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Tegnforklaring 
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 ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) 

 ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) 

 

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 

retsakt) 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 

 

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 

Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. 

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert 

Ændringsforslag angiver den relevante passage i det pågældende udkast til 

retsakt. Hvis et Ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet 

til retsakt har til formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en 

tredje og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og 

hvilken bestemmelse heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 

slettes eller overstreges. 

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger 

vedrørende EU's indre marked for elektronisk kommunikation med henblik på at opnå 

et netforbundet europæisk område, og om ændring af direktiv 2002/20/EF, 2002/21/EF 

og 2002/22/EF samt forordning (EF) nr. 1211/2009 og forordning 531/2012 

(COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD)) 

(Almindelig lovgivningsprocedure: Førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2013)0627), 

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-

0267/2013), 

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 55, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 

fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Regionaludviklingsudvalget, 

Kultur- og Uddannelsesudvalget, Retsudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og 

Retlige og Indre Anliggender (A7–0000/2013), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 

2. anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit 

forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;  

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de 

nationale parlamenter. 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Overskrift 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Forslag til Forslag til 

EUROPA-PARLAMENTETS OG EUROPA-PARLAMENTETS OG 
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RÅDETS FORORDNING RÅDETS FORORDNING 

om foranstaltninger vedrørende EU's indre 

marked for elektronisk kommunikation 

med henblik på at opnå et netforbundet 

europæisk område, og om ændring af 

direktiv 2002/20/EF, 2002/21/EF og 

2002/22/EF samt forordning (EF) nr. 

1211/2009 og forordning 531/2012 

om foranstaltninger vedrørende EU's indre 

marked for elektronisk kommunikation og 

om ændring af direktiv 2002/20/EF, 

2002/21/EF og 2002/22/EF, forordning 

(EF) nr. 1211/2009 og forordning (EU) nr. 

531/2012 samt afgørelse nr. 243/2012/EU 

Or. en 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Det er nødvendigt, at Europa udnytter 

alle kilder til vækst for at overvinde krisen, 

skabe arbejdspladser og genvinde 

konkurrencedygtigheden. Europa 2020-

strategien har til formål at genopbygge 

væksten og skabe nye arbejdspladser. På sit 

møde i foråret 2013 understregede Det 

Europæiske Råd det digitale indre markeds 

betydning for væksten og efterlyste 

konkrete foranstaltninger med det formål at 

etablere et indre marked for informations- 

og kommunikationsteknologi (ikt) så 

hurtigt som muligt. I overensstemmelse 

med målene i Europa 2020-strategien og 

denne anmodning sigter denne forordning 

mod at etablere et indre marked for 

elektronisk kommunikation ved at 

gennemføre og tilpasse det eksisterende 

EU-regelsæt for elektronisk 

kommunikation. 

(1) Det er nødvendigt, at Europa udnytter 

alle kilder til vækst for at overvinde krisen, 

skabe arbejdspladser og genvinde 

konkurrencedygtigheden. Europa 2020-

strategien har til formål at genopbygge 

væksten og skabe nye arbejdspladser. På sit 

møde i foråret 2013 understregede Det 

Europæiske Råd det digitale indre markeds 

betydning for væksten og efterlyste 

konkrete foranstaltninger med det formål at 

etablere et indre marked for informations- 

og kommunikationsteknologi (ikt) så 

hurtigt som muligt. I overensstemmelse 

med målene i Europa 2020-strategien og 

denne anmodning sigter denne forordning 

mod at bidrage til at etablere et indre 

marked for elektronisk kommunikation ved 

at gennemføre og tilpasse det eksisterende 

EU-regelsæt for elektronisk 

kommunikation i visse henseender og ved 

at fastlægge det overordnede indhold i, 

formålet med og tidsplanen for den næste 

revision af dette regelsæt. 

Or. en 
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Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Friheden til at udbyde elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester til alle 

kunder i EU og alle slutbrugeres ret til at 

vælge det bedste tilbud, der findes på 

markedet, skal sikres gennem et sømløst 

digitalt indre marked for elektronisk 

kommunikation, der ikke hæmmes af 

opsplitning af markederne langs 

landegrænserne. De eksisterende 

rammebestemmelser om elektronisk 

kommunikation er ikke fuldt ud egnet til at 

takle en sådan opsplitning, der skyldes 

generelle tilladelsesordninger, som 

fungerer på nationalt snarere end på EU-

plan, nationale ordninger for tildeling af 

radiofrekvenser, forskelle i de 

adgangsprodukter, der er til rådighed for 

udbyderne af elektronisk kommunikation 

i forskellige medlemsstater og anvendelse 

af forskellige sektorspecifikke 

forbrugerregelsæt. I mange tilfælde udgør 

EU-reglerne blot en referencemodel, og 

de bliver ofte gennemført på forskellig vis 

i de enkelte medlemsstater. 

(3) Friheden til at udbyde elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester til alle 

kunder i EU og alle slutbrugeres ret til at 

vælge det bedste tilbud, der findes på 

markedet, skal sikres og bør ikke hæmmes 

af opsplitning af markederne langs 

landegrænserne. De eksisterende 

rammebestemmelser om elektronisk 

kommunikation er ikke fuldt ud egnet til at 

takle en sådan opsplitning, der skyldes 

forskellig gennemførelse af de generelle 

tilladelsesordninger på nationalt plan, 

nationale ordninger for tildeling af 

radiofrekvenser og anvendelse af 

forskellige sektorspecifikke 

forbrugerregelsæt. Mens 

tilladelsesdirektivet f.eks. begrænser den 

type oplysninger, der kan stilles krav om, 

kræver 12 medlemsstater yderligere 

oplysninger, f.eks. en kategorisering af de 

tiltænkte typer aktiviteter, aktiviteternes 

geografiske anvendelsesområde, det 

marked, aktiviteterne er rettet imod, 

virksomhedsstruktur, herunder navne på 

aktionærer og aktionærers aktionærer, 

certificering i handelskammeret og en 

straffeattest for virksomhedens 

repræsentant. Sådanne yderligere krav 

understreger betydningen af en fast 

politik fra Kommissionens side, hvad 

angår traktatbrudsprocedurer.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Et ægte indre marked for elektronisk 

kommunikation vil fremme konkurrencen, 

investeringerne og innovationen i nye og 

forbedrede net og tjenester ved at sætte 

skub i markedsintegrationen og det 

grænseoverskridende udbud af tjenester. 

Det vil således bidrage til, at de ambitiøse 

mål om højhastighedsbredbånd, der er sat i 

den digitale dagsorden, bliver nået. Det 

voksende udbud af digitale infrastrukturer 

og tjenester vil på sin side øge 

valgmulighederne for forbrugerne, 

tjenesternes kvalitet og mangfoldigheden 

på indholdssiden, bidrage til territorial og 

social sammenhæng og fremme 

mobiliteten i hele EU. 

(4) Et ægte indre marked for elektronisk 

kommunikation vil fremme konkurrencen, 

investeringerne og innovationen i nye og 

forbedrede net og tjenester ved at sætte 

skub i markedsintegrationen og det 

grænseoverskridende udbud af tjenester og 

bør begrænse de unødvendige 

lovgivningsmæssige byrder for 

virksomhederne til et minimum. Det vil 

således bidrage til, at de ambitiøse mål om 

højhastighedsbredbånd, der er sat i den 

digitale dagsorden, bliver nået. Det 

voksende udbud af digitale infrastrukturer 

og tjenester vil på sin side øge 

valgmulighederne for forbrugerne, 

tjenesternes kvalitet og mangfoldigheden 

på indholdssiden, bidrage til territorial og 

social sammenhæng og fremme 

mobiliteten i hele EU. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) De fordele, der høstes som resultat af et 

indre marked for elektronisk 

kommunikation, bør komme det bredere 

digitale økosystem til gode, herunder EU’s 

udstyrsfabrikanter, udbydere af indhold og 

applikationer samt den bredere økonomi, 

herunder f.eks. bank-, bil-, logistik, detail-, 

energi- og transportsektorerne, der er 

afhængige af konnektivitet for at kunne 

øge deres produktion ved hjælp af f.eks. 

allestedsnærværende cloud-applikationer, 

netforbundet udstyr og mulighed for 

integreret udbud af tjenester til forskellige 

dele af virksomheden. De offentlige 

(5) De fordele, der høstes som resultat af et 

indre marked for elektronisk 

kommunikation, bør komme det bredere 

digitale økosystem til gode, herunder 

udstyrsfabrikanter, udbydere af indhold og 

applikationer samt den bredere økonomi, 

herunder f.eks. uddannelses-, bank-, bil-, 

logistik, detail-, energi- og 

transportsektorerne, der er afhængige af 

konnektivitet for at kunne øge deres 

produktion ved hjælp af f.eks. 

allestedsnærværende cloud-applikationer, 

netforbundet udstyr og mulighed for 

integreret udbud af tjenester til forskellige 
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forvaltninger og sundhedssektoren vil også 

drage fordel af en bredere tilgang til e-

forvaltning og e-sundhedstjenester. 

Udbuddet af kulturelt indhold og kulturelle 

tjenester og den kulturelle mangfoldighed 

generelt vil også kunne styrkes på et indre 

marked for elektronisk kommunikation. 

Konnektivitet via elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester er så 

vigtigt for den bredere økonomi og 

samfundet, at uberettigede sektorspecifikke 

byrder, såvel reguleringsmæssige som 

andre byrder, bør undgås. 

dele af virksomheden. Borgerne, de 

offentlige forvaltninger og 

sundhedssektoren vil også drage fordel af 

en bredere tilgang til e-forvaltning og e-

sundhedstjenester. Udbuddet af kulturelt 

indhold og kulturelle tjenester og den 

kulturelle mangfoldighed generelt vil også 

kunne styrkes på et indre marked for 

elektronisk kommunikation. 

Kommunikation via elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester er så 

vigtigt for den bredere økonomi og 

samfundet, at uberettigede sektorspecifikke 

byrder, såvel reguleringsmæssige som 

andre byrder, bør undgås. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Denne forordning sigter mod at få det 

indre marked for elektronisk 

kommunikation fuldt på plads ved hjælp af 

foranstaltninger på tre brede, indbyrdes 

sammenhængende akser. For det første 

skal den sikre friheden til at udbyde 

elektroniske kommunikationstjenester på 

tværs af grænser og net i forskellige 

medlemsstater på baggrund af princippet 

om en fælles EU-tilladelse, der skal danne 

grundlag for en langt højere grad af 

ensartethed og forudsigelighed i indholdet 

og gennemførelsen af sektorspecifik 

lovgivning i hele EU. For det andet er det 

nødvendigt at sikre adgang til ressourcer, 

der er afgørende for udbud af 

elektroniske kommunikationsnet og –

tjenester, på langt mere ensartede 

betingelser, ikke kun hvad angår trådløs 

bredbåndskommunikation, hvor både 

tilladelseskrævende og tilladelsesfri 

(6) Denne forordning sigter mod at tage 

yderligere skridt i retning mod at få det 

indre marked for elektronisk 

kommunikation fuldt på plads ved hjælp af 

foranstaltninger på tre brede, indbyrdes 

sammenhængende akser. For det første 

skal den bekræfte friheden til at udbyde 

elektroniske kommunikationstjenester på 

tværs af grænser og net i forskellige 

medlemsstater ved at harmonisere 

anvendelsen af den generelle 

tilladelsesordning. For det andet er det 

nødvendigt at behandle betingelserne og 

procedurerne for tildeling af 

frekvenstilladelser til trådløs 

bredbåndskommunikation og for 

anvendelse af tilladelsesfri 

radiofrekvenser. For det tredje skal 

forordningen sikre en indbyrdes 

tilnærmelse af forretningsvilkårene og 

opbygge forbrugernes tillid til den digitale 
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radiofrekvenser er af yderste vigtighed, 

men også hvad angår fastnetkonnektivitet. 

