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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0640/2013 af Matthias Ludwig (tysk statsborger) om påstået 
forskelsbehandling af indbyggere i landdistrikter med hensyn til adgang til 
nyheder og information via internettet

1. Sammendrag

Andrageren mener, at internettet, som er blevet erklæret et basalt behov, teknisk og retligt 
burde organiseres således, at alle borgere faktisk kan bruge det. Ifølge andrageren har alle ret 
og pligt til at indhente oplysninger om det politiske og sociale liv. Her spiller nye medier en 
stadig større rolle. Public service radio- og tv-virksomhed/nyhedstjenester tilbyder mere og 
mere information over internettet. For folk, som ligesom andrageren bor på landet er 
adgangen til denne information imidlertid begrænset på grund af udbydernes tekniske og 
retlige betingelser for internetadgang. Andrageren mener derfor, at der er tale om 
forskelsbehandling. I mange tilfælde kan borgere bosiddende i landdistrikter kun opnå adgang 
til internettet gennem trådløs teknologi. Dette betyder, at der er begrænsninger med hensyn til 
datahastighed og -mængde, sammenlignet med adgang via kabel, som byboerne har til 
rådighed. Han bemærker, at der i dag er meget, f.eks. skatter, forsikring, banktransaktioner 
osv., som næsten kun kan ordnes over nettet. Dette kræver imidlertid en hurtig 
internetforbindelse. Andrageren mener, at den trådløse teknologi, som er tilgængelig i 
landdistrikterne, er utilstrækkelig for nutidens dataintensive internettjenester. Derudover er 
den, i sammenligning med internetadgang via kabel, uforholdsmæssigt dyr og er på grund af 
begrænsningerne af datamængden kun brugbar i et vist omfang og er ikke altid pålidelig.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. december 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 31. januar 2014
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Kommissionen er principielt enig med andrageren i, at "internettet, som er blevet erklæret et 
basalt behov, teknisk og retligt burde organiseres således, at alle borgere faktisk kan bruge 
det", og at "her spiller nye medier en stadig større rolle". 

Kommissionen har derfor fastsat et ambitiøst mål, om at i) der skal være grundlæggende 
bredbånd til rådighed for alle europæere senest i 2013, og at ii) alle europæere har adgang til 
meget højere internethastigheder på over 30 Mbps, og iii) mindst 50 % af de europæiske 
husholdninger abonnerer på internetforbindelser med hastigheder på over 100 Mbps senest i 
2020.

Som en del af sin strategi til opnåelse af disse mål har Kommissionen arbejdet på at etablere 
den rigtige lovgivningsmæssige ramme for bedre netværk og tjenester i Europa. Det kræver 
især foranstaltninger til fremme af investeringer i næste generations højhastighedsnetværk, 
samtidig med at konkurrencen øges, omkostningerne ved lægning af sådanne netværk og 
koordineringen af radiofrekvenserne i Europa reduceres, hvilket er vigtige elementer, som 
bliver suppleret yderligere i vores initiativ for det indre marked om at gøre det til et 
"netforbundet europæisk område". Desuden har Kommissionen i januar 2013 for at fremme 
offentlig støtte især i landdistrikter revideret sine retningslinjer for anvendelse af EU's regler 
for støtte til bredbåndssektoren. Derudover bliver IKT og bredbånd et af fire hovedområder, 
som medlemsstaterne skal koncentrere brugen af de europæiske strukturfondes midler om i 
den næste programmeringsperiode, hvilket bør føre til større udgifter til IKT end i perioden 
2007-2013 (hvor der blev brugt op mod 14,5 mia. euro).

Ved udgangen af 2012 havde 95,5 % af husholdningerne i EU adgang til mindst et fast 
bredbåndsnetværk (96,6 % i Tyskland). Hvis man medtager trådløse teknologier som LTE-
eller satellitbredbånd, har både EU og Tyskland faktisk nået målet på 100 % dækning med 
grundlæggende bredbånd i 2013 (med op til 20 Mbps downloadhastighed). 

Næstegenerationsnetadgang (NGA) ved hjælp af teknologier, der kan yde mindst 30 Mbps, er 
til rådighed for mere end halvdelen af husstandene i EU (53,8 % ved udgangen af 2012), 
hvilket betyder, at man er ca. halvvejs mod målet om, at 30 Mbps-bredbånd skal være til 
rådighed for alle husholdninger senest i 2020. Imidlertid var der kun 12 % af abonnementerne 
på fastnetsbredbånd i EU og kun 4,9 % i Tyskland (januar 2013), der havde hastigheder på 30 
Mbps eller derover, hvilket tyder på et problem i efterspørgslen snarere end i udbuddet.

I landdistrikterne er der kun 83,2 % af EU-husholdningerne (ved udgangen af 2012), der kan 
abonnere på faste bredbåndstjenester (85,6 % i Tyskland). Men i modsætning til andragerens 
overvejelser betyder dette ikke forskelsbehandling, eftersom de moderne trådløse teknologier 
(f.eks. LTE og satellit) er kraftige nok til e-tjenester såsom e-banktjenester, e-forvaltning og 
e-handel, som andrageren kan lide at bruge, og giver grund til de bedste forhåbninger om en 
stejl udvikling inden for disse områder væk fra den nuværende ret basale bredbåndsforsyning.  
Dertil kommer, at priserne på hhv. kabelforbindelse og trådløs forbindelse ikke er afgørende 
forskellige, især ikke i Tyskland, hvor priserne på internetforbindelser generelt er forholdsvist 
lave sammenlignet med andre EU-medlemsstater.  

Konklusion

Den bedste måde at hjælpe andrageren på vil være at sætte ham i stand til at få fuldstændige 
oplysninger om de internettjenester, der er til rådighed i Tyskland i det område, som han bor i. 
Disse oplysninger fås på den tyske bredbåndsportal http://www.zukunft-breitband.de/, der 
også har et bredbåndsatlas med alle internetudbydere og priser på deres ydelser i det område, 
som han bor i.
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