det mindste 
hvad angår erhvervstjenester; udbydernes 
mulighed for at underrette BEREC om, at 
de har planer om at udbyde tjenester på 
sådanne markeder

Or. en

Ændringsforslag 814
Werner Langen, Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – nr. 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det evalueres, om der stadig er behov 
for de eksisterende regler på dette område, 
der gælder på samme måde for alle 
markedsaktører i hele værdikæden.

Or. de

Ændringsforslag 815
Werner Langen, Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – nr. 3 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Det sikres, at forbrugere og brugere af 
digitale tjenester er i stand til at 
kontrollere deres digitale identitet og data, 
ved at det gøres lettere at skifte mellem 
forskellige styresystemer og muligt uden 
tab af applikationer og data.

Or. de
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Ændringsforslag 816
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – nr. iii (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) en fælles EU-tilladelse, herunder 
paneuropæiske frekvensauktioner, og 
tilsynsstruktur for rammebestemmelserne 
som helhed

Or. en

Ændringsforslag 817
Werner Langen, Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – nr. 4 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) Det sikres, at der gælder ensartede 
udgangs- og konkurrencevilkår for 
teletjenester og OTT-tjenester, og at det 
dermed kan sikres, at brugere af OTT-
tjenester sikres tilstrækkeligt. I den 
forbindelse tages der især højde for 
principperne om gennemsigtighed, ikke-
forskelsbehandling og interoperabilitet 
samt lettere skift af udbyder.

Or. de

Ændringsforslag 818
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – nr. iv (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) en styrkelse af anvendelsen af 
funktionel adskillelse som afhjælpende 
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foranstaltning ved at afskaffe dens 
karakter af undtagelsesforanstaltning kan 
skabe øgede incitamenter til at investere i 
net og videreudvikle det indre marked for 
elektronisk kommunikation.

Or. en

Ændringsforslag 819
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – nr. v (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) fremme af EU's globale 
konkurrenceevne og den europæiske 
digitale industri samt investeringer og 
innovation.

Or. en

Ændringsforslag 820
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 39a
Europæisk myndighed for regulering og 

overvågning af det europæiske indre 
marked for elektronisk kommunikation

Der oprettes en uafhængig europæisk 
myndighed for regulering og overvågning 
af det europæiske indre marked for 
elektronisk kommunikation, der har til 
formål at regulere og overvåge, at det 
europæiske marked for elektronisk 
kommunikation fungerer korrekt.
Driftsomkostningerne for denne 
uafhængige myndighed dækkes af et 
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obligatorisk bidrag fra den elektroniske 
kommunikation.

Or. fr

Ændringsforslag 821
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag I

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 822
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Bilag I – overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

MINIMUMSPARAMETRE FOR 
TILBUD AF EUROPÆISKE
VIRTUELLE 
BREDBÅNDSADGANGSPRODUKTER

MINIMUMSPARAMETRE FOR 
TILBUD AF EUROPÆISKE
ADGANGSPRODUKTER AF HØJ 
KVALITET TIL LEVERING AF 
PANEUROPÆISKE 
KOMMUNIKATIONSTJENESTER

Or. en

Ændringsforslag 823
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Bilag I – del 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. [...] udgår

Or. en
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Ændringsforslag 824
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Bilag I – del 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Engrosadgangsprodukter til fastnet, der 
tilbydes på lag tre i Den Internationale 
Standardiseringsorganisations 
syvlagsmodel for 
kommunikationsprotokoller ("netlaget") på 
IP-bitstrømsniveau med handover-punkter, 
og som tilbyder en højere grad af 
ressourcesammenlægning f.eks. på 
nationalt og/eller regionalt niveau

TILBUD 1: Engrosadgangsprodukter til 
fastnet af høj kvalitet, der tilbydes på lag 
tre i Den Internationale 
Standardiseringsorganisations 
syvlagsmodel for 
kommunikationsprotokoller ("netlaget") på 
IP-bitstrømsniveau med handover-punkter, 
og som tilbyder en højere grad af 
ressourcesammenlægning f.eks. på 
nationalt og/eller regionalt niveau