For det tredje skal forordningen sikre en 

indbyrdes tilnærmelse af 

forretningsvilkårene og opbygge 

forbrugernes tillid til den digitale verden 

ved at harmonisere reglerne om 

beskyttelse af slutbrugerne, især 

forbrugerne. Ud over regler om adgang til 

onlineindhold, applikationer og tjenester er 

der brug for regler om ikkediskrimination, 

kontraktrelateret information, opsigelse af 

kontrakter og skift af udbyder, der ikke 

blot beskytter forbrugerne, men samtidig 

sikrer, at internettet forsat kan fungere som 

en drivkraft for innovation. Desuden skal 

yderligere reformer på roamingområdet 

indgyde slutbrugerne tillid, så de forbliver 

opkoblede, når de rejser i EU, og 

efterhånden bør reformerne medføre 

konvergerende priser og vilkår i EU. 

verden ved at indeholde regler om 

beskyttelse af slutbrugerne, især 

forbrugerne. Ud over regler om adgang til 

onlineindhold, applikationer og tjenester er 

der brug for regler om ikkediskrimination, 

kontraktrelateret information, opsigelse af 

kontrakter og skift af udbyder, der ikke 

blot beskytter forbrugerne, men samtidig 

sikrer, at internettet forsat kan fungere som 

en drivkraft for innovation. Desuden skal 

yderligere reformer på roamingområdet 

indgyde slutbrugerne tillid, så de forbliver 

opkoblede, når de rejser i EU, og 

efterhånden bør reformerne medføre 

konvergerende priser og vilkår i EU. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Denne forordning skal derfor supplere 

det eksisterende EU-regelsæt (Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/19/EF1, Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2002/20/EF2, Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/21/EF3, Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2002/22/EF4, Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/58/EF5, Kommissionens direktiv 

2002/77/EF6 samt Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 1211/20097, 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) nr. 531/20128 og Europa-

Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 

(7) Denne forordning skal derfor supplere 

det eksisterende EU-regelsæt (Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/19/EF1, Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2002/20/EF2, Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/21/EF3, Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2002/22/EF4, Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/58/EF5, Kommissionens direktiv 

2002/77/EF6 samt Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 1211/20097, 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) nr. 531/20128 og Europa-

Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 
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243/2012/EU9) samt gældende national 

lovgivning, der er vedtaget i 

overensstemmelse med EU-lovgivningen; 

forordningen bør således fastlægge 

specifikke rettigheder og forpligtelser både 

for udbydere af elektronisk kommunikation 

og for slutbrugere ved at indføre 

væsentlige ændringer i de eksisterende 

direktiver og forordning (EU) nr. 

531/2012, der har til formål at sikre en 

højere grad af konvergens, samt væsentlige 

ændringer, der er i overensstemmelse med 

et indre marked med mere konkurrence. 

243/2012/EU9) samt gældende national 

lovgivning, der er vedtaget i 

overensstemmelse med EU-lovgivningen; 

forordningen bør således indføre visse 

målrettede foranstaltninger ved at 
fastlægge specifikke rettigheder og 

forpligtelser både for udbydere af 

elektronisk kommunikation og for 

slutbrugere ved at indføre væsentlige 

ændringer i de eksisterende direktiver og 

forordning (EU) nr. 531/2012, der har til 

formål at sikre en højere grad af 

konvergens, samt væsentlige ændringer, 

der er i overensstemmelse med et indre 

marked med mere konkurrence. 

__________________ __________________ 

14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til 

og samtrafik mellem elektroniske 

kommunikationsnet og tilhørende 

faciliteter (adgangsdirektivet) (EFT L 108 

af 24.4.2002, s. 7). 

14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til 

og samtrafik mellem elektroniske 

kommunikationsnet og tilhørende 

faciliteter (adgangsdirektivet) (EFT L 108 

af 24.4.2002, s. 7). 

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser 

til elektroniske kommunikationsnet og -

tjenester (tilladelsesdirektivet) (EFT L 108 

af 24.4.2002, s. 21). 

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser 

til elektroniske kommunikationsnet og -

tjenester (tilladelsesdirektivet) (EFT L 108 

af 24.4.2002, s. 21). 

16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles 

rammebestemmelser for elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester 

(rammedirektivet) (EFT L 108 af 

24.4.2002, s. 33). 

16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles 

rammebestemmelser for elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester 

(rammedirektivet) (EFT L 108 af 

24.4.2002, s. 33). 

17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/22/EF af 7. marts 2002 om 

forsyningspligt og brugerrettigheder i 

forbindelse med elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester 

(forsyningspligtdirektivet) (EFT L 108 af 

24.4.2002, s. 51). 

17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/22/EF af 7. marts 2002 om 

forsyningspligt og brugerrettigheder i 

forbindelse med elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester 

(forsyningspligtdirektivet) (EFT L 108 af 

24.4.2002, s. 51). 

18 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 (direktiv om 

18 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 (direktiv om 
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databeskyttelse inden for elektronisk 

kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, 

s. 37). 

databeskyttelse inden for elektronisk 

kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, 

s. 37). 

19 Kommissionens direktiv 2002/77/EF af 

16. september 2002 om konkurrence på 

markederne for elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester (EFT L 

249 af 17.9.2002, s. 21). 

19 Kommissionens direktiv 2002/77/EF af 

16. september 2002 om konkurrence på 

markederne for elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester (EFT L 

249 af 17.9.2002, s. 21). 

20 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1211/2009 af 25. 

november 2009 om oprettelse af 

Sammenslutningen af Europæiske 

Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk 

Kommunikation (BEREC) og dens 

støttekontor (EUT L 337 af 18.12.2009 s. 

1). 

20 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1211/2009 af 25. 

november 2009 om oprettelse af 

Sammenslutningen af Europæiske 

Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk 

Kommunikation (BEREC) og dens 

støttekontor (EUT L 337 af 18.12.2009 s. 

1). 

21 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 531/2012 af 13. juni 

2012 om roaming på offentlige 

mobilkommunikationsnet i Unionen (EUT 

L 172 af 30.6.2012, s. 10). 

21 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 531/2012 af 13. juni 

2012 om roaming på offentlige 

mobilkommunikationsnet i Unionen (EUT 

L 172 af 30.6.2012, s. 10). 

22 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, s. 7). 

22 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, s. 7). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Udbud af elektronisk kommunikation 

på tværs af grænserne er stadig forbundet 

med større byrder end de tjenester, der 

holder sig inden for de nationale grænser. 

Navnlig skal udbydere af 

grænseoverskridende tjenester anmelde 

sig og betale gebyrer i hver enkelt 

værtsmedlemsstat. Indehavere af en fælles 

(9) En vis grad af harmonisering af den 

generelle tilladelse, herunder BEREC 

som modtager af anmeldelser, bør 

yderligere sikre, at friheden til at udbyde 

elektroniske kommunikationstjenester i 

hele EU fungerer i praksis. Desuden er 

det ikke obligatorisk at indgive anmeldelse 

for at kunne anvende den generelle 
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EU-tilladelse bør være underlagt et fælles 

anmeldelsessystem i den medlemsstat, 

hvor virksomheden har sit hovedsæde 

(hjemlandet), hvilket vil mindske den 

administrative byrde for operatører af 

grænseoverskridende tjenester. Den fælles 

EU-tilladelse skal gælde for enhver 

virksomhed, der udbyder eller har til 

hensigt at udbyde elektroniske 

kommunikationstjenester i mere end én 

medlemsstat for at sikre, at udbydere af 

elektronisk kommunikation er berettigede 

til at nyde godt af de rettigheder, der er 

forbundet med friheden til at udbyde 

elektroniske kommunikationstjenester og -

net i alle medlemsstater i 

overensstemmelse med denne forordning. 

En fælles EU-tilladelse, der fastlægger 

den lovgivningsmæssige ramme for 

udbydere af elektronisk kommunikation, 

som udbyder tjenester på tværs af 

medlemsstaterne på grundlag af en 

generel tilladelse i hjemlandet, bør sikre 

reel frihed til at udbyde elektroniske 

kommunikationstjenester og –net i hele 

EU. 

tilladelsesordning, og ikke alle 

medlemsstater stiller krav herom. 

Eftersom et krav om anmeldelse pålægger 

udbyderen en administrativ byrde, bør 

medlemsstater, der kræver anmeldelse, i 

overensstemmelse med EU's politik om at 

fjerne unødvendige lovgivningsmæssige 

byrder påvise, at det er berettiget. 

Kommissionen bør pålægges at evaluere 

sådanne krav og, hvor det er relevant, 

tillægges beføjelser til at anmode om, at 

de ophæves. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Udbuddet af grænseoverskridende 

elektroniske kommunikationstjenester 

eller -net kan udmønte sig forskelligt 

afhængigt af en række faktorer såsom 

hvilken slags net eller tjeneste der 

udbydes, hvor omfattende en fysisk 

infrastruktur der er behov for, eller 

abonnentsgrundlaget i de forskellige 

medlemsstater. Intentionen om at udbyde 

elektroniske kommunikationstjenester 

udgår 
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eller drive et elektronisk 

kommunikationsnet på tværs af 

grænserne kan påvises gennem aktiviteter 

såsom forhandling om aftaler vedrørende 

adgang til net i en given medlemsstat eller 

markedsføring via et netsted på 

målmedlemsstatens sprog. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  10 

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 

Or. en 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 
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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 

Or. en 

 

Ændringsforslag  12 

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 tjenesten 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 

Or. en 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 
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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. 

(15) Princippet om ligebehandling er et 

generelt princip i EU-retten, der nu er 

fastslået i artikel 20 og 21 i Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder. Ifølge 

retspraksis kræver 

ligebehandlingsprincippet, at ensartede 

forhold ikke må behandles forskelligt, og 

at forskellige forhold ikke må behandles 

ensartet, medmindre en sådan behandling 

er objektivt begrundet. Det er nødvendigt 

at sikre, at medlemsstaterne, når 

omstændighederne ellers er ens, ikke 

behandler 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.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  14 

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 

elektroniske kommunikationstjenester og 

udgår 
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–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. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  15 

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 

(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. Mens nogle 

områder i EU er langt fremme, både med 

hensyn til de politiske mål i den digitale 

dagsorden for Europa og generelt, er 

andre områder dog kommet bagud. Det 

skyldes især den fragmenterede proces i 

EU for sikring af adgang til trådløse 

højhastighedsbredbånd, som bringer 

opnåelsen af disse politiske mål for EU 

som helhed i fare. Den stykvise proces 

med at tillade og gøre 800 MHz-båndet 

tilgængeligt for trådløs 
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undtagelser eller på anden vis ikke 

opfylder dette inden den tidsfrist, der er 

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. 

bredbåndskommunikation, hvor 

Kommissionen har givet mere end 

halvdelen af medlemsstaterne 

dispensation, eller hvor de på anden vis 

ikke opfylder dette inden den tidsfrist, der 

er 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. Det viser 

også, at der er brug for forbedringer, når 

det gælder Kommissionens udøvelse af 

sine beføjelser, som har afgørende 

betydning for den loyale gennemførelse af 
EU's foranstaltninger og det loyale 

samarbejde mellem medlemsstaterne. 

Kommissionens stringente indsats for at 

håndhæve allerede vedtagne EU-

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, bør i sig selv i høj grad 

bidrage 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). 

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). 

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). 

Or. en 
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Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (17a) Salg og udlejning af harmoniserede 

radiofrekvenser til trådløs 

bredbåndskommunikation øger 

fleksibiliteten og fører til mere effektiv 

fordeling af frekvensressourcerne. Det 

bør derfor fremmes yderligere, herunder 

ved at sikre, at alle brugsrettigheder, også 

dem, der allerede er tildelt, er af 

tilstrækkelig lang varighed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  17 

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 

(19) Udbydere af elektroniske 

kommunikationstjenester skal have 

mulighed for 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 
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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 

genstand for en sådan individuel brugsret. 

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 bedre betingelser for 

overdragelse, leje eller fælles brug af dele 

af eller samtlige radiofrekvenser, der er 

genstand for en sådan individuel brugsret. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  18 

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. 

