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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren beklager timingen af forslaget til forordning om et netforbundet europæisk 
område, som bliver fremsat på et meget sent tidspunkt i Europa-Parlamentets valgperiode.
Telekommunikationssektoren og tjenesteydelser, der leveres via elektroniske 
kommunikationsnetværk, er grundlæggende for EU's konkurrenceevne på lang sigt. Den 
tidsplan, der er lagt for behandling af et stykke lovgivning, der kan have en så grundlæggende 
indvirkning på den mobile økonomi og derfor på vores økonomi som helhed, er urealistisk.

Europa-Parlamentet skulle have haft mulighed for at anmode om en grundig 
konsekvensanalyse af den foreslåede forordning fra dets egne tjenestegrene, og det skulle 
have haft tilstrækkelig tid til at gennemføre en bred offentlig høring. Ordføreren bemærker 
også BEREC's kritiske holdning til Kommissionens forslag.

Som en sidste indledende bemærkning ønsker ordføreren at understrege, at de økonomiske 
aktører har behov for et støttende miljø og retssikkerhed. Derfor er ordføreren overrasket over 
det nye forslag fra Kommissionen om international roaming blot et år efter vedtagelsen af 
Roaming III-forordningen.

Med hensyn til Retsudvalgets udtalelse har ordføreren fokuseret på tre områder:

For det første vedrørende en enkelt EU-tilladelse: Den skaber et ekstra reguleringsniveau, 
uden at det er blevet påvist i tilstrækkeligt grad, at der er behov for en sådan ordning.
Ordføreren mener, at en fjernelse af urimelige hindringer for levering af grænseoverskridende 
tjenester kan opnås via bedre koordinering mellem de nationale tilsynsmyndigheder og inden 
for BEREC ved f.eks. at indføre en harmoniseret indberetningsskabelon. Derfor foreslår 
ordføreren, at man sletter kapitel 2 i den foreslåede forordning og foretager ændringer af 
direktiv 2002/20 (tilladelsesdirektivet).

For det andet vedrørende netneutralitet: Ordføreren forslår, at operatørerne gives mulighed for 
at tilbyde og slutbrugerne gives mulighed for at nyde godt af specialiserede tjenester, så længe 
de ikke forringer den overordnede kvalitet af internetadgangstjenesterne. Rimelige 
trafikforvaltningsforanstaltninger bør også tillades under hensyntagen til medlemsstaternes 
forskellige retssystemer på betingelse af, at forbrugerne nyder godt af et åbent internet.

For det tredje vedrørende slutbrugernes rettigheder: Ordføreren foreslår, at artikel 25-30 
slettes, da en fuldstændig harmonisering ikke ville være til forbrugernes fordel. Det foreslås, 
at direktiv 2002/22 (forsyningspligtdirektivet) ændres, og at nogle af de rettigheder, der er 
knæsat heri, opdateres.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Den fælles EU-tilladelse skal baseres 
på en generel tilladelse i hjemlandet. Den 
bør ikke omfatte vilkår, som allerede 
gælder i medfør af anden eksisterende 
national lovgivning, der ikke udelukkende 
vedrører sektoren for elektronisk 
kommunikation. Desuden skal 
bestemmelserne i denne forordning og 
forordning (EU) nr. 531/2012 også gælde 
for europæiske udbydere af elektronisk 
kommunikation.

udgår
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Regulerings- og tilsynsbeføjelserne 
bør fordeles mellem den europæiske 
udbyders hjemland og eventuelle 
værtsmedlemsstater for at mindske 
hindringerne for markedsadgang, 
samtidig med at man sikrer, at de 
gældende betingelser for udbud af 

udgår
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elektroniske kommunikationstjenester og 
–net håndhæves på passende vis. Så selv 
om hver enkelt tilsynsmyndighed skal 
overvåge overholdelsen af de betingelser, 
der gælder på deres område i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen, 
bl.a. ved hjælp af sanktioner og foreløbige 
foranstaltninger, er det kun den nationale 
tilsynsmyndighed i hjemlandet, der har 
beføjelser til at suspendere eller 
tilbagekalde en europæisk udbyders ret til 
at udbyde elektroniske 
kommunikationstjenester og -net i hele 
EU eller dele heraf. 

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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fastsat i radiofrekvenspolitikprogrammet, 
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 243/201223, viser, hvor vigtigt det er at 
skride til handling allerede i perioden for 
det nuværende 
radiofrekvenspolitikprogram. EU’s 
foranstaltninger, der har til formål at 
harmonisere betingelserne for adgang til 
og effektiv udnyttelse af 
radiofrekvenserne i forbindelse med 
elektronisk kommunikation i medfør af 
Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning nr. 676/2002/EF24 har ikke 
været tilstrækkelige til at løse problemet.

___________
23 Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 243/2012/EU af 14. marts 
2012 om indførelse af et flerårigt 
radiofrekvenspolitikprogram (EUT L 81 
af 21.3.2012).
24 Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 
2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i det 
europæiske fællesskab 
(frekvenspolitikbeslutningen) (EFT L 108 
af 24.4.2002, s. 1.)

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) I forbindelse med den stigende 
overgang til net, der udelukkende er IP-
baserede, forhindrer manglen på adgang 
til konnektivitetsprodukter, der er baseret 
på IP-protokollen for forskellige kategorier 
af tjenester med en garanteret
tjenestekvalitet, der muliggør 
kommunikationsveje på tværs af 
netdomæner og netgrænser, både inden 
for og på tværs af medlemsstaterne,

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

af denne definerede kvalitet for at fungere 
tilfredsstillende. Det er derfor nødvendigt 
med en harmoniseret tilgang til 
udformningen og tilrådighedsstillelsen af 
disse tjenester, herunder sikring af, at den 
øgede kvalitet ikke er funktionelt identisk 
eller forringer 
internetadgangstjenesternes ydeevne, pris 
eller kvalitet eller underminerer 
konkurrencen, innovationen eller 
netneutraliteten.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) I løbet af de seneste årtier har 
internettet udviklet sig som en åben 
platform for innovation med lave 
adgangsbarrierer for slutbrugere, udbydere 
af applikationer og indhold og 
internettjenesteudbydere. Det eksisterende 
regelsæt har til formål at fremme 
slutbrugernes muligheder for at få adgang 
til og formidle information og bruge 
applikationer og tjenester, som de selv 
vælger. For nylig viste rapporten fra 
Sammenslutningen af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk 
Kommunikation (BEREC) om 
trafikstyringspraksis, der blev 
offentliggjort i maj 2012, og en 
undersøgelse iværksat af 
Forvaltningsorganet for Sundhed og 

(45) I løbet af de seneste årtier har 
internettet udviklet sig som en åben 
platform for innovation med lave 
adgangsbarrierer for slutbrugere, udbydere 
af applikationer og indhold og 
internettjenesteudbydere. Grundlæggende 
ligebehandling og ikkeforskelsbehandling 
i forbindelse med videresendelse af 
datapakker, uanset indhold, tjeneste, 
applikation, oprindelse eller destination, 
skal sikres ved lov i hele EU, for at give en 
varig garanti for, at alle internetbrugere 
principielt kan få adgang til eller levere 
alle former for onlineindhold, -tjenester 
eller -applikationer. 
Netadgangsoperatører er underlagt en 
generel forpligtelse til at videresende 
datapakker og samtidig levere brugerne 
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Forbrugere og udgivet i december 2012 om 
markedet for internetadgang og -udbud set 
ud fra et forbrugerperspektiv dog, at et 
væsentligt antal slutbrugere bliver berørt af 
trafikstyringspraksis, der blokerer eller 
bremser specifikke applikationer. Disse 
tendenser kræver klare regler på EU-plan 
for at bibeholde det åbne internet og for at 
undgå opsplitning på det indre marked som 
følge af de enkelte medlemsstaters 
foranstaltninger.

