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KORT BEGRUNDELSE

Forslaget til forordning om et europæisk indre marked for elektronisk kommunikation er 
resultatet af et årti med EU-lovgivning, der har til formål at give borgere og virksomheder 
ubegrænset adgang til elektroniske kommunikationstjenester til den lavest mulige pris. EU er 
delt op i 28 særskilte nationale markeder, som er forskellige med hensyn til tilladelser, 
lovgivningsmæssige betingelser, frekvenstildeling og forbrugerbeskyttelse. Denne opsplitning 
har en negativ virkning. Den står navnlig i vejen for udviklingen af grænseoverskridende 
tjenester, den resulterer i høje priser for opkald mellem EU-medlemsstaterne og 
underudnyttelse af den eksisterende netkapacitet. Den nuværende situation indvirker også 
negativt på konkurrenceevnen og beskæftigelsen, særlig i de sektorer, hvor forbedringen af 
konkurrenceevnen bygger på konnektivitet og udbuddet af integrerede tjenester såsom 
logistik-, bank-, transport-, energi-, detail- og sundhedstjenester mm.

Regionaludviklingsudvalget mener, at dette forslag til forordning vil fremme udviklingen af 
grænseregionerne og styrke det grænseoverskridende territoriale samarbejde.

Regionaludviklingsudvalget understreger, at strukturfondene allerede spiller en væsentlig 
rolle i finansieringen af den europæiske digitale dagsorden. I denne forbindelse mener det, at 
dette forslag til forordning vil fremme de offentlige investeringer på det digitale område.

Kommissionen vil sammen med det forslag til forordning, som denne udtalelse vedrører, 
vedtage en henstilling, som særlig har til formål at øge investeringerne i højhastighedsnet.
Regionaludviklingsudvalget anmoder om, at målet med denne henstilling udvides for at 
fremme udviklingen af en generel bredbåndsdækning overalt i EU, herunder i randområderne 
og øområderne.

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Som det understreges i undersøgelsen 
fra Europa-Parlamentets 
Generaldirektorat for Interne Politikker, 
Direktorat B - Struktur- og 
Samhørighedspolitik, om internettet, den 



PE524.757v02-00 4/14 AD\1016559DA.doc

DA

digitale dagsorden og de europæiske 
regioners økonomiske udvikling (i det 
følgende benævnt "undersøgelsen"), som 
blev offentliggjort i 2013, er en gunstig
ramme for accept og modtagelse af ikt og 
udvikling af informationssamfundet i 
regionerne en vigtig eller endog 
afgørende faktor, da det regionale niveau 
er et prioriteret niveau for udvikling af 
efterspørgslen efter ikt.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) For at opnå et fælles europæisk 
marked for elektronisk kommunikation og 
styrkelse af den territoriale og sociale 
samhørighed er det derfor nødvendigt, at 
muliggøre den i artikel 5 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1301/20131a nævnte prioriterede 
investering (2)a til udbygning af bredbånd 
og højhastighedsnet såvel som 
understøttelse af indsatsen til fremme af 
brugen af nye innovative teknologier og 
netværk inden for den digitale økonomi 
og investeringer i disse områder i alle 
europæiske regioner, som anført i artikel 
4 i samme forordning.

__________
1aEuropa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1301/2013 af 17. 
december 2013 om Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling og om særlige 
bestemmelser vedrørende målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse og 
om ophævelse af forordning (EF) nr. 
1080/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 
289).
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4c) Investeringerne i den næste 
generation af infrastrukturer, som er 
afgørende for, at befolkningen i Unionen 
kan udnytte de nye innovative tjenester, 
må ikke være begrænset til centrale eller 
tætbefolkede områder, hvor rentabiliteten 
er sikker. De skal også samtidig udbredes 
til randområderne og regionerne i den 
yderste periferi, som er mindre 
tætbefolkede og mindre udviklede, så 
disse regioners udviklingsmæssige 
handicap ikke forværres yderligere.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 4 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4d) Som det fremgår af undersøgelsen, er 
det regionale niveau relevant med henblik 
på at identificere mulighederne i 
informationssamfundet og gennemføre 
programmer til fremme af udviklingen af 
det. Det anføres også i undersøgelsen, at 
samspillet mellem de forskellige 
forvaltningsniveauer rummer et stort 
potentiale for vækst. Bottom up- og top 
down-tilgangene bør kombineres eller i 
det mindste udvikles sideløbende for at 
gennemføre målet om at oprette et digitalt 
indre marked.
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Ændringsforslag 5

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 
fastsat i radiofrekvenspolitikprogrammet, 
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 243/2012, 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/EF har ikke været tilstrækkelige 
til at løse problemet.