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. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Betragtning 24 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) Hvad angår de andre væsentlige 

hovedbetingelser, der kan være knyttet til 

brugsret til radiofrekvenser til trådløst 

bredbånd, vil det fremme en mere ensartet 

anvendelse i medlemsstaterne af de 

reguleringsprincipper og -kriterier, der 

opstilles i denne forordning, hvis der 

indføres en koordineringsordning, der giver 

Kommissionen og de andre medlemsstaters 

kompetente myndigheder mulighed for at 

fremsætte bemærkninger, inden en given 

medlemsstats tildeler brugsrettigheder, og 

som giver Kommissionen mulighed for at 

gribe ind over for forslag, der ser ud til 

ikke at være i overensstemmelse med EU-

lovgivningen, idet den tager 

medlemsstaternes synspunkter i 

betragtning. 

(24) Det vil fremme en mere ensartet 

anvendelse i medlemsstaterne af de 

reguleringsprincipper og -kriterier, der 

opstilles i EU-regelsættet, hvis der 

indføres en koordineringsordning, der giver 

Kommissionen og de andre medlemsstaters 

kompetente myndigheder mulighed for at 

fremsætte bemærkninger, inden en given 

medlemsstats tildeler brugsrettigheder, og 

som giver Kommissionen mulighed for at 

gribe ind over for forslag, der ser ud til 

ikke at være i overensstemmelse med EU-

lovgivningen, idet den tager 

medlemsstaternes synspunkter i 

betragtning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Betragtning 25 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(25) I betragtning af den enorme vækst i 

efterspørgslen på radiofrekvenser til 

trådløst bredbånd bør man fremme 

løsninger på alternativ frekvenseffektiv 

adgang til trådløst bredbånd. Dette 

indebærer anvendelse af trådløse 

adgangssystemer med lav effekt, der 

opererer i et lille område, som f.eks. de 

(25) I betragtning af den enorme vækst i 

efterspørgslen på radiofrekvenser til 

trådløst bredbånd bør man ikke forhindre 

løsninger på alternativ frekvenseffektiv 

adgang til trådløst bredbånd. Dette 

indebærer på nuværende tidspunkt 

anvendelse af trådløse adgangssystemer 

med lav effekt, der opererer i et lille 
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såkaldte hotspots på de radiobaserede 

lokale datanet (RLAN, også kendt som wi-

fi) samt net, der består af små cellulære 

adgangspunkter med lav effekt, (også 

kaldet femto-, pico- eller metroceller). 

område, som f.eks. de såkaldte hotspots på 

de radiobaserede lokale datanet (RLAN, 

også kendt som wi-fi) samt net, der består 

af små cellulære adgangspunkter med lav 

effekt, (også kaldet femto-, pico- eller 

metroceller). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  21 

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. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Betragtning 31 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(31) Erfaringerne med gennemførelsen af 

EU's regelsæt viser, at de eksisterende 

bestemmelser, der kræver ensartet 

udgår 
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anvendelse af 

reguleringsforanstaltningerne, sammen 

med målet om at bidrage til udviklingen af 

det indre marked ikke har skabt et 

tilstrækkeligt stærkt incitament til at 

udvikle adgangsprodukter på grundlag af 

harmoniserede standarder og processer, 

særligt ikke i forbindelse med fastnet. Når 

operatørerne driver virksomhed i 

forskellige medlemsstater, har de 

vanskeligt ved at finde adgangsressourcer, 

der har den rette kvalitet og det rette 

interoperabilitetsniveau hvad angår 

tjenester og net, og når disse ressourcer 

findes, har de forskellige tekniske 

egenskaber. Dette øger omkostningerne 

og udgør en hindring for udbud af 

tjenester på tværs af nationale grænser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Betragtning 32 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(32) Det vil sætte skub i integreringen af 

det indre marked for elektronisk 

kommunikation, hvis der skabes en 

ramme for fastlæggelse af visse 

europæiske virtuelle nøgleprodukter, der 

er særligt vigtige for udbydere af 

elektroniske kommunikationstjenester, 

som vil tilbyde grænseoverskridende 

tjenester, samt hvis der vedtages en 

tværeuropæisk strategi, baseret på 

nøgleparametre og minimumskrav til 

egenskaber, i et miljø, der i stigende grad 

er baseret udelukkende på IP-teknologi. 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Betragtning 33 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(33) Det er nødvendigt at tage hånd om de 

operationelle behov, der kan opfyldes ved 

hjælp af forskellige virtuelle produkter. 

Der bør være europæiske virtuelle 

bredbåndsadgangsprodukter til rådighed i 

tilfælde, hvor en operatør med en stærk 

markedsposition i medfør af betingelserne 

i rammedirektivet og adgangsdirektivet er 

blevet forpligtet til at tilbyde adgang på 

regulerede betingelser ved et bestemt 

adgangspunkt i sit net. For det første bør 

effektiv grænseoverskridende 

markedsadgang fremmes ved hjælp af 

harmoniserede produkter, der sætter 

udbydere af grænseoverskridende 

tjenester i stand til at levere tjenester til 

deres slutkunder for første gang, uden 

forsinkelse og på en måde, der er 

forudsigelig og af tilstrækkelig kvalitet; 

dette omfatter også tjenester rettet mod 

virksomhedskunder med afdelinger i 

forskellige medlemsstater, hvor dette er 

nødvendigt og forholdsmæssigt ifølge 

markedsanalyser. Disse harmoniserede 

produkter skal være til rådighed i en 

tilstrækkelig periode, så udbyderne og de 

adgangssøgende kan planlægge 

investeringer på mellemlang og lang sigt. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 

Betragtning 34 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(34) For det andet er avancerede virtuelle udgår 
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adgangsprodukter, der kræver, at 

adgangssøgende investerer mere, og som 

giver dem en højere grad af kontrol og 

differentiering, særligt ved at give adgang 

på et mere lokalt plan, altafgørende, når 

det gælder om at skabe vilkår for 

vedvarende konkurrence på det indre 

marked. Derfor skal disse 

engrosadgangsprodukter, der er 

afgørende for næstegenerationsaccessnet 

(NGA-net), også harmoniseres for at 

fremme grænseoverskridende 

investeringer. Sådanne virtuelle 

bredbåndsadgangsprodukter skal 

udformes, så deres funktionaliteter svarer 

til fysisk adskillelse af pakkede produkter, 

for at øge udvalget af mulige afhjælpende 

foranstaltninger på engrosniveau, som de 

nationale tilsynsmyndigheder kan tage i 

betragtning i proportionalitetsvurderingen 

i medfør af direktiv 2002/19/EF. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Betragtning 35 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(35) For det tredje er det også nødvendigt 

at harmonisere et engrosadgangsprodukt 

med henblik på termineringsdelen af faste 

kredsløb med udvidede grænseflader for 

at muliggøre grænseoverskridende udbud 

af opgavekritiske konnektivitetstjenester 

til de mest krævende virksomhedsbrugere. 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  27 

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, 

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. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Betragtning 37 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(37) Fastsættelsen af europæiske virtuelle 

bredbåndsprodukter i medfør af denne 

forordning bør afspejles i de nationale 

tilsynsmyndigheders vurdering af, hvilke 

afhjælpende adgangsforanstaltninger der 

er mest formålstjenlige over for net, der 

tilhører operatører med en stærk 

markedsposition; samtidig bør man undgå 

overregulering som følge af en unødig 

vækst i udbuddet af adgangsprodukter på 

engrosniveau, uanset om disse indføres i 

medfør af markedsanalyser eller tilbydes 

på andre betingelser. Navnlig bør 

indførelsen af europæiske virtuelle 

adgangsprodukter ikke i sig selv føre til en 

stigning i antallet af regulerede 

adgangsprodukter, der pålægges en given 

operatør. Endvidere bør den 

omstændighed, at de nationale 

tilsynsmyndigheder i medfør af denne 

forordning skal vurdere, om der bør 

indføres krav om et europæisk virtuelt 

bredbåndsadgangsprodukt i stedet for 

eksisterende adgangsforanstaltninger på 

engrosniveau, og om det er 

hensigtsmæssigt at indføre krav om et 

europæisk virtuelt 

bredbåndsadgangsprodukt i forbindelse 

med fremtidige markedsundersøgelser, 

hvor de konstaterer, at en udbyder har en 

stærk markedsposition, ikke berøre deres 

ansvar for at vælge den mest 

hensigtsmæssige og forholdsmæssige 

foranstaltning for at afhjælpe det 

konstaterede konkurrenceproblem i 

overensstemmelse med artikel 16 i direktiv 

2002/21/EF. 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Betragtning 38 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(38) Af hensyn til forudsigelighed i 

reguleringen bør hovedelementerne i den 

beslutningspraksis, der er under udvikling 

i medfør af det nuværende regelsæt, og 

som påvirker de betingelser, på hvilke 

engrosadgangsprodukter, herunder 

europæiske virtuelle 

bredbåndsadgangsprodukter, stilles til 

rådighed for NGA-net, også afspejles i 

lovgivningen. Disse hovedelementer bør 

omfatte bestemmelser, der afspejler, hvor 

vigtig en rolle forholdet mellem 

konkurrencemæssige begrænsninger, der 

hidrører fra alternative faste og trådløse 

infrastrukturer, faktiske garantier for 

ikke-diskriminerende adgang samt den 

eksisterende grad af konkurrence hvad 

angår pris, udvalg og kvalitet på 

detailniveau spiller i analysen af 

engrosadgangsmarkederne og særlig af, 

hvorvidt der er behov for priskontrol for 

denne adgang til NGA-net.  Graden af 

konkurrence på pris, udvalg og kvalitet er 

det, der i sidste ende er afgørende for 

fordelene for slutbrugerne. For eksempel 

kan de nationale tilsynsmyndigheder i 

forbindelse med deres vurdering af hver 

enkelt sag i medfør af artikel 16 i direktiv 

2002/21/EF, uden at det berører 

vurderingen af, om der er tale om stærk 

markedsposition, og anvendelsen af EU's 

konkurrenceregler, anse betingelserne på 

et marked med to faste 

næstegenerationsnet for at skabe 

tilstrækkelig konkurrence til at kunne 

sætte skub i netopgraderinger og fremme 

udviklingen hen imod udbud af 

ultrahurtige tjenester, hvilket er et af de 

vigtige parametre i detailkonkurrence. 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Betragtning 44 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(44) Der hersker stadigvæk betydelige 

prisforskelle, både inden for fastnet- og 

mobilkommunikation, mellem tale- og 

sms-kommunikation i hjemlandet og 

kommunikation, der terminerer i en 

anden medlemsstat. Selv om der er store 

forskelle mellem lande, operatører og 

takstpakker og mellem mobil- og 

fastnettjenester, bliver dette problem ved 

med at berøre svage kundegrupper og 

skabe hindringer for smidig 

kommunikation i EU. Problemet 

forekommer på trods af en meget kraftig 

sænkning, og konvergens i absolutte tal, 

af termineringstaksterne i de forskellige 

medlemsstater og lave priser på 

transitmarkederne. Desuden vil 

overgangen til udelukkende at bruge IP-

baserede net til elektronisk 

kommunikation med tiden indebære et 

yderligere fald i omkostningerne. Enhver 

væsentlig forskel i detailtaksterne mellem 

på den ene side indenlandsk 

fjernkommunikation via fastnet, dvs. al 

anden kommunikation end den, der 

foregår inden for et lokalområde, der 

identificeres ved et geografisk nummer i 

den nationale nummerplan, og på den 

anden side fastnetkommunikation, der 

terminerer i en anden medlemsstat, bør 

derfor retfærdiggøres, idet der henvises til 

objektive kriterier. Detailtaksterne for 

international mobilkommunikation må 

ikke overstige de tale- og sms-eurotakster 

for henholdsvis regulerede 

roamingopkald og sms-beskeder, der er 

fastsat i forordning (EU) nr. 531/2012, 

medmindre dette retfærdiggøres under 

henvisning til objektive kriterier. Sådanne 

udgår 
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kriterier kan omfatte ekstraomkostninger 

og en rimelig relateret fortjeneste. Andre 

objektive faktorer kan være forskelle i 

relateret priselasticitet og let adgang for 

alle slutbrugere til alternative takster hos 

udbydere af elektronisk kommunikation 

til offentligheden, som tilbyder 

grænseoverskridende tjenester inden for 

EU til en lav eller ingen ekstratakst, eller 

til informationssamfundstjenester, der har 

sammenlignelige funktionaliteter, 

forudsat at slutbrugerne aktivt gøres 

opmærksomme på sådanne alternativer af 

deres udbydere. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  31 

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, direktiv 2000/31/EF 

og direktiv 2011/93/EF, særlig artikel 25, 

som giver medlemsstaterne mulighed for 

at træffe foranstaltninger til at blokere 

adgangen til internetsider, der indeholder 

eller udbreder børnepornografi, idet 

foranstaltningerne skal indeholde 

tilstrækkelige sikkerhedsgarantier. 