overførselstjenester af passende kvalitet, 
der løbende tilpasses den tekniske 
udvikling, uanset oprindelsen, 
destinationen eller arten af det indhold, de 
tjenester eller de applikationer, der skal 
overføres. Internettets åbne og ikke-
diskriminerende karakter er den 
grundlæggende drivkraft bag innovation 
og økonomisk effektivitet. Disse 
hovedtræk bidrager til at sikre frihed og 
pluralisme i medierne og den kulturelle 
sektor. Det eksisterende regelsæt har til 
formål at fremme slutbrugernes muligheder 
for at få adgang til og formidle information
og bruge applikationer og tjenester, som de 
selv vælger. For nylig viste rapporten fra 
Sammenslutningen af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk 
Kommunikation (BEREC) om 
trafikstyringspraksis, der blev 
offentliggjort i maj 2012, og en 
undersøgelse iværksat af 
Forvaltningsorganet for Sundhed og 
Forbrugere og udgivet i december 2012 om 
markedet for internetadgang og -udbud set 
ud fra et forbrugerperspektiv dog, at et 
væsentligt antal slutbrugere bliver berørt af 
trafikstyringspraksis, der blokerer eller 
bremser specifikke applikationer. Disse 
tendenser kræver klare regler på EU-plan 
for at bibeholde det åbne internet og for at 
undgå opsplitning på det indre marked som 
følge af de enkelte medlemsstaters 
foranstaltninger. Udviklingen af andre 
produkter eller tjenester må ikke hindre et 
åbent internet, der uden undtagelse 
fungerer efter princippet om "best effort".

Ændringsforslag 10

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

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

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(50) Desuden efterspørger udbyderne af 
indhold, applikationer og tjenester 
transmissionstjenester, der er baseret på 
kvalitetsparametre. Med henblik på udbud 
af specialtjenester i lukkede netværk er 
det nødvendigt, at indholds- applikations-
og tjenesteudbydernes har mulighed for at 
forhandle en sådan særlig kvalitet af 
tjenesteniveauer med udbydere af 
elektronisk kommunikation til en 
begrænset brugergruppe. Dette forventes 
at spille en afgørende rolle i udviklingen af 
nye tjenester såsom kommunikation 
mellem maskiner. Specialtjenester må 
hverken forringe den åbne 
internetadgangstjenestes kvalitet eller 
markedsføres eller anvendes som en 
interneterstatning. De kan kun 
accepteres, hvis der er et udtalt teknisk og 
reelt behov, ud over personlig økonomisk 
gevinst, for at kunne levere vigtige 
realtidsapplikationer af en bestemt 
kvalitet. Hvis specialtjenester udbydes 
eller markedsføres af adgangsudbydere, 
er de også forpligtet til at skabe en åben 
internetadgangstjeneste som omhandlet i 
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internetadgangstjenesternes generelle 
kvalitet.

betragtning 45. Alle åbne internettjenester 
er underlagt "best effort"-princippet.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) leverandører af elektroniske 
kommunikationstjenester og netværk kan 
investere i og indføre nyskabende 
teknologi inden for nye og forbedrede 
infrastrukturer med stor kapacitet og 
dermed bidrage til Unionens globale 
konkurrenceevne.

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) for at fremme investeringer i og 
innovation inden for ny og forbedret 
højkapacitetsinfrastruktur, som dækker 
hele Unionen og kan håndtere den 

udgår
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voksende efterspørgsel fra slutbrugerne 

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) harmoniseringen af regler vedrørende 
slutbrugeres rettigheder og fremme af reel 
konkurrence på detailmarkederne, hvorved 
der skabes et europæisk forbrugerområde 
for elektronisk kommunikation

e) yderligere rettigheder ud over dem, der 
blev indført med direktiv 2002/22/EF, for 
slutbrugerne og fremme af reel 
konkurrence på detailmarkederne, hvorved 
der skabes et europæisk forbrugerområde 
for elektronisk kommunikation
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Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "værtsmedlemsstat": enhver anden 
medlemsstat end hjemlandet, hvor en 
europæisk udbyder af elektronisk 
kommunikation udbyder elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester 

udgår

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

tilgængelig elektronisk 
kommunikationstjeneste, som leverer 
internetforbindelse og dermed forbindelse 
mellem praktisk taget alle endepunkter, 
som er tilsluttet til internettet, uanset den 
anvendte netteknologi; medlemsstaterne 
opstiller rimelige minimumskrav 
vedrørende internetadgangstjenesternes 
kvalitet, som løbende tilpasses den 
teknologiske udvikling; en 
internetadgangstjeneste gør det muligt for 
slutbrugerne at benytte alle 
internetbaserede applikationer i henhold 
til princippet om "best effort"; den eneste 
tilladte afvigelse fra dette princip er en 
forholdsmæssig og begrundet 
trafikstyring, når betingelserne herfor er 
klart defineret

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

15) "specialtjeneste": en elektronisk 
kommunikationstjeneste eller enhver anden 
tjeneste, der leveres via en internet-
protokol og drives inden for et lukket 
elektronisk kommunikationsnet, som 
benytter adgangskontrol, og som giver 
mulighed for at få adgang til bestemt 
indhold, bestemte applikationer eller 
tjenester eller en kombination heraf baseret 
på udstrakt anvendelse af trafikstyring for 
at sikre passende tjenestekarakteristika; 
tjenesten markedsføres ikke som et 
alternativ til en internetadgangstjeneste og 
anvendes heller ikke i større omfang som 
en sådan

Begrundelse

Definitionen er baseret på BEREC's retningslinjer for tjenestekvalitet inden for rammerne af 
netneutralitet.
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Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3 – Frihed til at levere elektronisk 
kommunikation i hele Unionen

udgår

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

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

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

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

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

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

7. Europæiske udbydere af elektronisk 
kommunikation, som på datoen for denne 
forordnings ikrafttræden har ret til at 
udbyde elektroniske kommunikationsnet 
og -tjenester i mere end én medlemsstat, 
fremsender anmeldelsen i artikel 4 senest 
den 1. juli 2016.
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Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 - Anmeldelsesprocedure for 
europæiske udbydere af elektronisk 
kommunikation

udgår

1. En europæisk udbyder af elektronisk 
kommunikation fremsender en enkelt 
anmeldelse i henhold til nærværende 
forordning til den nationale 
tilsynsmyndighed i hjemlandet, før der 
iværksættes aktiviteter i mindst én 
medlemsstat.

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

a) udbyderens navn, retlige status og 
form, registreringsnummer, hvis 
udbyderen er optaget i et handelsregister 
eller et andet lignende offentligt register, 
den fysiske adresse på udbyderens 
hovedsæde, en kontaktperson, en kort 
beskrivelse af de udbudte eller planlagte 
net eller tjenester, herunder identifikation 
af hjemlandet 

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

Anmeldelsen fremsendes på det eller de 
sprog, der anvendes i hjemlandet og i 
enhver værtsmedlemsstat.

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

4. Manglende overholdelse af kravet om 
anmeldelse i henhold til denne artikel 
udgør en overtrædelse af de fælles vilkår, 
som gælder for den europæiske udbyder 
af elektronisk kommunikation i 
hjemlandet. 

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

BEREC's støttekontor fører et offentligt 
tilgængeligt register over de anmeldelser, 
der foretages i henhold til denne 
forordning.

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

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

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 - Overholdelse af den fælles EU-
tilladelse 

udgår

1. Den nationale tilsynsmyndighed i hver 
berørt medlemsstat overvåger og sikrer, i 
overensstemmelse med den nationale 
lovgivning til gennemførelse af 
procedurerne i artikel 10 i direktiv 
2002/20/EF, at europæiske udbydere af 
elektronisk kommunikation overholder de 



AD\1016128DA.doc 23/64 PE524.714v02-00

DA

regler og vilkår, der gælder på dens 
territorium, jf. artikel 3. 

