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KORT BEGRUNDELSE

Med forslaget lettes leveringen af grænseoverskridende kommunikationstjenester, da 
tjenesteudbyderne får mulighed for at udbyde tjenester i hele EU i kraft af en enkelt tilladelse 
og altså med et minimum af administrative hindringer.

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag, hvormed der søges opnået en 
harmonisering af slutbrugernes rettigheder (i forhold til det åbne internet), og bifalder 
bestræbelserne på at harmonisere de oplysninger, som udbyderne af kommunikationstjenester 
skal offentliggøre om de tjenester, de tilbyder, og at disse oplysninger skal angives i 
kontrakter, og bifalder bestemmelserne om skift fra en operatør til en anden og om taksterne 
for roamingtjenester.

Det er ordførerens opfattelse, at beskyttelsen af retten til fortrolighed af meddelelser, 
personoplysninger og privatlivets fred er af central betydning for forbrugernes tillid og tiltro 
til EU's marked for elektronisk kommunikation og følgende til, om dette marked er 
velfungerende. Slutbrugerne skal have sikkerhed for, at disse rettigheder er beskyttede, hver 
gang de anvender elektroniske kommunikationstjenester og -netværk, og at enhver indgriben i 
disse rettigheder er forholdsmæssig og nødvendig for at opnå et tydeligt fastlagt legitimt 
formål.

Denne udtalelse fokuserer derfor på de aspekter af forslaget, der med sandsynlighed vil berøre 
retten til privatlivets fred og beskyttelsen af personoplysninger samt fortroligheden af 
meddelelser.

Ordføreren glæder sig over, at princippet om netneutralitet er medtaget i forordningen, og 
understreger følgelig, at ethvert tiltag, der er tilladt i henhold til denne forordning, og som 
griber ind i beskyttelsen af slutbrugernes personoplysninger og privatlivets fred, skal være 
gennemsigtige og forholdsmæssige og overholde kravet om, at alle begrænsninger skal være 
nødvendige.

Ændringsforslagene sigter på at garantere fortroligheden af meddelelser og beskyttelsen af 
privatlivets fred og personoplysninger for at styrke forbrugernes tillid.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om 
Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
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Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 2

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 

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

internettjenesteudbydere. Den 
grundlæggende drivkraft bag den hidtil 
usete innovation og økonomiske aktivitet i 
den digitale tidsalder er, at al 
internettrafik behandles lige uden 
diskrimination, begrænsning eller 
indgriben, uafhængigt af afsender, 
modtager, type, indhold, anordning, 
tjeneste eller applikation; dette i 
overensstemmelse med princippet om 
netneutralitet. Det eksisterende regelsæt 
har til formål at fremme slutbrugernes 
muligheder for at få adgang til og formidle 
information og bruge applikationer og 
tjenester, som de selv vælger. Dette sikres 
bedst ved, at alle trafiktyper behandles ens 
af de udbydere, der leverer elektronisk 
kommunikation til offentligheden. For 
nylig viste rapporten fra 
Sammenslutningen af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk 
Kommunikation (BEREC) om 
trafikstyringspraksis, der blev 
offentliggjort i maj 2012, og en 
undersøgelse iværksat af 
Forvaltningsorganet for Sundhed og 
Forbrugere og udgivet i december 2012 om 
markedet for internetadgang og -udbud set 
ud fra et forbrugerperspektiv dog, at et 
væsentligt antal slutbrugere bliver berørt af 
trafikstyringspraksis, der blokerer eller 
bremser specifikke applikationer. Disse 
tendenser kræver klare regler til 
stadfæstelse af princippet om 
netneutralitet i lovgivningen på EU-plan 
for at bibeholde det åbne internet og for at 
undgå opsplitning på det indre marked som 
følge af de enkelte medlemsstaters 
foranstaltninger. Som anført i Europa-
Parlamentets beslutning af 17. november 
2011 om det åbne internet og 
netneutraliteten i Europa 2011/2866 har 
internettets åbne karakter faktisk været en 
vigtig drivkraft for konkurrenceevnen, 
økonomisk vækst, social udvikling og 
innovation, som har ført til en 
bemærkelsesværdig udvikling inden for 
onlineapplikationer, indhold og tjenester, 
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og dermed vækst i udbuddet af og 
efterspørgslen efter indhold og tjenester, 
ligesom den har gjort det til en meget 
vigtig katalysator for fri bevægelighed for 
viden, idéer og information, herunder i 
lande, hvor der er begrænset adgang til 
uafhængige medier.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(46) Slutbrugernes frihed til at have adgang 
til og formidle oplysninger og lovligt 
indhold og bruge applikationer og 
tjenester, de selv vælger, er underlagt EU-
lovgivningen og den nationale lovgivning, 
der er i overensstemmelse hermed. 
Nærværende forordning fastlægger 
begrænsningerne for de restriktioner for 
denne frihed, som udbyderne af 
elektroniske kommunikationstjenester til 
offentligheden pålægger, men berører ikke 
anden EU-lovgivning, herunder 
ophavsretsreglerne og direktiv 2000/31/EF 
om elektronisk handel og artikel 13 i 
direktiv 95/46/EF og artikel 15 i direktiv 
2002/58/EF, hvor grænserne for 
trafikstyringsforanstaltninger i forhold til 
databeskyttelse og beskyttelse af 
privatlivets fred er fastsat.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) På et åbent internet bør udbydere af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden ikke inden for 
begrænsninger vedrørende datamængder 