Or. en 
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Ændringsforslag  32 

Forslag til forordning 

Betragtning 46 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (46a) I henhold til Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder skal begrænsninger i retten til 

privatliv, retten til fortrolighed af 

meddelelser, retten til databeskyttelse eller 

friheden til at modtage eller videregive 

oplysninger være fastsat ved lov og 

respektere kernen i disse rettigheder og 

frihedsrettigheder. EU's retspraksis med 

hensyn til overvågning eller filtrering af 

elektronisk kommunikation bekræfter, at 

pålæggelse af en forpligtelse for en 

udbyder af elektronisk kommunikation 

eller elektroniske tjenester til vilkårlig 

overvågning af kommunikation ikke blot 

udgør en alvorlig krænkelse af 

udbyderens frihed til at drive sin 

virksomhed, men også krænker 

udbyderens kundes grundlæggende 

rettigheder. En ordning, der indebærer, at 

udbydere af elektronisk kommunikation 

eller elektroniske tjenester overvåger 

kommunikation, bør derfor specifikt være 

fastsat i enten EU-retten eller i national 

lovgivning vedtaget i overensstemmelse 

med EU-retten eller, hvis den er baseret 

på en frivillig aftale, være underkastet 

forudgående domstolsprøvelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning 

Betragtning 47 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(47) På et åbent internet bør udbydere af 

elektronisk kommunikation til 

offentligheden ikke inden for 

begrænsninger vedrørende datamængder 

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. 

(47) På et åbent internet bør udbydere af 

elektronisk kommunikation til 

offentligheden ikke inden for 

begrænsninger vedrørende datamængder 

og hastighed i forbindelse med 

internetadgangstjenester og tjenestens 

generelle karakteristika, 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. 

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. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  34 

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 

(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 
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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. 

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. Når sådanne 

aftaler indgås med udbyderen af 

internetadgangstjenester, bør udbyderen 

sikre, at den bedre servicekvalitet ikke 

forringer internetadgangstjenestens 

generelle kvalitet, undtagen i det omfang 

det er nødvendigt, idet der tages højde for 

den nyeste viden og anvendte teknik med 

henblik på at sikre den bedre 

servicekvalitet. Derudover bør 

trafikstyringsforanstaltninger ikke 

anvendes på en sådan måde, at det 

diskriminerer tjenester, der er i 

konkurrence med dem, der udbydes af 

udbyderen af internetadgangstjenesterne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  35 

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 

(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. Intet i EU-retten 

forhindrer på nuværende tidspunkt 

aftaler om levering af sådanne 

transmissionstjenester. Indholds-, 

applikations- og tjenesteudbydernes 

mulighed for at forhandle en sådan 

fleksibel kvalitet af tjenesteniveauer med 

udbydere af elektronisk kommunikation til 
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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 

internetadgangstjenesternes generelle 

kvalitet. 

offentligheden kan være nødvendig for at 

de kan udbyde visse 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 fortsat 

have frihed til at indgå 

specialtjenesteaftaler om definerede 

tjenestekvalitetsniveauer, så længe disse 

aftaler ikke forringer 

internetadgangstjenesternes generelle 

kvalitet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  36 

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, 

(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. 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 
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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. 

overbelastning af nettet, reel hastighed i 

forhold til annonceret hastighed, 

internetadgangstjenesternes performans 

sammenlignet med tjenesterne af øget 

kvalitet 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. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til forordning 

Betragtning 68 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(68) For at tage hensyn til markedets 

udvikling og de tekniske fremskridt bør 

Kommissionen i henhold til artikel 290 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde have beføjelse til at 

vedtage retsakter om ændring af bilagene. 

Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 

gennemfører relevante høringer under sit 

forberedende arbejde, herunder på 

ekspertniveau. Kommissionen bør i 

forbindelse med forberedelsen og 

udarbejdelsen af delegerede retsakter 

sørge for samtidig, rettidig og 

hensigtsmæssig fremsendelse af relevante 

dokumenter til Europa-Parlamentet og 

Rådet. 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  38 

Forslag til forordning 

Betragtning 70 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(70) Implementeringsbeføjelserne, der 

vedrører harmonisering og koordinering af 

tilladelse til brug af radiofrekvenser, 

egenskaberne ved trådløse adgangspunkter 

for et lille område, koordinering mellem 

medlemsstaterne hvad angår allokering af 

radiofrekvenser, mere detaljerede tekniske 

og metodiske regler ved europæiske 

virtuelle adgangsprodukter og sikring af 

internetadgang samt rimelig trafikstyring 

og tjenestekvalitet bør forventes i 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 182/201125. 

(70) Implementeringsbeføjelserne, der 

vedrører harmonisering og koordinering af 

tilladelse til brug af radiofrekvenser, 

egenskaberne ved trådløse adgangspunkter 

for et lille område og koordinering mellem 

medlemsstaterne hvad angår allokering af 

radiofrekvenser, bør forventes i 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 182/201125. 

____________________ ____________________ 

25 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 

februar 2011 om de generelle regler og 

principper for, hvordan medlemsstaterne 

skal kontrollere Kommissionens udøvelse 

af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 

28.2.2011, s. 13). 

25 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 

februar 2011 om de generelle regler og 

principper for, hvordan medlemsstaterne 

skal kontrollere Kommissionens udøvelse 

af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 

28.2.2011, s. 13). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til forordning 

Betragtning 71 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(71) For at sikre sammenhæng mellem 

målene og de foranstaltninger, der er 

nødvendige for at gennemføre det indre 

marked for elektronisk kommunikation i 

medfør af denne forordning og visse 

specifikke eksisterende retlige 

(71) For at sikre sammenhæng mellem 

målene og de foranstaltninger, der er 

nødvendige for at nå målene med denne 

forordning og visse specifikke eksisterende 

retlige bestemmelser bør direktiv 

2002/21/EF, 2002/20/EF og 2002/22/EF 
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bestemmelser og for at afspejle 

hovedelementerne i den 

beslutningspraksis, der er under 

udvikling, bør direktiv 2002/21/EF, 

2002/20/EF og 2002/22/EF samt 

forordning (EU) nr. 531/2012 ændres. 

Dette omfatter indføjelse af bestemmelser 

om, at direktiv 2002/21/EF og de 

relaterede direktiver skal læses i 

sammenhæng med denne forordning, 

indførelse af øgede beføjelser til 

Kommissionen når det gælder om at sikre 

ensartethed hvad angår de afhjælpende 

foranstaltninger, der pålægges de 

europæiske udbydere af elektronisk 

kommunikation, der har en stærk 

markedsposition inden for konteksten af 

den europæiske høringsmekanisme, 
harmonisering af de kriterier, der er 

vedtaget i forbindelse med definitionen af 

og konkurrencen på relevante markeder, 

tilpasning af anmeldelsessystemet i medfør 

af direktiv 2002/20/EF med henblik på en 

fælles EU-tilladelse samt ophævelse af 

bestemmelser vedrørende 

minimumsharmonisering af slutbrugernes 

rettigheder, der fremgår af direktiv 

2002/22/EF, som er blevet gjort 

overflødige af den fuldstændige 

harmonisering, der fremgår af denne 

forordning. 

samt forordning (EU) nr. 531/2012 og 

forordning (EF) nr. 1211/2009 samt 

afgørelse nr. 243/2012/EU ændres. Dette 

omfatter harmonisering af de kriterier, der 

er vedtaget i forbindelse med definitionen 

af og konkurrencen på relevante markeder, 

tilpasning af anmeldelsessystemet i medfør 

af direktiv 2002/20/EF samt ophævelse af 

bestemmelser vedrørende 

minimumsharmonisering af slutbrugernes 

rettigheder, der fremgår af direktiv 

2002/22/EF, som er blevet gjort 

overflødige af den fuldstændige 

harmonisering, der fremgår af denne 

forordning.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til forordning 

Betragtning 72 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(72) Mobilkommunikationsmarkedet i EU 

er fortsat opsplittet, og der er ikke er noget 

net, der dækker alle medlemsstater. Som 

følge heraf skal roamingudbyderne købe 

engrostjenester af operatørerne i de 

udgår 
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medlemsstater, deres kunder besøger, for 

at kunne udbyde 

mobilkommunikationstjenester til dem, 

når de rejser i EU. Disse engrosgebyrer 

udgør en væsentlig hindring for udbud af 

roamingtjenester til priser, der svarer til 

indenlandske mobilpriser. Derfor bør der 

vedtages yderligere foranstaltninger, der 

skal gøre det lettere at sænke disse 

gebyrer. Forretningsaftaler eller tekniske 

aftaler mellem roamingudbyderne, der 

sætter dem i stand til at gennemføre en 

virtuel udvidelse af deres netdækning i 

hele EU, gør det muligt for dem at 

internalisere engrosomkostningerne. For 

at give et passende incitament bør visse 

lovgivningsmæssige forpligtelser i 

Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 531/2012 tilpasses26. 

Navnlig bør den forpligtelse, der påhviler 

indenlandske udbydere til at give deres 

kunder adgang til alternative 

roamingudbyderes tale-, sms- og 

dataroamingtjenester, ikke gælde for 

udbydere, der ved hjælp af deres egne net 

eller i kraft af bilaterale eller multilaterale 

roamingaftaler sikrer, at alle kunder i EU 

tilbydes standardroamingtakster, der 

svarer til indlandstaksterne; dog bør der 

fastsættes en overgangsperiode for 

tilfælde, hvor der allerede er indrømmet 

den nævnte adgang. 

__________________  

26 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 531/2012 af 13. juni 

2012 om roaming på offentlige 

mobilkommunikationsnet i Unionen 

(EUT L 172 af 30.6.212, s. 10.) 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til forordning 

Betragtning 73 
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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. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til forordning 

Betragtning 74 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(74) Den digitale dagsorden for Europa 

og forordning (EU) nr. 531/2012 

fastsætter det politiske mål, at forskellen 

mellem roamingtaksterne og 

indlandstaksterne skal nærme sig nul. I 

praksis kræver dette, at forbrugere, der 

falder ind under en af de iagttagne brede 

kategorier for indenlandsk forbrug, som 

identificeres under henvisning til en 

udbyders forskellige indenlandske 

detailpakker, trygt kan fortsætte det 

typiske indenlandske forbrugsmønster, 

der er forbundet med deres respektive 

indenlandske detailpakker, når de i 

perioder rejser inden for EU, uden at 

blive påført omkostninger ud over dem, de 

har i hjemlandet. Sådanne brede 

kategorier kan eventuelt identificeres ud 

fra gældende handelspraksis, idet der 

udgår 
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f.eks. henvises til differentieringen i 

indenlandske detailpakker mellem 

kunder, der betaler forud og kunder, der 

betaler efterfølgende, pakker, der 

udelukkende dækker GSM-tjenester (dvs. 

tale- og sms-pakker), pakker, der er 

tilpasset forskellige forbrugsniveauer, 

pakker rettet mod henholdsvis forbrugere 

og virksomheder, detailpakker med priser 

pr. forbrugt enhed og pakker, der 

omfatter "spandevis" af enheder (f.eks. 

taletid, megabytes data) til en fast pris, 

uanset hvor meget der rent faktisk bliver 

brugt. De mange forskellige 

detailtakstplaner og pakker, der er til 

rådighed for kunderne på alle EU's 

indenlandske mobilmarkeder, er tilpasset 

de varierende brugerbehov, der er 

forbundet med et marked med 

konkurrence. Denne fleksibilitet på de 

indenlandske markeder bør også afspejles 

i det EU-interne roamingmiljø, samtidig 

med at der tages hensyn til, at 

roamingudbydernes behov for 

engrosressourcer fra uafhængige 

netværksoperatører i forskellige 

medlemsstater stadig kan retfærdiggøre, 

at der indføres begrænsninger under 

henvisning til rimelig brug, hvis 

indlandstaksterne også gælder for denne 

form for roamingforbrug. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til forordning 

Betragtning 75 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(75) Selv om det i første omgang er op til 

roamingudbyderne selv at vurdere, hvor 

stor en mængde roamingopkald, -sms’er 

og –data det er rimeligt at dække til 

indlandstakst som led i de forskellige 

udgår 
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detailpakker, bør de nationale 

tilsynsmyndigheder overvåge 

roamingudbydernes gennemførelse af 

sådanne grænser for rimelig brug og 

sikre, at de fastlægges specifikt under 

henvisning til detaljerede kvantificerede 

oplysninger i kontrakterne, der er klare og 

gennemskuelige for kunderne. I denne 

proces bør de nationale 

tilsynsmyndigheder tage størst muligt 

hensyn til vejledningen fra BEREC. I sin 

vejledning bør BEREC opstille forskellige 

forbrugsmønstre, der underbygges af de 

underliggende tendenser inden for tale-, 

data- og sms-forbrug på EU-plan samt 

den forventede udvikling, navnlig inden 

for trådløs dataanvendelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til forordning 

Betragtning 76 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(76) Desuden bør det omfattende fald i 

mobiltemineringstaksterne, der på det 

seneste har fundet sted i hele EU, gøre det 

muligt at udrydde de yderligere 

roaminggebyrer for indgående opkald. 