2. Den nationale tilsynsmyndighed i en 
værtsmedlemsstat skal til den nationale 
tilsynsmyndighed i hjemlandet fremsende 
alle relevante oplysninger om individuelle 
foranstaltninger, der vedtages i 
forbindelse med en europæisk udbyder af 
elektronisk kommunikation for at sikre 
overholdelsen af de regler og vilkår, der 
gælder på værtsmedlemsstatens 
territorium, jf. artikel 3. 

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 – Suspension og tilbagekaldelse 
af europæiske udbydere af elektronisk 
kommunikations ret til at udbyde 
elektronisk kommunikation 

udgår

1. Uden at det berører foranstaltninger 
vedrørende suspension eller 
tilbagekaldelse af brugsrettigheder til 
frekvenser eller numre, der er tildelt af en 
berørt medlemsstat, og foreløbige 
foranstaltninger vedtaget i henhold til stk. 
3, er det kun den nationale 
tilsynsmyndighed i hjemlandet, der må 
suspendere eller tilbagekalde en 
europæisk udbyder af elektronisk 
kommunikations ret til at udbyde 
elektroniske kommunikationsnet og -
tjenester i hele Unionen eller dele heraf i 
overensstemmelse med national 
lovgivning, som gennemfører artikel 10, 
stk. 5, i direktiv 2002/20/EF. 

2. I tilfælde af alvorlige eller gentagne 
overtrædelser af de regler og vilkår, der 
gælder i en værtsmedlemsstat, jf. artikel 3, 
og hvor foranstaltninger, som den 
nationale tilsynsmyndighed i 
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værtsmedlemsstaten har truffet i 
overensstemmelse med artikel 5 for at 
sikre overholdelsen, ikke virker, 
underretter værtsmedlemsstatens 
tilsynsmyndighed den nationale 
tilsynsmyndighed i hjemlandet og 
anmoder denne om at vedtage de 
foranstaltninger, der er fastsat i stk. 1. 

3. Indtil den nationale tilsynsmyndighed i 
hjemlandet vedtager en endelig afgørelse 
vedrørende en anmodning indgivet i 
overensstemmelse med stk. 2, kan den 
nationale tilsynsmyndighed i 
værtsmedlemsstaten træffe foreløbige 
hasteforanstaltninger i overensstemmelse 
med national lovgivning, som 
gennemfører artikel 10, stk. 6, i direktiv 
2002/20/EF, hvis den er i besiddelse af 
beviser for en overtrædelse af regler og 
vilkår, der gælder på dens territorium, jf. 
artikel 3. Som en undtagelse fra fristen på 
tre måneder i artikel 10, stk. 6, i direktiv 
2002/20/EF kan sådanne foreløbige 
foranstaltninger være gyldige, indtil den 
nationale tilsynsmyndighed i hjemlandet 
træffer en endelig afgørelse. 

Kommissionen, BEREC og de nationale 
tilsynsmyndigheder i hjemlandet og andre 
værtsmedlemsstater underrettes i rimelig 
tid om den vedtagne foreløbige 
foranstaltning.

4. Hvis den nationale tilsynsmyndighed i 
hjemlandet overvejer at træffe en 
afgørelse om at suspendere eller 
tilbagekalde en europæisk udbyder af 
elektronisk kommunikations rettigheder, 
jf. stk. 1, enten på eget initiativ eller på 
anmodning af en værtsmedlemsstats 
nationale tilsynsmyndighed, underretter 
den de nationale tilsynsmyndigheder i alle 
værtsmedlemsstater, som berøres af en 
sådan afgørelse, om sine hensigter. En 
national tilsynsmyndighed i en 
værtsmedlemsstat kan fremsætte en 
udtalelse inden for en måned.

5. Den nationale tilsynsmyndighed i 
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hjemlandet, som i denne forbindelse tager 
størst muligt hensyn til udtalelsen fra den 
nationale tilsynsmyndighed i den berørte 
værtsmedlemsstat, vedtager en endelig 
afgørelse og meddeler denne til 
Kommissionen, BEREC og den nationale 
tilsynsmyndighed i den berørte 
værtsmedlemsstat, inden en uge efter 
vedtagelse af afgørelsen.

6. Hvis den nationale tilsynsmyndighed i 
hjemlandet har besluttet at suspendere 
eller tilbagekalde en europæisk udbyder 
af elektronisk kommunikations 
rettigheder, jf. stk. 1, træffer den 
nationale tilsynsmyndighed i enhver 
berørt værtsmedlemsstat passende 
foranstaltninger for at forhindre, at den 
europæiske udbyder af elektronisk 
kommunikation fortsat udbyder tjenester 
eller net, som er omfattet af den 
pågældende afgørelse, på denne 
medlemsstats territorium. 

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 – Samordning af 
håndhævelsesforanstaltninger

udgår

1. Ved anvendelsen af artikel 6 træffer 
den nationale tilsynsmyndighed i 
hjemlandet tilsyns- eller 
håndhævelsesforanstaltninger vedrørende 
en elektronisk kommunikationstjeneste 
eller et elektronisk kommunikationsnet, 
som udbydes i en anden medlemsstat, med 
den samme omhu, som hvis den 
elektroniske kommunikationstjeneste eller 
det elektroniske kommunikationsnet blev 
udbudt i hjemlandet.

2. Medlemsstaterne sikrer, at det på deres 
område er muligt at forkynde de retslige 
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dokumenter, som vedrører 
foranstaltninger i henhold til artikel 5 og 
6.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19 – Konnektivitetsprodukter med 
en garanteret servicekvalitet

udgår

1. Alle operatører har ret til at udbyde et 
europæisk konnektivitetsprodukt med en 
garanteret servicekvalitet som angivet i 
stk. 4.

2. Alle operatører skal opfylde en hvilken 
som helst anmodning om at udbyde et 
europæiske konnektivitetsprodukt med en 
garanteret servicekvalitet, som angivet i 
stk. 4, der er indgivet skriftligt af en 
udbyder af elektroniske 
kommunikationstjenester med en 
tilladelse. Enhver afvisning af at udbyde 
et europæisk produkt med en garanteret 
servicekvalitet skal være baseret på 
objektive kriterier. Operatøren informerer 
om begrundelsen for enhver afvisning 
senest en måned efter den skriftlige 
anmodning. 

Det anses for et objektivt grundlag for 
afvisning, hvis en part, der anmoder om at 
få leveret et europæisk 
konnektivitetsprodukt med en garanteret 
servicekvalitet ikke er på sin side i stand 
til eller villig til at gøre et europæisk 
konnektivitetsprodukt med en garanteret 
servicekvalitet tilgængelig for den part, 
som har modtaget anmodningen, på 
rimelige vilkår, hvis denne anmoder om 
det, uanset om dette finder sted i EU eller 
tredjelande. 

3. Hvis anmodningen afvises, eller der 
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ikke nås en aftale om specifikke vilkår og 
betingelser, herunder pris, senest to 
måneder efter indgivelse af den skriftlige 
anmodning, har begge parter ret til at 
forelægge problemet for de relevante 
nationale tilsynsmyndigheder, jf. artikel 
20 i direktiv 2002/21/EF. I sådanne 
tilfælde finder artikel 3, stk. 6, i 
nærværende forordning anvendelse.

4. Udbud af et konnektivitetsprodukt 
anses for udbud af et europæisk 
konnektivitetsprodukt med en garanteret 
servicekvalitet, hvis det leveres i henhold 
til de minimumsparametre, der er opført i 
bilag II, og det kumulativt opfylder 
følgende indholdsmæssige krav:

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

b) det giver tjenesteudbydere mulighed for 
at opfylde deres slutbrugeres behov

c) omkostningseffektivitet under 
hensyntagen til eksisterende løsninger, 
der kan leveres på samme net 

d) driftsmæssig effektivitet, navnlig for så 
vidt angår begrænsning af 
implementeringshindringer og 
udrulningsomkostninger for kunder, i det 
omfang det er muligt, og

e) sikring af, at reglerne om beskyttelse af 
privatlivets fred, personoplysninger, 
nettenes sikkerhed og integritet og 
gennemsigtighed i overensstemmelse med 
EU-retten overholdes.

