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Ændringsforslag 9
Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) 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. .../2013 om Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling og om særlige 
bestemmelser for målet om investeringer i 
vækst og beskæftigelse og om ophævelse 
af forordning (EF) nr. 1080/2006 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.

Or. de

Ændringsforslag 10
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Investeringerne i den næste 
generation af infrastrukturer, som er 
afgørende for, at europæerne kan udnytte 
de nye innovative tjenester, må ikke være 
begrænset til centrale eller tætbefolkede 
områder, hvor de let bliver gjort rentable. 
De skal også samtidig udbredes til 
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randområderne og regionerne i den 
yderste periferi, som er mindre 
tætbefolkede og mindre udviklede, for 
ikke at forværre deres udviklingsmæssige 
handicap yderligere.

Or. fr

Ændringsforslag 11
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Udbydere af elektroniske 
kommunikationstjenester, herunder 
mobiloperatører og konsortier bestående af 
sådanne operatører, skal have mulighed for 
i fællesskab at tilrettelægge en effektiv 
dækning af en stor del af EU’s område til 
en rimelig pris for at tilgodese slutbrugerne 
på lang sigt; derfor bør de kunne anvende 
radiofrekvenser i flere medlemsstater, idet 
der gælder ensartede betingelser, 
procedurer, omkostninger, tidsrammer og 
varighed i harmoniserede frekvensbånd, 
samt supplerende pakker af 
radiofrekvensressourcer, f.eks. en 
kombination af lavere og højere frekvenser 
til dækning af tætbefolkede og mindre 
tætbefolkede områder. Initiativer til fordel 
for en højere grad af koordinering og 
ensartethed vil også øge forudsigeligheden 
i netinvesteringsmiljøet. Denne 
forudsigelighed vil ligeledes kunne styrkes 
af en klar politik, der fremmer 
brugsrettigheder til radiofrekvenser af 
langsigtet varighed, uden at det berører 
disse rettigheders tidsubegrænsede karakter 
i visse medlemsstater, og som på sin side er 
forbundet med klare betingelser for 
overdragelse, leje eller fælles brug af dele 
af eller samtlige radiofrekvenser, der er 

(19) Udbydere af elektroniske 
kommunikationstjenester, herunder 
mobiloperatører og konsortier bestående af 
sådanne operatører, skal have mulighed for 
i fællesskab at tilrettelægge en effektiv 
dækning af en stor del af EU’s område, 
herunder regionerne i den yderste 
periferi, til en rimelig pris for at tilgodese 
slutbrugerne på lang sigt; derfor bør de 
kunne anvende radiofrekvenser i flere 
medlemsstater, idet der gælder ensartede 
betingelser, procedurer, omkostninger, 
tidsrammer og varighed i harmoniserede 
frekvensbånd, samt supplerende pakker af 
radiofrekvensressourcer, f.eks. en 
kombination af lavere og højere frekvenser 
til dækning af tætbefolkede og mindre 
tætbefolkede områder. Initiativer til fordel 
for en højere grad af koordinering og 
ensartethed vil også øge forudsigeligheden 
i netinvesteringsmiljøet. Denne 
forudsigelighed vil ligeledes kunne styrkes 
af en klar politik, der fremmer 
brugsrettigheder til radiofrekvenser af 
langsigtet varighed, uden at det berører 
disse rettigheders tidsubegrænsede karakter 
i visse medlemsstater, og som på sin side er 
forbundet med klare betingelser for 
overdragelse, leje eller fælles brug af dele 
af eller samtlige radiofrekvenser, der er 



AM\1014198DA.doc 5/13 PE526.200v01-00

DA

genstand for en sådan individuel brugsret. genstand for en sådan individuel brugsret.

Or. fr

Ændringsforslag 12
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Der bør sikres en bedre koordinering 
og sammenhæng mellem 
brugsrettighederne til radiofrekvenser, 
specielt for de frekvensbånd, der er blevet 
harmoniseret med henblik på trådløst 
fastnet, nomadisk og mobil 
bredbåndskommunikation. Dette omfatter 
de frekvensbånd, der er udpeget på ITU-
niveau til avancerede IMT-systemer
(International Mobile 
Telecommunications) og frekvensbånd, der 
bruges til radiobaserede lokale datanet
(RLAN), f.eks. 2,4 GHz-båndet og 5 GHz-
båndet. Det bør også udvides til at omfatte 
frekvensbånd, der muligvis bliver 
harmoniseret til trådløs 
bredbåndskommunikation i fremtiden, som 
det fremgår af artikel 3b i 
radiofrekvenspolitikprogrammet og 
Frekvenspolitikgruppens udtalelse af 
13. juni 2013 om de strategiske 
udfordringer, som Europa står over for, når 
det gælder håndteringen af den stigende 
efterspørgsel efter radiofrekvenser til 
trådløst bredbånd, som f.eks. i nær fremtid 
700 MHz-båndet, 1,5 GHz-båndet og 3,8-
4,2 GHz-båndene.