(76) For at skabe klarhed og 

retssikkerhed bør der fastsættes en dato 

for den endelige udfasning af 

roaminggebyrer, der blev indledt med 

forordning (EF) nr. 717/2007. Derudover 

bør Kommissionen forud for den endelige 

afskaffelse af roaminggebyrer udarbejde 

en rapport om eventuelle ændringer af 

engrostaksterne, der måtte være 

nødvendige, idet der også tages højde for 

termineringstaksterne i hele EU.  

Or. en 
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Ændringsforslag  45 

Forslag til forordning 

Betragtning 77 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(77) For at sikre stabilitet i BEREC's 

aktiviteter samt strategisk lederskab bør 

BEREC's repræsentantskab 

repræsenteres af en formand på fuld tid, 

der udnævnes af repræsentantskabet på 

grundlag af præstationer, kvalifikationer 

og kendskab til markedsaktørerne og 

markederne for elektronisk 

kommunikation samt erfaring inden for 

overvågning, tilsyn og regulering efter en 

åben udvælgelsesprøve, der tilrettelægges 

og styres af repræsentantskabet med 

bistand fra Kommissionen. Med henblik 

på den udnævnelsen af den første 

formand for repræsentantskabet bør 

Kommissionen bl.a. opstille en slutliste 

over kandidater på grundlag af 

præstationer, kvalifikationer og kendskab 

til markedsaktørerne og markederne for 

elektronisk kommunikation samt erfaring 

inden for overvågning, tilsyn og 

regulering. Ved senere udnævnelser bør 

muligheden for at lade Kommissionen 

opstille en slutliste tages op til overvejelse 

i en rapport, der udarbejdes i henhold til 

denne forordning. Støttekontoret for 

BEREC bør derfor omfatte formanden for 

repræsentantskabet, forvaltningsudvalget 

og en administrerende direktør. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til forordning 

Betragtning 78 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(78) Direktiv 2002/20/EF, 2002/21/EF og 

2002/22/EF samt forordning (EF) nr. 

1211/2009 og forordning (EU) nr. 

531/2012 bør derfor ændres i 

overensstemmelse hermed. 

(78) Direktiv 2002/20/EF, 2002/21/EF og 

2002/22/EF samt forordning (EF) nr. 

1211/2009 og forordning (EU) nr. 

531/2012 samt afgørelse nr. 243/2012/EU 

bør derfor ændres i overensstemmelse 

hermed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  47 

Forslag til forordning 

Betragtning 79 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(79) Kommissionen kan til enhver tid 

anmode om en udtalelse fra BEREC i 

overensstemmelse med forordning (EF) nr. 

1211/2009, når den finder dette 

nødvendigt i forbindelse med 

gennemførelsen af bestemmelserne i denne 

forordning. 

(79) Kommissionen bør anmode om en 

udtalelse fra BEREC i overensstemmelse 

med forordning (EF) nr. 1211/2009, når det 

er nødvendigt i forbindelse med 

gennemførelsen af bestemmelserne i denne 

forordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  48 

Forslag til forordning 

Betragtning 79 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (79a) Rammebestemmelserne for 

elektronisk kommunikation bør revideres, 

jf. anmodningen i Europa-Parlamentets 

beslutning om rapport om 

gennemførelsen af EU-regelsættet for 

elektronisk kommunikation26a. Revisionen 

bør være baseret på efterfølgende 

analyser af rammebestemmelsernes 
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konsekvenser siden 2009, en fuld høring 

og en grundig forudgående vurdering af 

de forventede virkninger af forslagene på 

baggrund af revisionen. Forslagene bør 

forelægges i så god tid, at lovgiveren har 

tilstrækkelig tid til at analysere og drøfte 

dem. 

 ____________ 

 26a P7_TA(2013)0454. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  49 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Denne forordning fastsætter 

reguleringsprincipperne og de nærmere 
regler til gennemførelse af et indre EU-

marked for elektronisk kommunikation, 

hvor: 

1. Denne forordning fastsætter de regler, 

der er nødvendige for at: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  50 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) udbydere af elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester har ret 

til, mulighed for og incitament til at 

udvikle, udvide og drive deres net og 

udbyde tjenester, uanset hvor i Unionen 

udbyderen er etableret eller kunderne 

befinder sig 

a) fremme udøvelsen i praksis af retten for 

udbydere af elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester til at 

drive deres net og udbyde tjenester, uanset 

hvor i Unionen udbyderen er etableret, 

eller kunderne befinder sig, gennem en 

harmoniseret og forenklet 

tilladelsesordning 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  51 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) borgere og virksomheder har ret til og 

mulighed for at få adgang til 

konkurrencedygtige, sikre og pålidelige 

elektroniske kommunikationstjenester, 

uanset hvor de udbydes inden for 

Unionen, uden at blive hindret af 

grænseoverskridende restriktioner eller 

ubegrundede ekstraomkostninger. 

b) fremme udøvelsen i praksis af borgeres 

og virksomheders ret til at få adgang til 

konkurrencedygtige, sikre og pålidelige 

elektroniske kommunikationstjenester uden 

at blive hindret af grænseoverskridende 

restriktioner eller ubegrundede 

ekstraomkostninger 

Or. en 

 

Ændringsforslag  52 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) opnå mere samordnede europæiske 

rammer for harmoniserede 

radiofrekvenser til trådløse 

bredbåndskommunikationstjenester 

Or. en 

 

Ændringsforslag  53 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – litra b b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 bb) tage fat i udfasningen af ubegrundede 
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 DA 

gebyrer for roamingtrafik i Unionen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  54 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 - litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) for at sikre enkle, forudsigelige og 

konvergerende reguleringsvilkår for så 

vidt angår vigtige administrative og 

kommercielle parametre, herunder også 

vedrørende forholdsmæssigheden af 

individuelle forpligtelser, som eventuelt 

pålægges i henhold til en markedsanalyse 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  55 

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 

Or. en 

 

Ændringsforslag  56 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 - litra d 
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DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) for at fremme et innovativt 

tjenesteudbud af høj kvalitet 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  57 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) for at sikre rådighed over og højeffektiv 

udnyttelse af radiofrekvenser, hvad enten 

disse er underlagt generelle tilladelser 

eller individuelle brugsrettigheder, med 

henblik på et udbud af trådløse 

bredbåndstjenester, som understøtter 

innovation, investeringer, jobskabelse og 

fordele for slutbrugerne 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  58 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) for at tjene borgernes og slutbrugernes 

interesser for så vidt angår konnektivitet 

ved at forbedre investeringsmiljøet med 

sigte på øget udvalg og kvalitet i 

netadgang og -tjenester og ved at fremme 

mobiliteten i hele Unionen samt den 

sociale og territoriale sammenhæng. 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  59 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. For at sikre gennemførelsen af de 

overordnede reguleringsprincipper i stk. 2 

fastsætter denne forordning endvidere de 

nødvendige nærmere regler for: 

udgår 

a) en fælles EU-tilladelse for europæiske 

udbydere af elektronisk kommunikation 

 

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 

 

c) et harmoniseret udbud på EU-niveau af 

visse engrosbredbåndsprodukter i henhold 

til konvergerende reguleringsvilkår 

 

d) samordnede europæiske rammer for 

tildeling af harmoniserede frekvenser til 

trådløse 

bredbåndskommunikationstjenester, 

hvorved der oprettes et europæisk rum for 

trådløs kommunikation 

 

e) harmoniseringen af regler vedrørende 

slutbrugeres rettigheder og fremme af reel 

konkurrence på detailmarkederne, 

hvorved der skabes et europæisk 

forbrugerområde for elektronisk 

kommunikation 

 

f) udfasning af ubegrundede gebyrer for 

EU-intern kommunikation og 

roamingtrafik i Unionen. 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  60 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – nr. 1 
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DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1) "europæisk udbyder af elektronisk 

kommunikation": en virksomhed, som er 

etableret i Unionen, og udbyder eller har 

til hensigt at udbyde elektroniske 

kommunikationsnet eller tjenester rettet 

mod flere medlemsstater, uanset om dette 

sker direkte eller via et eller flere 

datterselskaber, og som ikke kan anses for 

at være et datterselskab af en anden 

udbyder af elektronisk kommunikation 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Disse bestemmelser indfører et ekstremt kompliceret system, der indebærer en uforudsigelig 

tilsynsstruktur. Et sådan forslag bør være genstand for en omfattende og grundig 

høringsproces og bør dermed analyseres i forbindelse med revisionen af 

rammebestemmelserne som helhed. 

 

Ændringsforslag  61 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – nr. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3) "datterselskab": en virksomhed, hvor 

en anden virksomhed direkte eller 

indirekte: 

udgår 

i) kan udøve mere end halvdelen af 

stemmerettighederne, eller 

 

ii) kan udpege mere end halvdelen af 

medlemmerne af bestyrelsen, direktionen 

eller organer, som repræsenterer 

virksomheden retligt, eller 

 

iii) har ret til at lede virksomhedens 

forretninger 

 

Or. en 
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Ændringsforslag  62 

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 

Or. en 

 

Ændringsforslag  63 

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 

Or. en 

 

Ændringsforslag  64 

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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Or. en 

 

Ændringsforslag  65 

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 

Or. en 

 

Ændringsforslag  66 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – nr. 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

11) "virtuel bredbåndsadgang": en type 

engrosadgang til bredbåndsnet, som 

består af en virtuel adgangsforbindelse til 

kundens lokaler via en hvilken som helst 

adgangsnetinfrastruktur, dog ikke fysisk 

adskilt adgang, sammen med en 

transmissionstjeneste til et fastlagt sæt 

handover-punkter, og som omfatter 

specifikke netelementer, specifikke 

netfunktioner og tilhørende IT-systemer 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  67 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – nr. 12 
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 DA 

 

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 

Or. en 

 

Ændringsforslag  68 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – nr. 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

13) "fjernkommunikation": tale- eller 

meddelelsestjenester, som terminerer 

uden for den lokale central og de 

regionale takstområder, som er 

identificeret ved et geografisk 

områdenummer i den nationale 

nummerplan 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  69 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – nr. 15 
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DA 

 

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, som giver mulighed for at få 

adgang til bestemt indhold, bestemte 

applikationer eller tjenester eller en 

kombination heraf ved en garanteret 

kapacitet, 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 

Or. en 

 

Ændringsforslag  70 

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. En 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. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  71 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 
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 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  72 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  73 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 4 
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DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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 

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 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  74 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. En europæisk udbyder af elektronisk 

kommunikation har ret til lige behandling 

af de forskellige medlemsstaters nationale 

tilsynsmyndigheder i objektivt ækvivalente 

situationer. 