(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,
uanset bopæl, 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 
fastsat i radiofrekvenspolitikprogrammet, 
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 243/2012, 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/EF har ikke været tilstrækkelige 
til at løse problemet.
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) Der bør ligeledes skabes større 
datasikkerhed for RLAN-
adgangspunkternes slutbrugere for at 
forbedre forbrugernes tillid og således 
gøre det muligt at udvikle en trådløs 
bredbåndsinfrastruktur.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Gennemførelsen af det indre marked 
for elektronisk kommunikation kræver 
også, at der fjernes hindringer for 
slutbrugernes adgang til elektroniske 
kommunikationstjenester i hele EU. De 
offentlige myndigheder bør derfor ikke 
skabe eller opretholde hindringer for 
grænseoverskridende køb af sådanne 
tjenester. Udbyderne af elektronisk 
kommunikation til offentligheden bør ikke 
nægte eller begrænse adgang eller 
diskriminere slutbrugere på baggrund af 
deres nationalitet eller bopælsmedlemsstat.
Det skal dog være muligt at differentiere på 
baggrund af forskelle, der kan 
retfærdiggøres objektivt, hvad angår 
omkostninger, risici og 
markedsbetingelser, som f.eks. forskelle i 
efterspørgslen og konkurrenternes priser.

(43) Gennemførelsen af det indre marked 
for elektronisk kommunikation kræver 
også, at der fjernes hindringer for 
slutbrugernes adgang til elektroniske 
kommunikationstjenester i hele EU. De 
offentlige myndigheder må derfor ikke 
skabe eller opretholde hindringer for 
grænseoverskridende køb af sådanne 
tjenester. Udbyderne af elektronisk 
kommunikation til offentligheden må ikke 
nægte eller begrænse adgang eller 
diskriminere slutbrugere på baggrund af 
deres nationalitet eller bopælsmedlemsstat.
Det skal dog være muligt at differentiere på 
baggrund af forskelle, der kan 
retfærdiggøres objektivt, hvad angår 
omkostninger, risici og 
markedsbetingelser, som f.eks. forskelle i 
efterspørgslen og konkurrenternes priser, 
samtidig med at der sikres dækning i hele 
Unionen, herunder i tyndt befolkede, 
fjerntliggende og mindre udviklede 
regioner.
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 44 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44a) Den afsides beliggenhed, 
økarakteren, den ringe 
befolkningstæthed, den svage 
efterspørgsel og eksistensen af 
subnationale roamingzoner i visse 
europæiske regioner, især regionerne i 
den yderste periferi, kan ikke betragtes 
som objektive kriterier, der kan begrunde, 
at udbydere af faste eller mobile 
elektroniske kommunikationstjenester 
anvender højere takster.

Begrundelse 

Det indre marked for elektronisk kommunikation, som forordningen har til formål at etablere, 
skal gøre det muligt for alle forbrugere i EU at opnå identiske takster og ikkediskriminerende 
adgang til elektroniske kommunikationstjenester. Derfor bør afsides beliggenhed, økarakter, 
ringe befolkningstæthed, svag efterspørgsel og eksistensen af subnationale roamingzoner ikke 
medføre højere takster.  

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) Der er også forbrugerefterspørgsel på 
tjenester og applikationer med garanteret 
tjenestekvalitet, som tilbydes af udbydere 
af elektronisk kommunikation til 
offentligheden eller udbydere af indhold, 
applikationer eller tjenester. Sådanne 
tjenester kan omfatte f.eks. tv-spredning 
via internet-protokollen (IP-tv), 
videokonferencer og visse 
sundhedsapplikationer. Derfor skal 
slutbrugerne også have frihed til at indgå 
aftaler om udbud af specialtjenester med 
garanteret tjenestekvalitet enten med 

(49) Der er også forbrugerefterspørgsel på 
tjenester og applikationer med garanteret 
tjenestekvalitet, som tilbydes af udbydere 
af elektronisk kommunikation til 
offentligheden eller udbydere af indhold, 
applikationer eller tjenester. Sådanne 
tjenester kan omfatte f.eks. tv-spredning 
via internet-protokollen (IP-tv), 
videokonferencer og visse 
sundhedsapplikationer. Derfor skal 
slutbrugerne også have frihed til at indgå 
aftaler om udbud af specialtjenester med 
garanteret tjenestekvalitet enten med 
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udbydere af elektronisk kommunikation til 
offentligheden eller udbydere af indhold, 
applikationer eller tjenester.