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

indhold, specifikke applikationer eller 
tjenester eller specifikke kategorier heraf, 
undtagen med baggrund i et begrænset 
antal trafikstyringsforanstaltninger, som er 
teknisk begrundede og ikke kommercielt 
motiverede. Sådanne foranstaltninger skal 
være gennemsigtige, strengt nødvendige,
forholdsmæssige og ikke-diskriminerende.
Det bør anses for rimeligt at dæmpe
virkningerne af overbelastning af nettet, 
forudsat at denne form for belastning kun 
forekommer i begrænsede tidsrum eller 
under særlige forhold.

Ændringsforslag 5

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 

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

balancere trafikken bedre og forhindre 
overbelastning af nettet. Dette bør 
imidlertid ikke skade udviklingen af et 
internettet eller princippet om 
netneutralitet. Derfor skal udbyderne af 
indhold, applikationer og tjenester og 
udbyderne af elektronisk kommunikation 
til offentligheden have frihed til at indgå 
specialtjenesteaftaler om definerede 
tjenestekvalitetsniveauer, så længe disse 
definerede niveauer af kvalitative 
egenskaber er en teknisk forudsætning for 
tjenestens funktionalitet, og disse aftaler 
ikke forringer internetadgangstjenesternes 
kvalitet.

Ændringsforslag 6

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 

(51) De nationale tilsynsmyndigheder 
spiller en afgørende rolle, når det gælder 
om at sikre, at slutbrugerne reelt har 
mulighed for at benytte sig af denne frihed 
til åben internetadgang. Derfor bør de 
nationale tilsynsmyndigheder pålægges 
forpligtelser vedrørende overvågning og 
rapportering og til at sikre, at udbyderne af 
elektronisk kommunikation til 
offentligheden overholder kravene, og at 
der er ikke-diskriminerende 
internetadgangstjenester til rådighed, som 
ikke forringes af specialtjenester. De 
nationale tilsynsmyndigheder bør oprette 
klare og forståelige notifikations- og 
klagemekanismer for slutbrugere, der 
udsættes for diskrimination, begrænsning 
eller indgriben i deres onlineindhold, -
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 
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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.

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.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 58 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58a) Den behandling af 
personoplysninger, der er omhandlet i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om foranstaltninger 
vedrørende EU's indre marked for 
elektronisk kommunikation med henblik 
på at opnå et netforbundet europæisk 
område, bør overholde Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF 
af 24. oktober 1995 om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om 
fri udveksling af sådanne oplysninger1a, 
der udgør rammerne for behandling af 
personoplysninger i medlemsstaterne i 
medfør af denne forordning og under 
tilsyn fra medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, navnlig de uafhængige 
offentlige myndigheder, som 
medlemsstaterne har udpeget, og ligeledes 
overholde Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om 
behandling af personoplysninger og 



PE523.069v02-00 10/27 AD\1020266DA.doc

DA

beskyttelse af privatlivets fred i den 
elektroniske kommunikationssektor1b.

________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger (EFT L 281 af 
23.11.1995, s. 31).
1b 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  (EFT 
L 201 af 31.7.2002, s. 37).

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 58 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58b) Behandlingen af personoplysninger, 
der er omhandlet i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning om foranstaltninger 
vedrørende EU's indre marked for 
elektronisk kommunikation med henblik 
på at opnå et netforbundet europæisk 
område, skal være i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 45/2001 af 
18. december 2000 om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne 
og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger1a.

__________________
1aEFT L 8 af 12.1.2001 s. 1.
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 80 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(80a) Denne forordning respekterer 
principperne og bestemmelserne i EU-
lovgivningen om databeskyttelse.

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Denne forordning berører ikke 
direktiv 95/46/EF og anden gældende EU-
lovgivning om databeskyttelse.