5. De nationale tilsynsmyndigheder 

behandler udbydere af elektronisk 

kommunikation ens i sammenlignelige 

situationer, uanset hvilken medlemsstat, 

de udøver deres virksomhed i. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  75 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Hvis der i en værtsmedlemsstat opstår 

en tvist mellem virksomheder, som 

udgår 
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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. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  76 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  77 

Forslag til forordning 

Artikel 4 
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DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[...] udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  78 

Forslag til forordning 

Artikel 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[...] udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  79 

Forslag til forordning 

Artikel 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[...] udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  80 

Forslag til forordning 

Artikel 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[...] udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  81 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I forbindelse med udøvelsen af de 

beføjelser, som er tillagt Kommissionen i 

dette afsnit, tager den i videst mulig 

udstrækning hensyn til enhver relevant 

udtalelse fra Frekvenspolitikgruppen 

nedsat ved Kommissionens afgørelse 

2002/622/EF28. 

I forbindelse med udøvelsen af de 

beføjelser, som er tillagt Kommissionen i 

dette afsnit, tager den i videst mulig 

udstrækning hensyn til enhver relevant 

udtalelse fra Frekvenspolitikgruppen 

nedsat ved Kommissionens afgørelse 

2002/622/EF28 og til eventuel 

lovgivningsmæssig bedste praksis, 

rapporter eller vejledning offentliggjort af 

BEREC om spørgsmål inden for dens 

kompetence. 

_______________ ______________ 

28 Kommissionens afgørelse 2002/622/EF 

af 26. juli 2002 om nedsættelse af en 

frekvenspolitikgruppe (EFT L 198 af 

27.7.2002, s. 49). 

28 Kommissionens afgørelse 2002/622/EF 

af 26. juli 2002 om nedsættelse af en 

frekvenspolitikgruppe (EFT L 198 af 

27.7.2002, s. 49). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  82 

Forslag til forordning 

Artikel 8 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 8a 

 Harmonisering af visse aspekter af 

overdragelse eller udlejning af 

individuelle rettigheder til radiofrekvenser 

og deres varighed 

 1. Med forbehold af de 

konkurrenceregler, der finder anvendelse 

på virksomheder, gælder følgende med 

hensyn til overdragelse eller udlejning af 

brugsrettigheder til radiofrekvenser eller 

dele heraf, jf. artikel 6, stk. 8, i afgørelse 
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nr. 243/2012/EU: 

 a) Medlemsstaterne offentliggør 

oplysninger om alle sådanne 

brugsrettigheder i et standardiseret 

elektronisk format 

 b) Medlemsstaterne må ikke nægte at give 

tilladelse til en overdragelse eller 

udlejning til en eksisterende indehaver af 

sådanne brugsrettigheder 

 c) I tilfælde, der ikke er omfattet af litra 

b), må medlemsstaterne kun nægte en 

overdragelse, når det kan konstateres, at 

der er en klar risiko for, at den nye 

indehaver ikke vil kunne opfylde de 

eksisterende betingelser for 

brugsrettigheden 

 d) I tilfælde, der ikke er omfattet af litra 

b), må medlemsstaterne ikke nægte en 

udlejning, når overdrageren forpligter sig 

til fortsat at være ansvarlig for at opfylde 

de eksisterende betingelser for 

brugsrettigheden. 

 2. Administrative gebyrer, som 

virksomheder pålægges i forbindelse med 

behandlingen af en ansøgning om 

overdragelse eller udlejning af en 

radiofrekvens, må i alt kun dække de 

administrative omkostninger, herunder 

dermed forbundne skridt, f.eks. 

udstedelsen af en ny brugsrettighed, i 

forbindelse med behandlingen af 

ansøgningen. Sådanne gebyrer pålægges 

de enkelte virksomheder på en objektiv, 

gennemsigtig og forholdsmæssigt afpasset 

måde, der minimerer ekstra 

administrationsomkostninger og 

ledsagende gebyrer. Artikel 12, stk. 2, i 

direktiv 2002/20/EF finder anvendelse på 

gebyrer pålagt i henhold til dette stykke.  

 3. Alle brugsrettigheder til 

radiofrekvenser bevilliges for en 

minimumsvarighed på 30 år. 

Medlemsstaterne kan bevillige 

brugsrettigheder af ubegrænset varighed. 
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 4. Varigheden af alle eksisterende 

brugsrettigheder til radiofrekvenser 

udvides herved til 30 år at regne fra 

tildelingsdatoen med forbehold af andre 

betingelser i forbindelse med 

brugsrettigheden og brugsrettigheder af 

ubegrænset varighed.  

Or. en 

Begrundelse 

Muligheden i praksis for handel med frekvenser bør forbedres yderligere for at fremme 

etableringen af et sekundært marked for frekvenser, der vil føre til en mere effektiv fordeling 

af frigivne frekvensressourcer. Et sådant marked vil blive fremmet yderligere ved 

forlængelsen af minimumsvarigheden af tilladelser til 30 år (med forbehold af længere eller 

ubegrænset varighed). 

 

Ændringsforslag  83 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De kompetente nationale myndigheder 

afholder sig fra at anvende procedurer eller 

pålægge vilkår for anvendelsen af 

radiofrekvenser, som i urimelig grad 

forhindrer europæiske udbydere af 

elektronisk kommunikation i at levere 

integrerede elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester i flere 

medlemsstater eller i hele Unionen. 

De kompetente nationale myndigheder 

afholder sig fra at anvende procedurer eller 

pålægge vilkår for anvendelsen af 

radiofrekvenser, som i urimelig grad 

forhindrer udbydere af elektronisk 

kommunikation i at levere integrerede 

elektroniske kommunikationsnet og -

tjenester i flere medlemsstater eller i hele 

Unionen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  84 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De nationale kompetente myndigheder De nationale kompetente myndigheder 
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anvender et system til udstedelse af 

tilladelser vedrørende brug af frekvenser, 

som er så lidt indgribende som muligt og 

baseret på objektive, gennemsigtige, ikke-

diskriminerende og forholdsmæssige 

kriterier, der giver størst mulig fleksibilitet 

og en effektiv udnyttelse af 

radiofrekvenserne og samtidig fremmer 

ensartede vilkår i hele Unionen for 

europæiske udbydere af elektronisk 

kommunikations integrerede investeringer 

og integreret drift i flere lande. 

anvender et system til udstedelse af 

tilladelser vedrørende brug af frekvenser, 

som er så lidt indgribende som muligt og 

baseret på objektive, gennemsigtige, ikke-

diskriminerende og forholdsmæssige 

kriterier, der giver størst mulig fleksibilitet 

og en effektiv udnyttelse af 

radiofrekvenserne og samtidig fremmer 

ensartede vilkår i hele Unionen for 

udbydere af elektronisk kommunikations 

integrerede investeringer og integreret drift 

i flere lande. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  85 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 3  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Når vilkårene og procedurerne for at opnå 

tilladelse til at anvende radiofrekvenser 

fastlægges, lægger de kompetente nationale 

myndigheder navnlig vægt på, at 

eksisterende og potentielle operatører og 

europæiske udbydere af elektronisk 

kommunikation og andre virksomheder 
behandles lige. 

Når vilkårene og procedurerne for at opnå 

tilladelse til at anvende radiofrekvenser 

fastlægges, lægger de kompetente nationale 

myndigheder navnlig vægt på, at 

eksisterende og potentielle operatører 

behandles lige. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  86 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De kompetente nationale myndigheder 

etablerer tidsplaner for bevilling eller 

omfordeling af brugsrettigheder eller for 

fornyelse af disse rettigheder på samme 

Under fuld hensyntagen til direktiv 

2002/21/EF, særlig artikel 7, 8, 8a, 9 og 

9a, beslutning nr. 676/2002/EU og 

afgørelse nr. 243/2012/EU, særlig artikel 
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vilkår som hidtil, som finder anvendelse 

på harmoniserede radiofrekvenser til 

trådløs bredbåndskommunikation. 

2, 3, 5 og 6, etablerer de kompetente 

nationale myndigheder tidsplaner for 

bevilling eller omfordeling af 

brugsrettigheder eller for fornyelse af disse 

rettigheder på samme vilkår som hidtil.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  87 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Brugsrettighedernes varighed eller 

datoerne for den efterfølgende fornyelse 

fastsættes god tid forud for den relevante 

procedure, bl.a. i den tidsplan, der er 

omhandlet i første afsnit. Tidsplaner, 

varighed og fornyelsescyklusser skal tage 

hensyn til behovet for et forudsigeligt 

investeringsmiljø, de faktiske muligheder 

for at frigive relevante nye harmoniserede 

radiofrekvensbånd til trådløs 

bredbåndskommunikation samt til 

relaterede investeringers 

afskrivningsperiode under 

konkurrenceprægede forhold. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  88 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

For at sikre en sammenhængende 

gennemførelse af stk. 1 i hele Unionen og 

navnlig for at muliggøre synkroniseret 

adgang til trådløse tjenester i Unionen, kan 

Kommissionen ved at vedtage 

For at sikre en sammenhængende 

gennemførelse af stk. 1 i hele Unionen og 

navnlig for at muliggøre synkroniseret 

adgang til trådløse tjenester i Unionen, skal 

Kommissionen ved at vedtage 
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gennemførelsesretsakter gøre følgende: gennemførelsesretsakter, som skal 

vedtages senest et år efter datoen for 

denne forordnings ikrafttræden, gøre 

følgende: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  89 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) fastsætte en minimumsvarighed for 

rettigheder bevilliget til harmoniserede 

frekvensbånd 

(b) fastsætte en minimumsvarighed på 

mindst 30 år for rettigheder bevilliget til 

harmoniserede frekvensbånd eller 

fastsætte, at rettighederne bevilliges for en 

ubegrænset periode 

Or. en 

 

Ændringsforslag  90 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen kan også vedtage 

gennemførelsesretsakter, der harmoniserer 

udløbs- eller fornyelsesdatoen for 

individuelle brugsrettigheder til 

radiofrekvenser til trådløst bredbånd i 

harmoniserede frekvensbånd, som allerede 

eksisterer på datoen for disse retsakters 

vedtagelse, med henblik på at synkronisere 

fornyelses- eller omfordelingsdatoen for 

brugsrettigheder til disse bånd i hele EU, 

hvilket bl.a. omfatter mulig synkronisering 

med fornyelses- eller omfordelingsdatoen 

for andre frekvensbånd, der harmoniseres 

ved hjælp af 

gennemførelsesforanstaltninger, jf. stk. 2 

Med forbehold af artikel 8a, stk. 3, andet 

afsnit, vedtager Kommissionen senest et 

år efter datoen for denne forordnings 

ikrafttræden også gennemførelsesretsakter, 

der harmoniserer udløbs- eller 

fornyelsesdatoen for individuelle 

brugsrettigheder til radiofrekvenser til 

trådløst bredbånd i harmoniserede 

frekvensbånd, som allerede eksisterer på 

datoen for disse retsakters vedtagelse, med 

henblik på at synkronisere fornyelses- eller 

omfordelingsdatoen for brugsrettigheder til 

disse bånd i hele EU, hvilket bl.a. omfatter 

mulig synkronisering med fornyelses- eller 

omfordelingsdatoen for andre 
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eller dette stykke. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 33, 

stk. 2. 

frekvensbånd, der harmoniseres ved hjælp 

af gennemførelsesforanstaltninger, jf. stk. 2 

eller dette stykke. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 33, 

stk. 2. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  91 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis gennemførelsesretsakterne i dette 

stykke fastsætter en harmoniseret dato for 

fornyelse og omfordeling af 

brugsrettigheder til radiofrekvenser, der 

ligger efter udløbs- og fornyelsesdatoen for 

en eksisterende individuel brugsrettighed 

til en sådan radiofrekvens i en af 

medlemsstaterne, forlænger de 

kompetente nationale myndigheder de 

eksisterende rettigheder indtil den 

harmoniserede dato på tilladelsesvilkår, 

der i alt væsentlighed er identiske med de 

hidtil gældende, herunder periodiske 

afgifter. 

