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B7-0000/2011

Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse til Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget 
om det åbne internet og netneutraliteten i Europa 

Europa-Parlamentet,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen KOM (2011) 0222 endelig af 19. april 2011 
om det åbne internet og netneutraliteten i Europa,

– der henviser til spørgsmålet om xx xx xxxx til Rådet om meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget -
Den åbne internet og netneutraliteten i Europa (O-xxxx / xxxx - B7 0000/2011),

– der henviser til Kommissionens erklæring af 18. december 2009 om netneutralitet,

– der henviser til artikel 1, stk. 8, litra g), og artikel 8, stk. 4, litra g), i direktiv 2009/140 af 
25. november 2009 om ændring af direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles 
rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, 

– der henviser til artikel 21, 22, stk. 3, og 30, stk. 6 i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i 
forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet),

– der henviser til artikel 1, stk. 14, litra g), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/136 af 25. november 2009 om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og 
brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, 
direktiv 2002/58/EF om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets 
fred i den elektroniske kommunikationssektor samt ændringsforordning (EF) nr. 
2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af 
lovgivning om forbrugerbeskyttelse, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1211/2009 af 25. 
november 2009 om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder 
inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og dens støttekontor,

– der henviser til sin beslutning af 6. juli 2011 om Europas Bredbånd: Investering i digitalt 
drevet vækst,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen KOM (2011) 0245 endelig af 19. april 2010 
om en digital dagsorden for Europa,

– der henviser til Rådets konklusioner af 31. maj 2010 om den digitale dagsorden for 
Europa,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen KOM (2011) 206 endelig af 13. april 2011 
"Akten for det indre marked. Tolv løftestænger til at skabe vækst og øget tillid – Sammen 
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om fornyet vækst",

– der henviser til topmødet om "det åbne internet og netneutralitet i Europa", arrangeret i 
samarbejde mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen i Bruxelles den 11. november 
2010 

– der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til at Rådet planlægger at vedtage konklusioner om det åbne internet og 
netneutraliteten i Europa på TTE-Rådet den 13. december 2011,

B. der henviser til, at EU-medlemsstaterne senest den 25. maj 2011 skal have efterkommet 
EU-reformenpakken af telesektoren fra 2009, og at Kommissionen allerede har truffet de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at principperne i EU-traktaten og i den gældende 
fællesskabsret overholdes,

C. der henviser til, at Parlamentet har opfordret Kommissionen til at sikre principperne om 
internettets neutralitet og åbenhed og fremme slutbrugernes mulighed for at få adgang til 
og videreformidle information samt for at benytte applikationer og tjenester efter eget 
valg; 

D. der henviser til, at Kommissionen har anmodet Sammenslutningen af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) om at undersøge 
hindringer for skift af operatør, blokeringer eller reguleringer af internettrafikken, samt 
gennemsigtighed og tjenestekvalitet i medlemsstaterne,

E. der henviser til, at internettjenesterne udbydes på internationalt plan, og at internettet er i 
centrum af den globale økonomi, 

F. der henviser til, at navnlig bredbånd og internet som understreget i den digitale dagsorden 
for Europa er vigtige faktorer til fremme af vækst, jobskabelse og europæisk 
konkurrenceevne på globalt plan,

G. der henviser til, at Europa kun vil kunne udnytte mulighederne i en digital økonomi fuldt 
ud ved at fremme et velfungerende internt digitalt marked, 

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse, og er enig i analysen, navnlig hvad angår 
behovet for at bevare internettets åbne og neutrale karakter,

2. bemærker, at der på baggrund af den foreliggende analyse ikke er noget klart behov for 
yderligere lovindgreb vedrørende netneutralitet,

3. glæder sig over BEREC's indsats på området, og opfordrer medlemsstaterne, navnlig de 
nationale tilsynsmyndigheder, til at samarbejde tæt med BEREC,

4. opfordrer medlemsstaterne til at sikre konsekvens i indsatsen for netneutralitet og i den 
faktiske gennemførelse af den reviderede EU-telecompakke, 

5. understreger, at enhver løsning, der foreslås i spørgsmålet om netneutralitet, bør sikre en 
fælles europæisk tilgang,
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6. fremhæver betydningen af, at medlemsstaterne, navnlig de nationale tilsynsmyndigheder 
samarbejder og koordinerer deres indsats sammen med Kommissionen, for at EU kan 
udnytte internettets fulde potentiale, 

7. erkender, at der er behov for en rimelig styring af internettrafikken for at sikre, at 
slutbrugerens opkobling ikke afbrydes af netoverbelastning, men opfordrer til 
gennemsigtighed i trafikstyringen,

8. henleder opmærksomheden på potentielle udfordringer i forbindelse med afvigelse fra 
netværksneutralitet, herunder konkurrencebegrænsende adfærd, blokering for innovation, 
begrænsning af ytringsfriheden, mangel på forbrugerbevidsthed og krænkelse af 
privatlivets fred, samt på at manglende netneutralitet rammer både virksomheder, 
forbrugere og samfundet som helhed; 

9. minder om, at EU-regelsættet sigter mod at fremme effektiv konkurrence, og at eventuelle 
foranstaltninger på området for netneutralitet derfor i tillæg til den eksisterende 
konkurrencelovgivning skal sikre redskaber til at håndtere eventuel 
konkurrencebegrænsende praksis, der kan opstå, samt skal føre til investeringer og 
fremme nye innovative forretningsmodeller;

10. mener, at gennemsigtighed, tjenestekvalitet og let leverandørskifte er nødvendige 
betingelser for netneutralitet ved at sikre slutbrugerne frihed til at vælge efter behov; 

11. anmoder Kommissionen om at vurdere behovet for yderligere vejledning om netneutralitet 
for at skabe konkurrence og valgfrihed for forbrugerne; 

12. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.