(20) Der bør sikres en bedre koordinering 
og sammenhæng mellem 
brugsrettighederne til radiofrekvenser, 
specielt for de frekvensbånd, der er blevet 
harmoniseret med henblik på trådløst 
fastnet, nomadisk og mobil 
bredbåndskommunikation. Dette omfatter 
de frekvensbånd, der er udpeget på ITU-
niveau til avancerede IMT-systemer
(International Mobile 
Telecommunications) og frekvensbånd, der 
bruges til radiobaserede lokale datanet
(RLAN), f.eks. 2,4 GHz-båndet og 5 GHz-
båndet. Det bør også udvides til at omfatte 
frekvensbånd, der muligvis bliver 
harmoniseret til trådløs 
bredbåndskommunikation i fremtiden, som 
det fremgår af artikel 3b i 
radiofrekvenspolitikprogrammet og 
Frekvenspolitikgruppens udtalelse af 
13. juni 2013 om de strategiske 
udfordringer, som Europa står over for, når 
det gælder håndteringen af den stigende 
efterspørgsel efter radiofrekvenser til 
trådløst bredbånd, som f.eks. i nær fremtid 
700 MHz-båndet og 1,5 GHz-båndet.

Or. en

Ændringsforslag 13
Younous Omarjee
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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.

Or. fr

Ændringsforslag 14
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Medlemsstaterne bør sikre, at 
forvaltningen af radiofrekvenser på 
nationalt plan ikke forhindrer andre 
medlemsstater i at bruge de 
radiofrekvenser, de har ret til, eller i at 
overholde deres forpligtelser angående
anvendelse af frekvensbånd, der er blevet 
harmoniseret på EU-plan. Idet der bygges 
videre på Frekvenspolitikgruppens 
nuværende aktiviteter, bør der etableres en 
koordineringsmekanisme for at sikre, at 
hver enkelt medlemsstat har retfærdig 
adgang til radiofrekvenser, og at 
resultaterne af koordineringen er ensartede 
og mulige at håndhæve.

(30) Medlemsstaterne bør, hvad angår 
bånd, der harmoniseres på EU-plan med 
henblik på trådløs 
bredbåndskommunikation, sikre, at
gennemførelsen af harmoniserede 
tidsplaner og frister for tildeling af 
frekvenser ikke forsinkes unødigt pga. 
koordineringsproblemer; i særdeleshed 
bør forvaltningen af radiofrekvenser på 
nationalt plan ikke forhindre andre 
medlemsstater i at bruge de 
radiofrekvenser, de har ret til, eller i at 
overholde deres forpligtelser angående
sådanne frekvensbånd. Idet der bygges 
videre på Frekvenspolitikgruppens 
nuværende aktiviteter, bør der etableres en 
koordineringsmekanisme for at sikre, at 
hver enkelt medlemsstat har retfærdig 
adgang til radiofrekvenser, og at 
resultaterne af koordineringen er ensartede 
og mulige at håndhæve.

Or. en
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Ændringsforslag 15
Younous Omarjee

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.

(Vedrører ikke den danske version)

Or. fr

Ændringsforslag 16
Younous Omarjee

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 
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den yderste periferi, kan ikke betragtes 
som objektive kriterier, der kan begrunde, 
at udbydere af faste eller mobile 
elektroniske kommunikationstjenester 
anvender højere takster.

Or. fr

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 17
Lambert van Nistelrooij

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 
udbydere af elektronisk kommunikation til 
offentligheden eller udbydere af indhold, 
applikationer eller tjenester.

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

Or. en

Ændringsforslag 18
Lambert van Nistelrooij

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.

Or. en

Ændringsforslag 19
Younous Omarjee

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

Or. fr

Ændringsforslag 20
Younous Omarjee

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

Or. fr

Ændringsforslag 21
Lambert van Nistelrooij

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 

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.
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anmeldelseskravene i artikel 4.

Or. en

Ændringsforslag 22
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

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.

Or. en

Ændringsforslag 23
Lambert van Nistelrooij

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.
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Or. en

Ændringsforslag 24
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21a
Senest den 31. december 2014 fastsætter 
BEREC en enkeltværdi for alle faste og 
mobile termineringstakster beregnet i 
overensstemmelse med Kommissionens 
henstilling C(2009) 3359 endelig af 7. maj 
2009 om regulering af fastnet- og 
mobiltermineringstakster i EU.
Senest den 30. juni 2015 sikrer alle 
nationale tilsynsmyndigheder, at 
operatører, der af deres nationale 
tilsynsmyndighed er udpeget som havende 
en stærk markedsposition på markederne 
for engrostaletelefoniterminering på 
individuelle offentlige telefonnet efter en 
markedsanalyse, der er udført i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/140/EF af 25. november 20091 , 
opkræver de termineringstakster, der er 
fastsat af BEREC i henhold til dette 
stykke.
__________________
1 EUT L 337 af 18.12.2009, s. 37.

Or. en

Ændringsforslag 25
Jens Nilsson

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

Or. en

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.