Or. en

Ændringsforslag 825
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Bilag I – del 2 – punkt 2.2 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mulighed for at understøtte forskellige
tjenestekvalitetsniveauer (f.eks. 
tjenestekvalitetsniveau 1, 2 og 3), for så 
vidt angår:

Mulighed for at understøtte høje
tjenestekvalitetsniveauer, for så vidt angår:

Or. en

Ændringsforslag 826
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Bilag I – del 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. TILBUD 3 3. TILBUD 2

Or. en

Ændringsforslag 827
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag II

Kommissionens forslag Ændringsforslag

MINIMUMSPARAMETRE FOR 
EUROPÆISKE 
KONNEKTIVITETSPRODUKTER MED 
EN GARANTERET 
SERVICEKVALITET

udgår

Netelementer og tilhørende oplysninger:
- En beskrivelse af de 
konnektivitetsprodukter, der udbydes over 
fastnet, herunder tekniske kendetegn og 
indførelse af eventuelle relevante 
standarder.
Netfunktionaliteter:
- konnektivitetsaftale, der garanterer 
servicekvalitet i alle led, på grundlag af 
fælles fastsatte parametre, der som 
minimum muliggør udbud af følgende 
typer tjenester:
- tale- og videoopkald
- udsendelse af audiovisuelt indhold og
- datakritiske applikationer.

Or. en

Ændringsforslag 828
Marietje Schaake
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Forslag til forordning
Bilag II

Kommissionens forslag Ændringsforslag

MINIMUMSPARAMETRE FOR 
EUROPÆISKE 
KONNEKTIVITETSPRODUKTER MED 
EN GARANTERET 
SERVICEKVALITET

udgår

Netelementer og tilhørende oplysninger:
- En beskrivelse af de 
konnektivitetsprodukter, der udbydes over 
fastnet, herunder tekniske kendetegn og
indførelse af eventuelle relevante 
standarder.
Netfunktionaliteter:
- konnektivitetsaftale, der garanterer 
servicekvalitet i alle led, på grundlag af 
fælles fastsatte parametre, der som 
minimum muliggør udbud af følgende 
typer tjenester:
- tale- og videoopkald
- udsendelse af audiovisuelt indhold og
- datakritiske applikationer.

Or. en

Ændringsforslag 829
Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Bilag II

Kommissionens forslag Ændringsforslag

MINIMUMSPARAMETRE FOR 
EUROPÆISKE 
KONNEKTIVITETSPRODUKTER MED 
EN GARANTERET 
SERVICEKVALITET

udgår

Netelementer og tilhørende oplysninger:
- En beskrivelse af de 
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konnektivitetsprodukter, der udbydes over 
fastnet, herunder tekniske kendetegn og 
indførelse af eventuelle relevante 
standarder.
Netfunktionaliteter:
- konnektivitetsaftale, der garanterer 
servicekvalitet i alle led, på grundlag af 
fælles fastsatte parametre, der som 
minimum muliggør udbud af følgende 
typer tjenester:
- tale- og videoopkald
- udsendelse af audiovisuelt indhold og
- datakritiske applikationer.

Or. de

Ændringsforslag 830
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Bilag II

Kommissionens forslag Ændringsforslag

MINIMUMSPARAMETRE FOR 
EUROPÆISKE 
KONNEKTIVITETSPRODUKTER MED 
EN GARANTERET 
SERVICEKVALITET

udgår

Netelementer og tilhørende oplysninger:
- En beskrivelse af de 
konnektivitetsprodukter, der udbydes over 
fastnet, herunder tekniske kendetegn og 
indførelse af eventuelle relevante 
standarder.
Netfunktionaliteter:
- konnektivitetsaftale, der garanterer 
servicekvalitet i alle led, på grundlag af 
fælles fastsatte parametre, der som 
minimum muliggør udbud af følgende 
typer tjenester:
- tale- og videoopkald
- udsendelse af audiovisuelt indhold og
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- datakritiske applikationer.

Or. en