udbydere af elektronisk kommunikation til 
offentligheden eller udbydere af indhold, 
applikationer eller tjenester. Udbud af 
sådanne specialtjenester bør ikke medføre 
en forringelse af internetadgangens 
generelle kvalitet. Endvidere bør 
trafikstyringsforanstaltninger ikke 
anvendes på en sådan måde, at de 
diskriminerer specialiserede tjenester, der 
konkurrerer med dem, der tilbydes af 
udbyderen af internetadgang, enten 
direkte eller i samarbejde med andre 
virksomheder, medmindre der er en 
objektiv begrundelse herfor.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 73

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(73) Bilaterale eller multilaterale
roamingaftaler kan gøre det muligt for en 
mobiloperatør at behandle sine 
indenlandske kunders roaming på 
partnernes net som en tjeneste, der i vid 
udstrækning svarer til den tjeneste, der 
leveres til disse kunder på operatørens egne 
net, hvilket vil have følger for udbyderens 
egne priser for en sådan virtuel "on-net"-
dækning i hele EU. En sådan ordning på 
engrosniveau kunne gøre det muligt at 
udvikle nye roamingprodukter og således 
øge udvalget og konkurrencen på 
detailniveau.

(73) Kommercielle eller tekniske
roamingaftaler kan gøre det muligt for en 
mobiloperatør at behandle sine 
indenlandske kunders roaming på 
partnernes net som en tjeneste, der i vid 
udstrækning svarer til den tjeneste, der 
leveres til disse kunder på operatørens egne 
net, hvilket vil have følger for udbyderens 
egne priser for en sådan virtuel "on-net"-
dækning i hele EU. En sådan ordning på 
engrosniveau kunne gøre det muligt at 
udvikle nye roamingprodukter og således 
øge udvalget og konkurrencen på 
detailniveau.

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) medlemsstaterne og de offentlige 
myndigheder sikrer, at der ikke sker 



PE524.757v02-00 10/14 AD\1016559DA.doc

DA

forskelsbehandling ved fastsættelsen af 
takster, anvendelsen af de offentlige 
elektroniske kommunikationsnet og i 
forbindelse med befolkningens adgang til 
elektroniske kommunikationstjenester 
inden for hele Unionen.

Ændringsforslag 12

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 
voksende efterspørgsel fra slutbrugerne

c) for at fremme investeringer i og 
innovation inden for ny og forbedret 
højkapacitetsinfrastruktur, som dækker 
hele Unionen og kan håndtere den 
voksende efterspørgsel fra slutbrugerne, 
navnlig i regioner med mindre 
befolkningstæthed i randområderne og 
den yderste periferi

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

1. Alle udbydere af elektronisk 
kommunikation, der er etableret i 
Unionen, 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.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Ordføreren mener, at det vage udtryk "objektivt begrundede" baner vej for det, som denne 
artikel netop forsøger at forhindre, nemlig at udbydere af elektronisk kommunikation til 
offentligheden får mulighed for at anvende diskriminerende adgangskrav eller 
adgangsbetingelser.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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:

Begrundelse

Ordføreren mener, at det vage udtryk "objektivt begrundede" baner vej for det, som denne 
artikel netop forsøger at forhindre, nemlig at udbydere af elektronisk kommunikation til 
offentligheden får mulighed for at anvende diskriminerende adgangskrav eller 
adgangsbetingelser.

Ændringsforslag 18

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 

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 
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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.

specialtjenester med en defineret 
servicekvalitet eller en kapacitet til 
bestemte formål. Udbud af specialtjenester 
må ikke medføre en forringelse af 
internetadgangstjenesternes generelle
servicekvalitet, særlig i fjerntliggende 
områder, hvor båndbredderne er mere 
begrænsede.

Begrundelse

Ordføreren mener, at dette forslag til forordning skal forebygge overbelastning af bredbånd 
på grund af levering af specialtjenester, og det skal ske på en ensartet måde i hele EU.

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilvejebringelsen af specialiserede 
tjenester må på ingen måde føre til en 
forringelse af internetadgangen, især i de 
yderste og nordlige tyndtbefolkede 
områder, hvor internetadgangen og 
kvaliteten heraf ofte er begrænset.

Begrundelse

Markedskræfterne undlader ofte at tage ansvar for levering af høj kapacitetsinternetadgang i 
fjerntliggende og tyndt befolkede områder. Internetadgang er særlig vigtigt i disse områder, 
hvor der er behov for at bygge bro over store geografiske afstande.
Højkapacitetsinternetadgang er afgørende i de nordligste regioner, hvor turismen tyvedobler 
befolkningen på visse tidspunkter af året.
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