Hvis gennemførelsesretsakterne i dette 

stykke fastsætter en harmoniseret dato for 

fornyelse og omfordeling af 

brugsrettigheder til radiofrekvenser, der 

ligger efter udløbs- og fornyelsesdatoen for 

en eksisterende individuel brugsrettighed 

til en sådan radiofrekvens i en af 

medlemsstaterne, forlænges varigheden af 

de pågældende brugsrettigheder med 

forbehold af andre betingelser i 

forbindelse med brugsrettighederne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  92 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis den forlængelsesperiode, der 

bevilliges i henhold til stk. 2, er af 

væsentlig varighed sammenlignet med 

brugsrettighedernes oprindelige varighed, 

udgår 
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kan de kompetente nationale 

myndigheder i forbindelse med 

rettighedsforlængelsen foretage de 

ændringer af de tidligere gældende 

tilladelsesvilkår, som er nødvendige i lyset 

af de ændrede forudsætninger, herunder 

pålægge supplerende afgifter. Disse 

supplerende afgifter baseres på en 

tidsproportional anvendelse af enhver 

indledende afgift for de oprindelige 

brugsrettigheder, som var udtrykkeligt 

beregnet i henhold til den oprindeligt 

planlagte varighed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  93 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis de kompetente nationale myndigheder 

bevilliger brugsrettigheder til et 

harmoniseret frekvensbånd, før der 

vedtages en gennemførelsesretsakt om det 

pågældende frekvensbånd, fastsætter de 

vilkårene for bevillingen, navnlig dem, der 

vedrører varighed, på en sådan måde at 

indehaverne af brugsrettighederne bliver 

klar over muligheden for, at 

Kommissionen kan vedtage 

gennemførelsesretsakter, der fastsætter en 

minimumsvarighed for sådanne 

rettigheder eller en synkroniseret udløbs- 

eller fornyelsesdato for EU som helhed i 

henhold til stk. 2. Dette afsnit finder ikke 

anvendelse på bevilling af rettigheder med 

ubegrænset varighed. 

Hvis de kompetente nationale myndigheder 

bevilliger brugsrettigheder til et 

harmoniseret frekvensbånd, før der 

vedtages en gennemførelsesretsakt om det 

pågældende frekvensbånd, fastsætter de 

vilkårene for bevillingen på en sådan måde, 

at indehaverne af brugsrettighederne bliver 

klar over muligheden for, at 

Kommissionen vedtager 

gennemførelsesretsakter for EU som 

helhed i henhold til stk. 2. Dette afsnit 

finder ikke anvendelse på bevilling af 

rettigheder med ubegrænset varighed. 

Or. en 
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Ændringsforslag  94 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 6 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Hvis harmoniserede frekvensbånd, for 

hvilke der er vedtaget en fælles tidsplan for 

bevilling af brugsrettigheder og faktisk 

ibrugtagning, er blevet fastsat i en 

gennemførelsesretsakt vedtaget i henhold 

til stk. 2, indsender de kompetente 

nationale myndigheder rettidige og 

tilstrækkeligt detaljerede oplysninger til 

Kommissionen om deres planer for at sikre 

overholdelse af tidsplanen. Kommissionen 

kan vedtage gennemførelsesretsakter, der 

fastlægger formatet og procedurerne for 

indsendelse af disse oplysninger. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 33, 

stk. 2. 

Hvis harmoniserede frekvensbånd, for 

hvilke der er vedtaget en fælles tidsplan for 

bevilling af brugsrettigheder og faktisk 

ibrugtagning, er blevet fastsat i en 

gennemførelsesretsakt vedtaget i henhold 

til stk. 2, indsender de kompetente 

nationale myndigheder rettidige og 

tilstrækkeligt detaljerede oplysninger til 

Kommissionen om deres planer for at sikre 

overholdelse af tidsplanen. Kommissionen 

vedtager en gennemførelsesretsakt, der 

fastlægger formatet og procedurerne for 

indsendelse af disse oplysninger, senest et 

år efter denne forordnings ikrafttræden. 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 33, 

stk. 2. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  95 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) brugsrettighedernes varighed c) brugsrettighedernes varighed, som skal 

være mindst 30 år 

Or. en 

 

Ændringsforslag  96 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 2 – litra j 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

j) vilkår i forbindelse med tildeling, 

overførsel og akkumulering af 

brugsrettigheder 

j) vilkår i forbindelse med tildeling, 

omfordeling, overførsel og akkumulering 

af brugsrettigheder 

Or. en 

 

Ændringsforslag  97 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 2 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) enhver gennemførelsesretsakt, der er 

vedtaget efter artikel 12 

d) gennemførelsesretsakter, der er 

vedtaget efter artikel 12 

Or. en 

 

Ændringsforslag  98 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Med henblik på en ensartet gennemførelse 

af den generelle tilladelsesordning for 

udrulning af, forbindelse til og drift af 

trådløse adgangspunkter for små områder, 

jf. stk. 1, kan Kommissionen ved en 

gennemførelsesretsakt specificere de 

tekniske kendetegn for design, udrulning 

og drift af trådløse adgangspunkter for små 

områder, hvis overholdelse sikrer, at de 

ikke generer, når de bruges i forskellige 

lokale sammenhænge. Kommissionen 

specificerer disse tekniske kendetegn ved 

at angive adgangspunkternes maksimale 

størrelse, effekt og elektromagnetiske 

kendetegn, samt den visuelle virkning af 

det monterede trådløse adgangspunkt. 

Med henblik på en ensartet gennemførelse 

af den generelle tilladelsesordning for 

udrulning af, forbindelse til og drift af 

trådløse adgangspunkter for små områder, 

jf. stk. 1, specificerer Kommissionen ved 

en gennemførelsesretsakt, som skal 

vedtages senest et år efter denne 

forordnings ikrafttræden, de tekniske 

kendetegn for design, udrulning og drift af 

trådløse adgangspunkter for små områder, 

hvis overholdelse sikrer, at de ikke generer, 

når de bruges i forskellige lokale 

sammenhænge. Kommissionen specificerer 

disse tekniske kendetegn ved at angive 

adgangspunkternes maksimale størrelse, 

effekt og elektromagnetiske kendetegn, 
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Disse tekniske kendetegn for brug af 

trådløse adgangspunkter for små områder 

skal mindst opfylde kravene i direktiv 

2013/35/EU30 og den grænseværdi, der er 

fastsat i Rådets henstilling nr. 

1999/519/EF.31  

samt den visuelle virkning af det 

monterede trådløse adgangspunkt. Disse 

tekniske kendetegn for brug af trådløse 

adgangspunkter for små områder skal 

mindst opfylde kravene i direktiv 

2013/35/EU30 og den grænseværdi, der er 

fastsat i Rådets henstilling 

nr. 1999/519/EF31. 

__________________ __________________ 

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2013/35/EU af 26. juni 2013 om 

minimumsforskrifter for sikkerhed og 

sundhed i forbindelse med arbejdstagernes 

eksponering for risici på grund af fysiske 

agenser (elektromagnetiske felter) (20. 

særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i 

direktiv 89/391/EØF) og om ophævelse af 

direktiv 2004/40/EF (EUT L 179 af 

29.6.2013, s. 1). 

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2013/35/EU af 26. juni 2013 om 

minimumsforskrifter for sikkerhed og 

sundhed i forbindelse med arbejdstagernes 

eksponering for risici på grund af fysiske 

agenser (elektromagnetiske felter) (20. 

særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i 

direktiv 89/391/EØF) og om ophævelse af 

direktiv 2004/40/EF (EUT L 179 af 

29.6.2013, s. 1). 

31 Rådets henstilling 1999/519/EF af 12. 

juli 1999 om begrænsning af befolkningens 

eksponering for elektromagnetiske felter 

(0 Hz-300 GHz), (EFT L 1999 af 

30.7.1999, s. 59). 

31 Rådets henstilling 1999/519/EF af 12. 

juli 1999 om begrænsning af befolkningens 

eksponering for elektromagnetiske felter 

(0 Hz-300 GHz), (EFT L 1999 af 

30.7.1999, s. 59). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  99 

Forslag til forordning 

Artikel 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[...] udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  100 

Forslag til forordning 

Kapitel III – del 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[...] udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Disse produkter er blevet stærkt kritiseret bl.a. for ikke at tjene formålet og for 

grundlæggende at være i strid med tilgangen i rammebestemmelserne. De bør slettes og indgå 

i revisionen.  

 

Ændringsforslag  101 

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. 

 

Or. en 

Begrundelse 

Markederne for international fastnet- og mobilkommunikation er på nuværende tidspunkt 

deregulerede konkurrenceprægede markeder, der ikke skal reguleres fra EU's side. 
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Ændringsforslag  102 

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. 

Slutbrugerne har frihed til at indgå aftaler 

om datamængder og -hastigheder og 

tjenestens generelle karakteristika med 

udbydere af internetadgangstjenester. 

Or. en 

Begrundelse 

Internetudbydere bør ikke kun skulle opfylde brugernes grundlæggende behov. De bør også 

have mulighed for at opfylde mere specifikke brugerbehov som f.eks. tv-spredning via 

internet-protokollen (IP-tv), videokonferencer og visse sundhedsapplikationer. 

 

Ændringsforslag  103 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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. 

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. Når sådanne 

aftaler indgås med udbyderen af 

internetadgangstjenester, sikrer 

udbyderen, at den bedre servicekvalitet 

ikke forringer internetadgangstjenestens 

generelle kvalitet, undtagen i det omfang 

det er nødvendigt, idet der tages højde for 

den nyeste viden og anvendte teknik med 

henblik på at sikre den bedre 

servicekvalitet. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  104 

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. 

Udbydere af indhold, applikationer og 

tjenester og udbydere af elektronisk 

kommunikation til offentligheden har 

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 internettjenesternes servicekvalitet. 

Derudover må 

trafikstyringsforanstaltninger ikke 

anvendes på en sådan måde, at det 

diskriminerer tjenester, der er i 

konkurrence med dem, der udbydes af 

udbyderen af internetadgangstjenesterne. 

Or. en 

Begrundelse 

Bestemmelserne i denne forordning skal overholde principperne om gennemsigtighed og 

ikkeforskelsbehandling. 

 

Ændringsforslag  105 

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 
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Or. en 

Begrundelse 

Dette berører ikke direktiv 2011/93, hvis artikel 25 giver medlemsstaterne mulighed for at 

træffe foranstaltninger til at blokere adgangen til internetsider, der indeholder eller udbreder 

børnepornografi, idet foranstaltningerne skal indeholde tilstrækkelige sikkerhedsgarantier. 

 

Ændringsforslag  106 

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. Under udøvelsen af deres beføjelser i 

henhold til artikel 30a med hensyn til 

artikel 23 overvåger de nationale 

tilsynsmyndigheder nøje den fortsatte 

tilgængelighed af ikke-diskriminerende 

internetadgangstjenester med 

kvalitetsniveauer, der afspejler de 

teknologiske fremskridt. I samarbejde med 

andre kompetente nationale myndigheder 

overvåger de også virkningen på den 

kulturelle mangfoldighed og innovation. 

De nationale tilsynsmyndigheder 

offentliggør årligt rapporter om deres 

overvågning og konklusioner og 

forelægger dem for Kommissionen og 

BEREC. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  107 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Kommissionen kan vedtage 

gennemførelsesretsakter, der fastlægger 

3. Efter at have hørt de interesserede 

parter og i samråd med Kommissionen 
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ensartede betingelser for gennemførelsen 

af nationale tilsynsmyndigheders krav i 

medfør af denne artikel. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 

2. 

udstikker BEREC retningslinjer, der 

fastlægger ensartede betingelser for 

gennemførelsen af nationale 

tilsynsmyndigheders krav i medfør af 

denne artikel. 

Or. en 

Begrundelse 

BEREC skal – for at sikre overholdelse af principperne om gennemsigtighed og 

ikkeforskelsbehandling samt ensartet anvendelse i hele EU – udarbejde klare retningslinjer. 

 

Ændringsforslag  108 

Forslag til forordning 

Artikel 30 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 30a 

 Tilsyn og håndhævelse 

 1. De nationale tilsynsmyndigheder 

overvåger og fører tilsyn med 

overholdelsen af denne forordning på 

deres område. 