5. Kommissionen beføjes til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
32 for at tilpasse bilag II i lyset af den 
markedsmæssige og teknologiske 
udvikling, således at det fortsat er muligt 
at leve op til de indholdsmæssige krav i 
stk. 4. 
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Ændringsforslag 32

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. 

Begrundelse

Der er tale om konkurrencebaserede og deregulerede markeder.

Ændringsforslag 33

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.

Under behørig hensyntagen til princippet 
om netneutralitet har slutbrugerne frihed 
til at indgå aftaler om datamængder og -
hastigheder med udbydere af 
internetadgangstjenester, for så vidt de frit
og udtrykkeligt giver deres informerede 
samtykke, og til at benytte ethvert tilbud 
fra udbydere af internetindhold, -
applikationer og -tjenester.
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Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden eller udbydere af 
indhold, applikationer og tjenester kan 
tilbyde specialiserede tjenester til et 
begrænset antal brugere, der er tildelt 
begrænset adgang, gennem et lukket 
elektronisk kommunikationsnet. 
Specialtjenester må ikke markedsføres 
eller anvendes som en interneterstatning 
eller tilbyde indhold, applikationer eller 
tjenester, der er funktionelt identiske med
dem på det åbne internet.

Ændringsforslag 35

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
inden for lukkede kommunikationsnet
som specialtjenester med en defineret 
servicekvalitet eller en kapacitet til 
bestemte formål, som ikke er funktionelt 
identiske med tjenester, der er 
tilgængelige via den offentlige 
internetadgangstjeneste. Udbud af 
specialtjenester må ikke medføre en 
forringelse af internetadgangstjenesternes
kvalitet. Når netværkskapacitet deles 
mellem internetadgangstjenester og 
specialiserede tjenester, skal udbyderen af 
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disse tjenester offentliggøre klare og 
utvetydige kriterier for delingen af 
netværkskapaciteten.

Ændringsforslag 36

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

Ændringsforslag 37

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

Ændringsforslag 38

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 fastsættes på en 
gennemsigtig måde, er begrænset til den 
tidsperiode, der er nødvendig, og medfører 
kun nødvendig og forholdsmæssig 
behandling af data for at opfylde formålet 
med dette stykke. 
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Ændringsforslag 39

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, og af et åbent internet,
overholdelsen af rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger som nævnt i
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.

Ændringsforslag 40

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De nationale tilsynsmyndigheder 
fastsætter klare og forståelige 
indberetnings- og ankemuligheder for 
slutbrugere, der udsættes for 
diskrimination, begrænsning, 
indblanding, blokering eller regulering i 
forbindelse med onlineindhold, -tjenester 
eller -applikationer.
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Ændringsforslag 41

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

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 25 - Gennemsigtighed og 
offentliggørelse af oplysninger

udgår

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

a) deres navn, adresse og 
kontaktoplysninger

b) de tjenester, der tilbydes for hver 
takstplan, og de relevante 
tjenestekvalitetsparametre, de gældende 
priser (inklusive afgifter for forbrugere) 
og andre gældende gebyrer (adgang, 
forbrug, vedligeholdelse og andre 
supplerende gebyrer), samt omkostninger 
til terminaludstyr

c) gældende takster vedrørende numre og 
tjenester, der er underlagt særlige 
prisvilkår 
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d) kvaliteten af deres tjenester i henhold 
til gennemførelsesretsakter, jf. stk. 2

e) internetadgangstjenester, hvis disse 
tilbydes, der specificerer følgende:

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

ii) datamængdebegrænsninger, om nogen, 
priserne for at øge den tilgængelige 
datavolumen på vedvarende eller ad hoc-
basis, datahastigheden og omkostninger 
hertil efter den pågældende datamængde 
er forbrugt, hvis den er begrænset, og 
slutbrugernes mulighed for på ethvert 
tidspunkt at overvåge deres forbrug

iii) en klar og forståelig forklaring på, 
hvordan datamængdebegrænsninger, den 
faktisk tilgængelige hastighed og andre 
kvalitetsparametre og den samtidige brug 
af specialtjenester med en bedre 
servicekvalitet i praksis kan påvirke 
forbruget af indhold, applikationer og 
tjenester

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

f) foranstaltninger, der træffes for at sikre 
lige adgang for handicappede slutbrugere, 
herunder jævnligt ajourførte oplysninger 
om produkter og tjenester, der er beregnet 
til dem,

g) deres standardkontraktvilkår og -
betingelser, herunder enhver 
minimumkontraktperiode, de betingelser 
for og gebyrer, der skal betales ved tidlig 
ophævelse af en kontrakt, procedurer og 
direkte gebyrer i forbindelse med 
overdragelser og nummerportabilitet og 
andre identifikatorer samt 
kompensationsordninger ved forsinkelser 
og misbrug i forbindelse med 
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overdragelser

h) adgang til alarmtjenester og 
oplysninger om den kaldende abonnents 
geografiske placering for alle tilbudte 
tjenester, enhver begrænsning i udbuddet 
af alarmtjenester efter artikel 26 i direktiv 
2002/22/EF og enhver ændring hertil

i) rettigheder i forbindelse med 
forsyningspligtydelser, herunder de 
faciliteter og tjenester, der er nævnt i 
bilag I i direktiv 2002/22/EF, hvis det er 
relevant.

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

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

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

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

a) de mest gængse former for anvendelse 
af elektroniske kommunikationstjenester 
til at foretage ulovlige handlinger eller 
formidle skadeligt indhold, især hvor dette 
kan skade respekten for andres 
rettigheder og frihedsrettigheder, 
herunder overtrædelser af 
databeskyttelsesrettigheder, ophavsretten 
og beslægtede rettigheder og de retlige 
konsekvenser heraf, og

b) midlerne til beskyttelse af den 
personlige sikkerhed og ulovlig adgang til 
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personoplysninger i forbindelse med brug 
af elektroniske kommunikationstjenester.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26 - Oplysningskrav vedrørende 
aftaler 

udgår

1. Før en aftale om levering af forbindelse 
til et offentligt elektronisk 
kommunikationsnet eller offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester bliver bindende,
skal udbydere af elektronisk 
kommunikation til offentligheden mindst 
give forbrugeren, og andre slutbrugere 
med mindre andet er udtrykkeligt aftalt, 
følgende oplysninger:

a) udbyderens identitet, adresse og 
kontaktoplysninger samt adresse og 
kontaktoplysninger for klager, hvis disse 
er anderledes

b) de udbudte tjenesters vigtigste 
kendetegn, herunder navnlig:

i) typer af tilbudte tjenester for hver 
takstplan, den inkluderede 
kommunikationsmængde og alle relevante 
tjenestekvalitetsparametre, herunder 
tidspunkt for etablering af den nye 
tilslutning

ii) hvorvidt og i hvilken medlemsstat, der 
gives adgang til alarmtjenester og 
oplysninger om den kaldende abonnents 
geografiske placering, samt 
begrænsninger i leveringen af 
alarmtjenester i henhold til artikel 26 i 
direktiv 2002/22/EF

iii) hvilke typer af garantier, 
vedligeholdelsestjenester og 
kundesupporttjenester, der ydes, 
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betingelser og priser for disse tjenester, og 
midler til at komme i kontakt med disse 
tjenester

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

c) detaljer vedrørende pris- og 
takstoplysninger (inklusive skatter og 
eventuelle andre supplerende gebyrer for 
forbrugere) og måden, hvorpå ajourførte 
oplysninger om alle gældende takster og 
gebyrer gøres tilgængelige 

d) tilbudte betalingsmetoder og 
prisforskelle som følge af 
betalingsmetoden, samt tilgængelige 
faciliteter til at sikre gennemskuelige 
regninger og overvågning af forbruget

e) kontraktens varighed og vilkår for 
forlængelse og afbrydelse heraf, 
herunder:

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

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

iii) eventuelle gebyrer, der skal betales ved 
tidlig ophævelse af en aftale, herunder 
eventuel omkostningsdækning for 
terminaludstyr (på grundlag af 
sædvanlige afskrivningsmetoder) og 
andre kampagnefordele (på et 
tidsproportionalt grundlag)

f) eventuelle kompensations- og 
tilbagebetalingsordninger, herunder en 
eksplicit henvisning til slutbrugernes 
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lovfæstede rettigheder, som finder 
anvendelse, hvis det kontraktfæstede 
kvalitetsniveau ikke opfyldes 

g) hvis der foreligger en forpligtelse i 
henhold til artikel 25 i direktiv 
2002/22/EF, slutbrugernes muligheder 
med hensyn til, om de ønsker deres 
personoplysninger optaget i en 
abonnentfortegnelse, og hvilke 
oplysninger det drejer sig om

h) for handicappede slutbrugere, detaljer 
om de produkter og tjenester, der beregnet 
til dem 

i) midler til at indlede 
tvistbilæggelsesprocedurer, herunder 
grænseoverskridende tvister, i henhold til 
artikel 34 i direktiv 2002/22/EF og artikel 
22 i nærværende forordning

j) hvilken type handlinger udbyderen kan 
foretage som reaktion på sikkerheds- eller 
integritetshændelser eller trusler og 
sårbarheder.

2. Ud over bestemmelserne i stk. 1 oplyser 
udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden slutbrugere, medmindre 
andet er aftalt med en slutbruger, som 
ikke er en forbruger, som minimum 
følgende oplysninger, for så vidt angår 
deres internetadgangstjenester:

a) datamængdebegrænsninger, om nogen, 
priserne for at øge den tilgængelige 
datavolumen på vedvarende eller ad hoc-
basis, datahastigheden og omkostninger 
hertil efter den pågældende datamængde 
er forbrugt, hvis den er begrænset, og 
hvordan slutbrugerne på ethvert tidspunkt 
kan overvåge deres forbrug 

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 
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lokale datanet

c) andre tjenestekvalitetsparametre

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

e) en klar og forståelig forklaring på, 
hvordan mængdebegrænsninger, den 
faktisk tilgængelige hastighed og andre 
kvalitetsparametre og den samtidige brug 
af specialtjenester med en bedre 
servicekvalitet i praksis kan påvirke 
forbruget af indhold, applikationer og 
tjenester.

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

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

5. Kontrakten skal også på opfordring fra 
de relevante offentlige myndigheder 
indeholde eventuelle oplysninger fra disse 
myndigheder om brug af elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester til at 
drive ulovlig virksomhed eller formidle 
skadeligt indhold, samt om midler til at 
beskytte mod trusler mod den personlige 
sikkerhed og ulovlig behandling af 
personoplysninger, jf. artikel 25, stk. 4, 
som er relevante for den pågældende 
ydelse.
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Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27 - Kontrol af forbrug udgår

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

2. Udbydere af elektroniske 
kommunikation til offentligheden sikrer, 
at der sendes en passende meddelelse til 
slutbrugeren, når forbruget af 
tjenesteydelser har nået 80 % af den 
økonomiske grænse, der er fastsat i 
henhold til stk. 1. Meddelelsen skal angive 
proceduren for at fortsætte med at få 
leveret disse tjenester, herunder deres 
omkostning. Udbyderen ophører med at 
levere den pågældende tjeneste og 
fakturere slutbrugeren for den, hvis det 
betyder, at den økonomiske grænse 
overskrides, medmindre og indtil 
slutbrugeren anmoder om fortsat at få 
leveret eller fornyer disse tjenester. Efter 
at have nået den økonomiske grænse er 
slutbrugeren stadig i stand til at modtage 
opkald og sms-beskeder samt ringe til 
frikaldsnumre og alarmtjenester ved at 
ringe gratis til det fælleseuropæiske 
alarmnummer 112 indtil udløbet af den 
aftalte faktureringsperiode. 
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3. Udbydere af elektronisk 
kommunikation til offentligheden giver 
umiddelbart forud for etablering af 
opkaldet slutbrugerne mulighed for nemt 
og uden omkostninger at tilgå oplysninger 
om gældende takster for alle numre og 
tjenester, der er underlagt særlige 
prisvilkår, medmindre den nationale 
tilsynsmyndighed tidligere har godkendt 
en afvigelse af proportionalitetshensyn. 
Enhver af disse oplysninger skal gives på 
en sammenlignelig måde på tværs af alle 
numre og tjenester.

4. Udbydere af elektronisk 
kommunikation til offentligheden tilbyder 
slutbrugere mulighed for at vælge gratis 
at modtage udspecificerede regninger. 

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28 - Opsigelse af aftaler udgår

1. Aftaler indgået mellem forbrugere og 
udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden må ikke have en 
minimumsvarighed over 24 måneder. 
Udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden tilbyder slutbrugere 
mulighed for at indgå en aftale med en 
maksimal varighed af 12 måneder. 

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

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

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

5. Enhver væsentlig og ikke midlertidig 
uoverensstemmelse mellem den faktiske 
hastighed eller andre kvalitetsparametre 
og den hastighed og de 
kvalitetsparametre, der er angivet af 
udbyderen af elektronisk kommunikation 
til offentligheden, jf. artikel 26, anses for 
en afvigelse fra det aftalte tjenesteniveau 
med henblik på at fastlægge slutbrugerens 
afhjælpende foranstaltninger i henhold til 
national lovgivning. 

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

7. Udbydere af elektronisk 
kommunikation til offentligheden 
anvender betingelser og procedurer for 
opsigelse af aftaler, som ikke hindrer eller 
hæmmer skift af tjenesteudbyder.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29 - Pakketilbud udgår

Hvis en pakke af tjenester, der tilbydes 
forbrugere mindst omfatter en forbindelse 
til et elektronisk kommunikationsnet eller 
en elektronisk kommunikationstjeneste, 
finder artikel 28 og 30 i nærværende 
forordning anvendelse på alle 
elementerne i pakken.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 30 - Overdragelse og 
nummerportabilitet

udgår

1. Alle slutbrugere med numre fra en 
national telefonnummerplan, som ønsker 
det, har ret til at bevare deres nummer 
uafhængigt af, hvilken udbyder af 
elektronisk kommunikation til 
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offentligheden, der udbyder tjenesten i 
henhold til del C i bilag I til direktiv 
2002/22/EF, forudsat at udbyderen er en 
udbyder af elektronisk kommunikation i 
den medlemsstat, som den nationale 
nummerplan tilhører, eller er en 
europæisk udbyder af elektronisk 
kommunikation, som har meddelt den 
kompetente tilsynsmyndighed i 
hjemlandet, at den udbyder eller agter at 
udbyde disse tjenester i den medlemsstat, 
som den nationale nummerplan tilhører. 

2. Prisen mellem udbydere af elektronisk 
kommunikation til offentligheden, som 
vedrører udbud af nummerportabilitet, er 
omkostningsorienteret, og direkte gebyrer 
til slutbrugerne, hvis sådanne anvendes, 
må ikke virke hæmmende for, at 
slutbrugeren skifter udbyder.

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

4. Den modtagende udbyder af elektronisk 
kommunikation til offentligheden forestår 
overdragelses- og porteringsprocessen. 
Slutbrugere modtager tilstrækkelige 
oplysninger om overdragelsen før og 
under overdragelsesprocessen, såvel som 
straks efter at processen er afsluttet. 
Slutbrugere overdrages ikke til en anden 
udbyder imod deres vilje. 

5. Slutbrugernes aftaler med 
overdragende udbydere af elektronisk 
kommunikation til offentligheden opsiges 
automatisk, efter at overdragelsen er 
gennemført. Overdragende udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden refunderer overskydende 
kredit til forbrugere, der anvender 
forudbetalte tjenester. 
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6. Udbydere af elektronisk 
kommunikation til offentligheden, som 
forårsager forsinkelser eller misbrug i 
forbindelse med overdragelser, bl.a. ved 
ikke rettidigt at gøre de nødvendige 
oplysninger for portering tilgængelige, er 
forpligtet til at kompensere slutbrugere, 
som udsættes for denne type forsinkelser 
eller misbrug.