Ændringsforslag 12

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-

udgår
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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

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 14

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

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

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

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. Uanset formatet 
(elektronisk eller trykt) af det register, 
som BEREC's støttekontor vælger, bør det 
træffe passende 
sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse 
med vedligeholdelsen af registeret i 
overensstemmelse med artikel 22 i 
forordning (EF) nr. 45/2001.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Desuden giver BEREC 
kommunikationsudbyderne oplysninger i 
henhold til artikel 12 i forordning (EF) 
nr. 45/2001, der kan udbredes via 
tilsynsmyndigheden i en udbyders 
hjemland.
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Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen beføjes til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
32 for at tilpasse bilag I i lyset af den 
markedsmæssige og teknologiske 
udvikling, således at det fortsat er muligt 
at leve op til de indholdsmæssige krav i 
stk. 1.

udgår

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 19
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Slutbrugerne har ret til at tilgå og 
udbrede oplysninger og indhold, og bruge 
applikationer, tilslutte hardware og 
anvende tjenester, software og udstyr, de 
selv vælger, via deres 
internetadgangstjeneste i 
overensstemmelse med princippet om 
netneutralitet.

Ændringsforslag 23

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

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

Forudsat at aftalerne tager behørigt 
hensyn til princippet om netneutralitet og 
ikke forskelsbehandler på baggrund af 
indhold, applikationer eller tjenester eller 
specifikke kategorier har slutbrugerne ret 
til at indgå differentierede aftaler alt efter 
datamængde og hastigheder, for så vidt de 
frit og udtrykkeligt giver deres 
informerede samtykke. 

Ændringsforslag 24

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. Slutbrugere har også ret til at indgå 
aftaler enten med udbydere af elektronisk 
kommunikation til offentligheden eller 
med udbydere af indhold, applikationer og 
tjenester om udbud af specialtjenester med 
en bedre servicekvalitet. Når sådanne 
aftaler indgås med udbyderen af 
internetadgangstjenester, skal udbyderen 
sikre, at den bedre tjenestekvalitet ikke 
forringer internetadgangstjenestens 
ydeevne, rimelige pris eller kvalitet i 
overensstemmelse med princippet om 
netneutralitet.

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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 
servicekvalitet. Når netværkskapacitet 
deles mellem internetadgangstjenester og 
specialiserede tjenester, skal udbyderen af 
disse tjenester offentliggøre klare og 
utvetydige kriterier for delingen af 
netværkskapaciteten.

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. I overensstemmelse med princippet om 
netneutralitet begrænser udbydere af 
internetadgangstjenester ikke de 
rettigheder, der er fastlagt i stk. 1, ved at 
blokere, bremse, nedgradere, ændre eller 
diskriminere specifikt indhold eller 
specifikke applikationer eller tjenester eller 
specifikke typer heraf, undtagen i særlige
tilfælde hvor det er strengt nødvendigt at 
anvende rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger. Rimelige 
trafikstyringsforanstaltninger er 
gennemsigtige, ikke-diskriminerende, 
strengt forholdsmæssige, genstand for 
klare, forståelige og tilgængelige 
klagemekanismer og nødvendige for at:

Ændringsforslag 27

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



PE523.069v02-00 18/27 AD\1020266DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) give tydelige og specifikke oplysninger 
om de teknikker til tilsyn med 
kommunikationen, der er tilladt

Begrundelse

Artikel 23, stk. 5, i forordningen omhandler de "rimelige trafikstyringsforanstaltninger", som 
internetudbydere kan anvende til at diskriminere, nedgradere, bremse eller blokere indhold, 
men den omhandler ikke oplysninger om de teknikker til tilsyn med kommunikationen, der 
ligger bag sådanne foranstaltninger. For at give slutbrugerne sikkerhed for 
trafikstyringsforanstaltningernes konsekvenser for databeskyttelsen og privatlivets fred bør 
artikel 23, stk. 5, derfor give præcise oplysninger om teknikkerne til tilsyn med 
kommunikationerne.

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) forebygge videresendelse af uopfordret 
kommunikation til direkte 
markedsføringsformål til brugere, der 
tidligere frit har givet informeret og 
udtrykkelig tilladelse til sådanne restriktive 
foranstaltninger. En sådan tilladelse skal 
være afgivet på velinformeret baggrund 
samt være specifik og utvetydig, og den 
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skal være afgivet frit

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) mindske virkningen af midlertidige og
ekstraordinære overbelastninger af nettet,
primært ved hjælp af applikationsneutrale 
foranstaltninger, forudsat at alle typer 
trafik behandles ens.