7. Hvis en slutbruger, der overdrages til 
en ny udbyder af 
internetadgangstjenester, har en e-
mailadresse, der udbydes af den 
overdragende udbyder, videresender 
sidstnævnte gratis på opfordring fra 
slutbrugeren al e-mailkommunikation, 
der sendes til denne tidligere e-
mailadresse til en e-mailadresse, som 
slutbrugeren angiver, i en periode på 12 
måneder. Denne tjeneste med 
videresendelse af e-mails omfatter et 
automatisk svar til alle afsendere af e-
mails, hvori de meddeles slutbrugerens 
nye e-mailadresse. Slutbrugeren har 
mulighed for at anmode om ikke at 
afsløre den nye e-mailadresse i det 
automatiske svar. 

Efter perioden på 12 måneder giver den 
overdragende udbyder af elektronisk 
kommunikation til offentligheden 
slutbrugeren mulighed for at forlænge 
den periode, hvori e-mails videresendes, 
om nødvendigt mod et gebyr. Den 
overdragende udbyder af elektronisk 
kommunikation til offentligheden tildeler 
ikke en anden slutbruger slutbrugerens 
oprindelige e-mailadresse, før der er gået 
to år fra aftalens opsigelse, eller i den 
periode, hvori e-mails videresendes. 

8. Den kompetente nationale myndighed 
kan fastsætte de overordnede procedurer 
for overdragelse og portering, herunder 
ved at indføre passende sanktioner for 
udbydere og kompensationer til 
slutbrugere. De tager hensyn til den 
nødvendige beskyttelse af slutbrugerne 
gennem hele overdragelsesprocessen og 
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behovet for at sikre effektivitet i 
processen.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 34 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2002/20/EF
Artikel 12 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 12, stk. 1, indsættes følgende 
litra: 

"aa) administrationsgebyrer anvendes 
ikke i tilfælde, hvor en udbyder af 
elektronisk kommunikation, der udbyder 
tjenester i en anden medlemsstat, har en 
årlig omsætning af elektroniske 
kommunikationstjenester på under 0,5 % 
af landets samlede omsætning af 
elektronisk kommunikation"

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 13 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 13, stk. 1, indsættes følgende 
litra:

"ba) udbydere af elektronisk 
kommunikation, som udbyder tjenester til 
en anden medlemsstat, og som har en 
årlig omsætning af elektroniske 
kommunikationstjenester på under 2 % af 
landets samlede omsætning af elektronisk 
kommunikation, pålægges at bidrage til 
nettoomkostningerne ved forsyningspligt"



AD\1016128DA.doc 47/64 PE524.714v02-00

DA

Begrundelse

Den enkelte EU-tilladelse er byrdefuld, er ikke blevet vurderet ordentligt og kritiseres af såvel 
nationale tilsynsmyndigheder som udbydere af elektronisk kommunikation. De samme mål 
kan nås via en strømlinet samarbejdsordning mellem de nationale tilsynsmyndigheder og 
ændringer af direktiv 2002/20 og direktiv 2002/22.

Ændringsforslag 50

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

Gældende ordlyd Ændringsforslag

1b) Artikel 20, stk. 1, litra b), affattes 
således:

b) hvilke tjenester der leveres, herunder 
navnlig:

"b) hvilke tjenester der leveres, herunder 
navnlig:

- hvorvidt der tilbydes adgang til 
alarmtjenester og 
lokaliseringsoplysninger om den kaldende 
part, og om der gælder eventuelle 
begrænsninger for tilrådighedsstillelsen 
af adgang til alarmtjenester efter artikel 
26

- de tjenester, der tilbydes for hver 
takstplan, og de relevante 
tjenestekvalitetsparametre

- oplysning om eventuelle andre 
betingelser, der begrænser adgang til 
og/eller benyttelse af tjenester og 
applikationer i tilfælde, hvor sådanne 
betingelser er tilladt i henhold til national 
ret i overensstemmelse med 
fællesskabsretten

- internetadgangstjenester, hvis disse 
tilbydes, der specificerer følgende:  

- de tilbudte 
minimumstjenestekvalitetsniveauer, dvs. 
tidspunkt for etablering af den nye 
tilslutning og eventuelt andre 
kvalitetsparametre, som de nationale 
tilsynsmyndigheder har defineret

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

- oplysning om eventuelle procedurer 
indført af virksomheden til at måle og 
styre trafikken for at undgå, at trafikken 
optager al kapacitet på netlinket eller 
overfylder det, og oplysning om, hvorledes 

ii) datamængdebegrænsninger, om nogen, 
priserne for at øge den tilgængelige 
datavolumen på vedvarende eller ad hoc-
basis, datahastigheden og omkostninger 
hertil efter den pågældende datamængde 
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disse procedurer kan påvirke 
tjenestekvaliteten

er forbrugt, hvis den er begrænset, og 
slutbrugernes mulighed for på ethvert 
tidspunkt at overvåge deres forbrug 

- de typer af vedligeholdelsesservice, der 
tilbydes, og kundeservice, der leveres, 
samt hvorledes disse services kan 
kontaktes

iii) en klar og forståelig forklaring på, 
hvordan datamængdebegrænsninger, den 
faktisk tilgængelige hastighed og andre 
kvalitetsparametre og den samtidige brug 
af specialtjenester med en bedre 
servicekvalitet i praksis kan påvirke 
forbruget af indhold, applikationer og 
tjenester 

- enhver restriktion, som pålægges af 
udbyderen, i brugen af leveret 
terminaludstyr

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"

Ændringsforslag 51

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

Gældende ordlyd Ændringsforslag

1c) Artikel 21, stk. 1, affattes således: 

1. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder har mulighed for at 
pålægge virksomheder, der udbyder 
offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationsnet og/eller offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, at offentliggøre 
transparente, sammenlignelige, 
fyldestgørende og ajourførte oplysninger 
om gældende priser og takster, om 
eventuelle gebyrer ved opsigelse af en 
kontrakt samt om standardbetingelser og -
vilkår for så vidt angår adgang til og 
anvendelse af de tjenester, de tilbyder 
slutbrugere og forbrugere, jf. 
bestemmelserne i bilag II. Disse 
oplysninger skal offentliggøres i en klar, 

"1. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder pålægger
virksomheder, der udbyder offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationsnet og/eller offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, at offentliggøre 
transparente, sammenlignelige, 
fyldestgørende og ajourførte oplysninger 
om gældende priser og takster, om 
eventuelle gebyrer ved opsigelse af en 
kontrakt samt om standardbetingelser og -
vilkår for så vidt angår adgang til og 
anvendelse af de tjenester, de tilbyder 
slutbrugere og forbrugere, jf. 
bestemmelserne i bilag II. Disse 
oplysninger skal offentliggøres i en klar, 
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forståelig og let tilgængelig form. De 
nationale tilsynsmyndigheder kan fastsætte 
yderligere krav med hensyn til, i hvilken 
form sådanne oplysninger skal 
offentliggøres.

forståelig og let tilgængelig form. De 
nationale tilsynsmyndigheder kan fastsætte 
yderligere krav med hensyn til, i hvilken 
form sådanne oplysninger skal 
offentliggøres."

Ændringsforslag 52

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

Gældende ordlyd Ændringsforslag

1d) Artikel 21, stk. 2, affattes således: 

2. De nationale tilsynsmyndigheder 
fremmer formidlingen af sammenlignelige 
oplysninger, der sætter slutbrugerne og 
forbrugerne i stand til, f.eks. ved hjælp af 
interaktive guider eller lignende teknikker, 
at foretage en selvstændig evaluering af 
omkostningerne ved alternative 
forbrugsmønstre. Hvis sådanne faciliteter 
ikke er tilgængelige på markedet gratis 
eller til en rimelig pris, sikrer 
medlemsstaterne, at de nationale 
tilsynsmyndigheder har mulighed for selv 
eller gennem indkøb hos tredjepart at 
stille sådanne guider eller teknikker til 
rådighed. Tredjeparter har ret til gratis at 
bruge de oplysninger, der offentliggøres 
af virksomheder, som udbyder 
elektroniske kommunikationsnet og/eller 
offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, med henblik på 
at sælge sådanne interaktive guider eller 
lignende teknikker eller at stille dem til 
rådighed.

"2. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer
formidlingen af sammenlignelige 
oplysninger, der sætter slutbrugerne og 
forbrugerne i stand til, f.eks. ved hjælp af 
interaktive guider eller lignende teknikker, 
at foretage en selvstændig evaluering af 
omkostningerne ved alternative 
forbrugsmønstre."
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Ændringsforslag 53

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

Gældende ordlyd Ændringsforslag

1e) Artikel 21, stk. 3, indledning, affattes 
således:

3. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder har mulighed for at 
pålægge virksomheder, der udbyder 
offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationsnet og/eller offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, bl.a.: 

"3. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder pålægger
virksomheder, der udbyder offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationsnet og/eller offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, bl.a.:"  

Ændringsforslag 54

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1f) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 21a

Kontrol af forbrug 

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

2. Udbydere af elektroniske 
kommunikation til offentligheden sikrer, 
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at der sendes en passende meddelelse til 
slutbrugeren, når forbruget af 
tjenesteydelser har nået 80 % af den 
økonomiske grænse, der er fastsat i 
henhold til stk. 1. Efter at have nået den 
økonomiske grænse er slutbrugeren 
stadig i stand til at modtage opkald og 
sms-beskeder samt ringe til frikaldsnumre 
og alarmtjenester ved at ringe gratis til det 
fælleseuropæiske alarmnummer 112 
indtil udløbet af den aftalte 
faktureringsperiode.  

3. Udbydere af elektronisk 
kommunikation til offentligheden tilbyder 
slutbrugere mulighed for at vælge gratis 
at modtage udspecificerede regninger."

Ændringsforslag 55

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1g) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 21b

Opsigelse af aftalen

1. Aftaler indgået mellem forbrugere og 
udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden må ikke have en 
minimumsvarighed over 24 måneder. 
Udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden tilbyder slutbrugere 
mulighed for at indgå en aftale med en 
maksimal varighed af 12 måneder.  

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

3. 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. 

4. Enhver væsentlig og ikke midlertidig 
uoverensstemmelse mellem 
gennemsnitshastigheden eller andre 
kvalitetsparametre og den hastighed og de 
kvalitetsparametre, der er angivet af 
udbyderen af elektronisk kommunikation 
til offentligheden betragtes som en 
afvigelse fra det aftalte tjenesteniveau 
med henblik på at fastlægge slutbrugerens 
klagemuligheder i henhold til national 
lovgivning."  

Ændringsforslag 56

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 37
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 37 – Ændring af forordning (EU) 
nr. 531/2012 

udgår

I forordning (EU) nr. 531/2012 foretages 
følgende ændringer:

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

"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."

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

"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."

3) I artikel 4 tilføjes som nyt stk. 7:

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

4) Følgende nye artikel 4a indsættes:

"Artikel 4a

1. Denne artikel finder anvendelse på 
roamingudbydere, der: 

a) som standard og i alle deres respektive 
detailtjenestepakker, som omfatter 
regulerede roamingtjenester, anvender 
den gældende indenlandske tjenestetakst 
på både indenlandske tjenester og 
regulerede roamingtjenester i hele 
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Unionen, som om de regulerede 
roamingtjenester forbruges på 
hjemmenettet, og

b) sikrer, at bestemmelserne i litra a) 
opfyldes af mindst én roamingudbyder i 
alle medlemsstater, enten via deres egne 
net eller gennem bilaterale eller 
multilaterale roamingaftaler med andre 
roamingudbydere. 

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

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 
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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.

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.

3. Individuelle slutbrugere, som betjenes 
af en roamingudbyder, der gør brug af 
denne artikel, kan på egen anmodning 
udtrykkeligt selv vælge at give afkald på 
fordelen ved, at den gældende 
indenlandske takst for tjenester, som 
gælder for en givet detailpakke, 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.

4. De regulerede detailtakster for 
roamingtjenester, som er fastsat i artikel 
8, 10 og 13, gælder ikke for 
roamingtjenester, som tilbydes af en 
roamingudbyder, som gør brug af denne 
artikel, i det omfang taksten for disse er 
på samme niveau som den gældende takst 
for indenlandske tjenester. 

Hvis en roamingudbyder, som gør brug af 
denne artikel, anvender takster, som er 
forskellige fra de gældende indenlandske 
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tjenestetakster for forbrug af regulerede 
roamingtjenester, som går ud over en 
rimelig brug af sådanne tjenester, jf. stk. 
2, eller hvis en individuel slutbruger 
udtrykkeligt giver afkald på fordelen ved 
en indenlandsk tjenestetakst for 
regulerede roamingtjenester, jf. stk. 3, må 
taksterne for disse regulerede 
roamingtjenester ikke overstige de 
detailtakster for roaming, som er fastsat i 
artikel 8, 10 og 13. 

5. En roamingudbyder, som ønsker at 
gøre brug af denne artikel, anmelder sin 
egen erklæring herom og enhver bilateral 
eller multilateral aftale, i medfør af 
hvilken betingelserne i stk. 1 er opfyldt, og 
alle ændringer heraf til BEREC's 
støttekontor. Den roamingudbyder, som 
foretager anmeldelsen, skal i sin 
anmeldelse forelægge bevis for samtykke 
til en sådan anmeldelse fra alle parter i 
anmeldte bilaterale eller multilaterale 
roamingaftaler. 

6. I perioden fra den 1. juli 2014 til den 
30. juni 2016 finder denne artikel 
anvendelse på roamingudbydere, som ikke 
opfylder betingelserne i stk. 1, hvis de 
opfylder følgende betingelser:

a) roamingudbyderen anmelder sin egen 
erklæring og alle relevante bilaterale eller 
multilaterale roamingaftaler til BEREC's 
støttekontor, jf. stk. 5, med en specifik 
henvisning til dette stykke

b) roamingudbyderen sikrer, enten via 
sine egne net eller gennem bilaterale eller 
multilaterale roamingaftaler med andre 
roamingudbydere, at betingelserne i litra 
c), d) og e) er opfyldt i mindst 17 
medlemsstater, som repræsenterer 70 % 
af befolkningen i Unionen

c) roamingudbyderen og alle aftaleparter i 
henhold til litra b) giver hver især tilsagn 
om, senest den 1. juli 2014, eller fra 
anmeldelsesdatoen, hvis denne er senere, 
at tilvejebringe og aktivt tilbyde mindst én 
detailpakke med en takstoption, hvor den 
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gældende indenlandske tjenestetakst 
gælder for både indenlandske tjenester og 
regulerede roamingtjenester i hele 
Unionen, som om disse regulerede 
roamingtjenester forbruges på 
hjemmenettet

d) roamingudbyderen og alle aftaleparter 
i henhold til litra b) giver hver især 
tilsagn om, senest den 1. juli 2015 eller 
fra anmeldelsesdatoen, hvis denne er 
senere, at tilvejebringe og aktivt tilbyde 
sådanne takstoptioner for detailpakker, 
som den 1. januar i samme år blev brugt 
af mindst 50 % af deres respektive kunder

e) roamingudbyderen og alle aftaleparter i 
henhold til litra b) giver hver især tilsagn 
om at opfylde stk. 1, litra b), for alle deres 
respektive detailpakker senest den 1. juli 
2016.