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Rimelig trafikstyring medfører kun 
nødvendig og forholdsmæssig behandling 
af data for at opfylde formålet med dette 
stykke. Alle teknikker vedrørende kontrol,  
filtrering eller analyse af data skal derfor 
stemme overens med lovgivningen om 
privatlivets fred og databeskyttelse. Disse 
teknikker skal som udgangspunkt kun 
anvendes på toptekstoplysninger. 
Behandlingen af kommunikationens 
indhold med henblik på opfyldelsen af 
disse formål er ikke tilladt. Følsomme 
oplysninger, som disse er fastsat i artikel 
8, stk. 1, i direktiv 95/46/EF, kan under 
ingen omstændigheder behandles.

Ændringsforslag 32

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

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

1. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer 
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 artikel 2, nr. 15), og den fortsatte 
tilgængelighed af ikke-diskriminerende 
internetadgangstjenester i 
overensstemmelse med princippet om 
netneutralitet og med kvalitetsniveauer, 
der afspejler de teknologiske fremskridt 
ikke hindres af specialtjenester. I 
samarbejde med andre kompetente 
nationale myndigheder og 
databeskyttelsesmyndigheder overvåger de 
også specialtjenesters virkning på den 
kulturelle mangfoldighed og innovation.
De nationale tilsynsmyndigheder 
indberetter årligt resultatet af deres 
overvågning og konklusioner til 
Kommissionen, BEREC og 
offentligheden. Denne overvågning 
overholder princippet om 
kommunikationshemmelighed og 
omfatter ikke behandling af 
personoplysninger.

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De nationale tilsynsmyndigheder skal 
oprette klare og forståelige notifikations-
og klagemekanismer for slutbrugere, der 
udsættes for diskrimination, begrænsning, 
indgriben, blokering eller regulering i 
deres onlineindhold, -tjenester eller -
applikationer.
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Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Kommissionen kan efter høring af 
BEREC og andre interessenter 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.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden offentliggør med 
undtagelse af tilbud, som forhandles 
individuelt, på en klar, forståelig og let 
tilgængelig måde gennemsigtige, 
sammenlignelige, tilstrækkelige og 
ajourførte oplysninger om:

Ændringsforslag 36

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 

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; 
behandlingen af personoplysninger i en 
sådan abonnentfortegnelse skal overholde 
bestemmelserne i artikel 12 i direktiv 
2002/58/EF

Begrundelse

I artikel 12 i direktiv 2002/58/EF fastsættes, at slutbrugerne skal underrettes om formålet med 
den pågældende abonnentfortegnelse og andre anvendelsesmuligheder heraf på grundlag af 
søgefunktioner, der er indbygget i fortegnelsen.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) oplysninger om de i artikel 26, stk. 1, 
litra j), omhandlede handlinger og de 
mulige følger heraf for slutbrugerens ret 
til privatlivets fred og databeskyttelse.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Udbydere af elektronisk kommunikation 
til offentligheden tilbyder slutbrugere 
mulighed for at vælge gratis at modtage 
udspecificerede regninger, forudsat at 
kaldende brugeres og kaldte abonnenters 
ret til privatlivets fred respekteres 
behørigt.

Ændringsforslag 40

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 6a

Afskaffelse af roaminggebyrer

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 37 – nr. 4 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 531/2012
Artikel 7 – stk. 1 og 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

4b) Artikel 7, stk. 1 og 2, affattes således:

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

"1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
operatøren af det besøgte net må opkræve 
af en kundes roamingudbyder for levering 
af et reguleret roamingopkald med 
originering i det besøgte net, inklusive 
udgifter til bl.a. originering, transittjenester 
og terminering, må ikke overstige de i stk.
2 fastsatte grænser.

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

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
operatører og beregnes over en periode på 
12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller før den 30. juni 2022. Den
gennemsnitlige maksimale engrostakst må 
ikke overstige 0,10 EUR den 1. juli 2013 
og nedsættes til 0,03 EUR den 1. juli 2014, 
til 0,02 EUR den 1. juli 2015 og til 
0,01 EUR den 1. juli 2016."

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Begrundelse

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
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to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analysed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Bilag II

Kommissionens forslag Ændringsforslag

MINIMUMSPARAMETRE FOR 
EUROPÆISKE 
KONNEKTIVITETSPRODUKTER MED 
EN GARANTERET 
SERVICEKVALITET

udgår

Netelementer og tilhørende oplysninger:

- En beskrivelse af de 
konnektivitetsprodukter, der udbydes over 
fastnet, herunder tekniske kendetegn og 
indførelse af eventuelle relevante 
standarder.

Netfunktionaliteter:

- konnektivitetsaftale, der garanterer 
servicekvalitet i alle led, på grundlag af 
fælles fastsatte parametre, der som 
minimum muliggør udbud af følgende 
typer tjenester:

– tale- og videoopkald

– udsendelse af audiovisuelt indhold og

– datakritiske applikationer.
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