Roamingudbydere, som gør brug af denne 
artikel, og alle aftaleparter i henhold til 
litra b) kan give tilsagn om, som et 
alternativ til den i litra d) omhandlede 
forpligtelse, fra den 1. juli 2015 eller fra 
anmeldelsesdatoen, hvis denne er senere, 
at eventuelle roamingtillæg, som 
anvendes i tilgift til den gældende 
indenlandske tjenestetakst i deres 
forskellige detailpakker, samlet set ikke 
overstiger 50 % af de tillæg, der gjaldt for 
de pågældende pakker den 1. januar 
2015, uanset om tillæggene er beregnet på 
grundlag af enheder, f.eks. taleminutter 
eller megabytes, tidsrum, f.eks. dage eller 
uger roamingtid, eller på et andet 
grundlag eller en kombination heraf. 
Roamingudbydere, som ønsker at gøre 
brug af denne mulighed, skal påvise 
overholdelsen af 50 % -kravet over for 
den nationale tilsynsmyndighed og skal 
forelægge alle nødvendige 
støttedokumenter, der anmodes om i 
denne forbindelse. 

Hvis roamingudbyderen, der gør brug af 
denne artikel, anmelder sin egen 
erklæring og alle relevante bilaterale og 
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multilaterale aftaler til BEREC's 
støttekontor i henhold til første afsnit, 
litra a), og dermed bliver omfattet af dette 
afsnits bestemmelser, er
roamingudbyderen og alle aftaleparter i 
henhold til litra b) hver især forpligtet til 
at opfylde deres respektive tilsagn i 
overensstemmelse med litra c), d) og e) i 
første afsnit, herunder også et eventuelt 
alternativt tilsagn i forhold til 
bestemmelsen i litra d) i samme afsnit, 
frem til mindst den 1. juli 2018.

7. I perioden fra den 1. juli 2014 til den 
30. juni 2016 finder denne artikel 
anvendelse på roamingudbydere, som ikke 
opfylder betingelserne i stk. 1, hvis de 
opfylder følgende betingelser:

a) roamingudbyderen anmelder sin egen 
erklæring og alle relevante bilaterale eller 
multilaterale roamingaftaler til BEREC's 
støttekontor, jf. stk. 5, med en specifik 
henvisning til dette stykke

b) roamingudbyderen sikrer, enten via 
sine egne net eller gennem bilaterale eller 
multilaterale roamingaftaler med andre 
roamingudbydere, at betingelserne i stk. 
1, litra a), er opfyldt i mindst 10 
medlemsstater, som repræsenterer 30 % 
af befolkningen i Unionen, senest fra den 
1. juli 2014 eller fra anmeldelsesdatoen, 
hvis denne er senere

c) roamingudbyderen sikrer, enten via 
sine egne net eller gennem bilaterale eller 
multilaterale roamingaftaler med andre 
roamingudbydere, at betingelserne i stk. 
1, litra a), er opfyldt i mindst 14 
medlemsstater, som repræsenterer 50 % 
af befolkningen i Unionen, senest fra den 
1. juli 2015 eller fra anmeldelsesdatoen, 
hvis denne er senere

d) roamingudbyderen sikrer, enten via 
sine egne net eller gennem bilaterale eller 
multilaterale roamingaftaler med andre 
roamingudbydere, at betingelserne i stk. 
1, litra a), er opfyldt i mindst 17 
medlemsstater, som repræsenterer 70 % 
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af befolkningen i Unionen, senest fra den 
1. juli 2016.

Hvis roamingudbyderen, der gør brug af 
denne artikel, anmelder sin egen 
erklæring og alle relevante bilaterale og 
multilaterale aftaler til BEREC's 
støttekontor i henhold til første afsnit, 
litra a), og dermed bliver omfattet af dette 
afsnits bestemmelser, er den 
roamingudbyder, der foretager 
anmeldelsen, og alle aftaleparter i 
henhold til litra b) hver især forpligtet til 
at opfylde deres respektive tilsagn om at 
opfylde betingelserne i stk. 1, litra a), frem 
til mindst den 1. juli 2018.

8. Roamingudbydere skal i god tro 
forhandle om indgåelsen af bilaterale 
eller multilaterale roamingaftaler på 
retfærdige og rimelige vilkår under 
hensyntagen til målet om, at en sådan 
aftale med andre roamingudbydere skal 
muliggøre den virtuelle udvidelse af 
hjemmenettets dækning og et bæredygtigt 
udbud fra hver af de roamingudbydere, 
der gør brug af denne artikel, af 
regulerede detailroamingtjenester på 
samme prisniveau som deres respektive 
indenlandske 
mobilkommunikationstjenester.

9. Som en undtagelse fra stk. 1 gælder 
denne artikel efter den 1. juli 2016 for 
roamingudbydere, som gør brug af denne 
artikel, når disse roamingudbydere har 
påvist, at de i god tro har søgt at etablere 
eller udvide en bilateral eller multilateral 
roamingaftale på retfærdige og rimelige 
vilkår i alle medlemsstater, hvor de endnu 
ikke opfylder kravene i stk. 1, men ikke 
har været i stand til at indgå en bilateral 
eller multilateral roamingaftale med en 
roamingudbyder i én eller flere 
medlemsstater, forudsat at de opfylder 
kravet til mindste dækning i stk. 6, litra b), 
og alle andre relevante bestemmelser i 
denne artikel. I sådanne tilfælde skal 
roamingudbydere, som gør brug af denne 
artikel, fortsætte med at søge at nå frem til 
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rimelige vilkår for indgåelse af en 
roamingaftale med en roamingudbyder 
fra en medlemsstat, som ikke er 
repræsenteret endnu.

10. Hvis en alternativ roamingudbyder 
allerede har fået adgang til en 
indenlandsk udbyders kunder i henhold til 
artikel 4, stk. 1, og allerede har foretaget 
de nødvendige investeringer for at kunne 
betjene disse kunder, finder artikel 4, stk. 
7, ikke anvendelse på en sådan 
indenlandsk udbyder i en 
overgangsperiode på tre år. Denne 
overgangsperiode har ingen indflydelse 
på nødvendigheden af at respektere en 
længere kontraktperiode, som er aftalt 
med den alternative roamingudbyder.

11. Denne artikel indskrænker ikke 
anvendelsen af EU-konkurrenceretten på 
bilaterale og multilaterale 
roamingaftaler."

5) Artikel 8, stk. 2, affattes således:

a) Det første afsnit affattes således:

"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.

b) Det tredje afsnit affattes således:



AD\1016128DA.doc 61/64 PE524.714v02-00

DA

"Enhver roamingudbyder afregner sine 
roamingkunders regulerede 
roamingopkald, for hvilke der er fastsat 
en taleeurotarif, pr. sekund."

6) I artikel 14 tilføjes som nyt stk. 1a:

"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."

7) I artikel 15 indsættes som nyt stk. 2a:

"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."

8) Artikel 19 affattes således:

a) I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i) Det første punktum affattes således:
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"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."

ii) Litra g) affattes således:

"g)  i hvilket omfang gennemførelsen af 
de strukturelle foranstaltninger fastsat i 
artikel 3 og 4 og de alternative ordninger 
fastsat i artikel 4a har skabt øget 
konkurrence på det indre marked for 
roamingtjenester i en sådan udstrækning, 
at forskellen mellem roamingtakster og 
indenlandske takster nærmer sig nul"

iii) Følgende nye litra i) indsættes:

"i) i hvilket omfang der observeres en 
virkning på udviklingen i de indenlandske 
detailpriser, når roamingudbyderne 
anvender den indenlandske tjenestetakst 
på både indenlandske og regulerede 
roamingtjenester i hele Unionen."

b) I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i) Det første punktum affattes således:

"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."

ii) litra d) affattes således:

"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 
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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."

Begrundelse

En ændring af forordning (EU) nr. 531/2012 på nuværende tidspunkt vil i høj grad forringe 
planlægningsmulighederne og retssikkerhed for udbyderne. Under alle omstændigheder bør 
man afvente Kommissionens gennemgang af forordningens anvendelse, jf. artikel 19 i nævnte 
forordning.
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