 2. De nationale tilsynsmyndigheder 

offentliggør ajourførte oplysninger om 

anvendelsen af denne forordning på en 

sådan måde, at interesserede parter har 

nem adgang til oplysningerne. 

 3. De nationale tilsynsmyndigheder har 

beføjelse til at kræve, at virksomheder, der 

er underlagt forpligtelserne i denne 

forordning, afgiver alle oplysninger af 

relevans for gennemførelsen og 

håndhævelsen af denne forordning. 

Virksomhederne afgiver oplysningerne, så 

snart de anmodes herom, i 

overensstemmelse med de frister og i den 

detaljeringsgrad, som den nationale 

tilsynsmyndighed kræver. 

 4. De nationale tilsynsmyndigheder kan 
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på eget initiativ gribe ind for at sikre 

overholdelsen af denne forordning. 

 5. Såfremt en national tilsynsmyndighed 

vurderer, at der er sket en tilsidesættelse 

af forpligtelserne i denne forordning, kan 

den kræve, at en sådan tilsidesættelse 

omgående bringes til ophør. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  109 

Forslag til forordning 

Artikel 31 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

For så vidt angår europæiske udbydere af 

elektronisk kommunikation pålægges 

sanktioner i overensstemmelse med 

kapitel II vedrørende de respektive 

kompetencer for de nationale 

tilsynsmyndigheder i hjemlandet og 

værtsmedlemsstaten. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  110 

Forslag til forordning 

Artikel 32 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[...] udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  111 

Forslag til forordning 

Artikel 34 – nr. 1 
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Direktiv 2002/20/EF 

Artikel 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I artikel 3, stk. 2, udgår det andet afsnit. 1) Artikel 3 affattes således:  

Or. en 

 

Ændringsforslag  112 

Forslag til forordning 

Artikel 34 – nr. 1 - litra a (nyt)  

Direktiv 2002/20/EF 

Artikel 3 – stk. 2 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 a) Stk. 2 affattes således: 

2. Udbud af elektroniske 

kommunikationsnet eller -tjenester kan 

med forbehold af de særlige forpligtelser, 

der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, eller 

brugsrettigheder omhandlet i artikel 5, kun 

gøres betinget af en generel tilladelse. Der 

kan stilles krav om, at den pågældende 

virksomhed skal anmelde aktiviteten, men 

ikke om, at den skal indhente en 

udtrykkelig afgørelse eller anden 

administrativ handling fra den nationale 

tilsynsmyndigheds side, inden den udøver 

de rettigheder, tilladelsen indebærer. Efter 

anmeldelse, når en sådan kræves, kan en 

virksomhed påbegynde sin aktivitet, om 

nødvendigt med forbehold af 

bestemmelserne om brugsrettigheder i 

artikel 5, 6, 7. 

"2. Udbud af elektroniske 

kommunikationsnet eller -tjenester kan 

med forbehold af de særlige forpligtelser, 

der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, eller 

brugsrettigheder omhandlet i artikel 5, kun 

gøres betinget af en generel tilladelse. Når 

en medlemsstat vurderer, at et 

anmeldelseskrav er berettiget, kan 

medlemsstaten stille krav om, at den 

pågældende virksomhed skal anmelde 

aktiviteten til BEREC, men ikke om, at 

den skal indhente en udtrykkelig afgørelse 

eller anden administrativ handling fra den 

nationale tilsynsmyndighed eller en 

hvilken som helst anden myndighed, 

inden den udøver de rettigheder, tilladelsen 

indebærer. Efter anmeldelse til BEREC, 

når en sådan kræves, kan en virksomhed 

påbegynde sin aktivitet, om nødvendigt 

med forbehold af bestemmelserne om 

brugsrettigheder i artikel 5, 6, 7." 

Virksomheder, der leverer 

grænseoverskridende elektroniske 

kommunikationstjenester til 

virksomheder, der er etableret i flere 

medlemsstater, pålægges højst at indgive 
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én anmeldelse pr. berørt medlemsstat. 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:DA:HTML) 

Begrundelse 

En standardiseret anmeldelse til BEREC ville sikre, at de enkelte medlemsstater, når 

omstændighederne ellers er ens, ikke behandler udbydere forskelligt, og at der anvendes en 

ensartet reguleringspraksis i det indre marked. 

 

Ændringsforslag  113 

Forslag til forordning 

Artikel 34 - nr. 1 - litra b (nyt)  

Direktiv 2002/20/EF 

Artikel 3 – stk. 3 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 b) Stk. 3 affattes således: 

3. Den i stk. 2 omhandlede 

anmeldelsesprocedure må højst kræve, at 

en juridisk eller fysisk person afgiver 

erklæring til den nationale 

tilsynsmyndighed om, at førstnævnte har 

til hensigt at begynde at udbyde 

elektroniske kommunikationsnet eller -

tjenester, og indgiver de 

minimumsoplysninger, som 

tilsynsmyndigheden skal bruge for at 

kunne føre register eller fortegnelse over 

udbydere af elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester. Disse 

oplysninger skal begrænses til det strengt 

nødvendige til identifikation af 

udbyderen, som f.eks. virksomhedens 

registreringsnumre, og dennes 

kontaktpersoner, udbyderens adresse, en 

kort beskrivelse af nettet eller tjenesten 

samt en skønnet startdato for aktiviteten. 

"3. Den i stk. 2 omhandlede 

anmeldelsesprocedure må højst kræve, at 

en juridisk eller fysisk person afgiver 

erklæring i en harmoniseret model i 

formularen i bilagets del B til BEREC 

om, at førstnævnte har til hensigt at 

begynde at udbyde elektroniske 

kommunikationsnet eller -tjenester, og 

indgiver de minimumsoplysninger, som 

BEREC og tilsynsmyndigheden skal bruge 

for at kunne føre register eller fortegnelse 

over udbydere af elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester. 

Medlemsstaterne må ikke pålægge nogen 

supplerende eller særskilte 

indberetningskrav." 

Or. en 
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(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:DA:PDF) 

 

Ændringsforslag  114 

Forslag til forordning 

Artikel 34 - nr. 1 - litra c (nyt)  

Direktiv 2002/20/EF 

Artikel 3 – stk. 3 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 c) Følgende stykke indsættes: 

 "3a. Medlemsstaterne afgiver en 

begrundet anmeldelse til Kommissionen 

og de øvrige medlemsstater senest 12 

måneder efter anvendelsesdatoen for 

forordning nr. [XX/2014]*, hvis de 

vurderer, at et indberetningskrav er 

berettiget. Kommissionen behandler 

anmeldelsen og vedtager, hvis det er 

relevant, en beslutning senest tre måneder 

efter anmeldelsesdatoen, hvori den 

pågældende medlemsstat anmodes om at 

ophæve indberetningskravet. 

 ______________ 

 *Europa-Parlamentets og Kommissionens 

forordning (EU) nr. [XX/2014] af […] om 

foranstaltninger vedrørende EU's indre 

marked for elektronisk kommunikation og 

om ændring af direktiv 2002/20/EF, 

2002/21/EF og 2002/22/EF samt 

forordning (EF) nr. 1211/2009 og 

forordning (EU) nr. 531/2012 (EUT L 

[…] af […], s. […])."  

Or. en 

 

Ændringsforslag  115 

Forslag til forordning 

Artikel 34 - nr. 1 a (nyt)  

Direktiv 2002/20/EF 

Bilag – del D (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a) I bilaget indsættes følgende del D: 

 "D. Oplysninger, der kræves ved 

anmeldelse i henhold til artikel 3 

 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: 

 1. udbyderens navn 

 2. udbyderens retlige status, form og 

registreringsnummer, hvis udbyderen er 

optaget i et handelsregister eller et andet 

lignende offentligt register 

 3. den fysiske adresse på udbyderens 

hovedsæde 

 4. en kontaktperson 

 5. en kort beskrivelse af de netværk eller 

tjenesteydelser, der skal leveres  

 6. de berørte medlemsstater 

 7. forventet dato for påbegyndelse af 

aktiviteten." 

Or. en 

 

Ændringsforslag  116 

Forslag til forordning 

Artikel 34 a (ny)  

Afgørelse nr. 243/2012/EU 

Artikel 6 - stk. 8 - afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 34a 

 Ændringer af afgørelse nr. 243/2012/EU 

 I artikel 6, stk. 8, i afgørelse nr. 

243/2012/EU 

 indsættes følgende afsnit: 
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 "Medlemsstaterne tillader overdragelse 

eller udlejning af eventuelle yderligere 

harmoniserede frekvensbånd som dem, 

der er oplistet i første afsnit." 

Or. en 

 

Ændringsforslag  117 

Forslag til forordning 

Artikel 35 – nr. 1 

Direktiv 2002/21/EF 

Artikel 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1) I artikel 1 tilføjes som nyt stk. 6: udgår 

"Dette direktiv og særdirektiverne 

fortolkes og anvendes i sammenhæng med 

bestemmelserne i forordning (EU) nr. 

[XX/2014]." 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  118 

Forslag til forordning 

Artikel 35 – nr. 1 a (nyt) 

Direktiv 2002/21/EF 

Artikel 2 – litra g 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 1a) Artikel 2, litra g), affattes således: 

»national tilsynsmyndighed«: den eller de 

instanser, der af en medlemsstat har fået til 

opgave at varetage de tilsynsopgaver, der 

pålægges i dette direktiv og i 

særdirektiverne 

""national tilsynsmyndighed": den 

instans, der af en medlemsstat har fået til 

opgave at varetage de tilsynsopgaver, der 

pålægges i dette direktiv og i 

særdirektiverne" 

Or. en 
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(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:DA:PDF) 

 

Ændringsforslag  119 

Forslag til forordning 

Artikel 35 – nr. 1 b (nyt) 

Direktiv 2002/21/EF 

Artikel 3 – stk. 3 a 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 1b) Artikel 3, stk. 3a, affattes således: 

3a. Med forbehold af bestemmelserne i stk. 

4 og 5 skal de nationale 

tilsynsmyndigheder, der er ansvarlige for 

forhåndsmarkedsregulering eller for 

bilæggelse af tvister mellem virksomheder 

i overensstemmelse med artikel 20 og 21 i 

dette direktiv, handle uafhængigt og må 

hverken søge eller modtage instrukser fra 

andre organer i forbindelse med 

udførelsen af de opgaver, de er pålagt i 

henhold til den nationale lovgivning, der 

gennemfører fællesskabslovgivningen. 

Dette er ikke til hinder for, at der kan 

føres tilsyn i overensstemmelse med 

nationale forfatningsretlige bestemmelser. 

Kun klageinstanser, der er oprettet i 

overensstemmelse med artikel 4, har 

beføjelse til at suspendere eller omstøde 

afgørelser truffet af de nationale 

tilsynsmyndigheder. 

"3a. Med forbehold af bestemmelserne i 

stk. 4 og 5 er de enkelte nationale 

tilsynsmyndigheder mindst ansvarlige for 

forhåndsmarkedsregulering i 

overensstemmelse med artikel 7, 7a, 15 og 

16 i dette direktiv og artikel 9-13b i 

direktiv 2002/19/EF, for tildeling af 

numre, navn og adresse, samhusning og 

deling af netværkselementer og tilknyttede 

faciliteter, for bilæggelse af tvister mellem 

virksomheder i overensstemmelse med 

artikel 10, 12, 20 og 21 i dette direktiv og 

for rimelige priser, servicekvalitet i de 

udpegede virksomheder, omkostninger til 

forsyningspligtydelser, 

reguleringsmæssige kontroller af 

detailtjenester, kontrakter, 

gennemsigtighed og offentliggørelse af 

oplysninger, tjenestekvalitet, sikring af 

lige adgang og frit valg for handicappede 

slutbrugere, redningstjenester og det 

fælleseuropæiske alarmnummer, adgang 

til numre og tjenester, levering af 

yderligere faciliteter og lettere skift af 

udbyder i overensstemmelse med artikel 9, 

11, 12, 17, 20, 21, 2, 23a, 26, 28, 29 og 30 

i direktiv 2002/22/EF samt for direktiv 

2002/58/EF. 

Medlemsstaterne sikrer, at lederen af en 

national tilsynsmyndighed eller i givet fald 

medlemmer af det kollegiale ledelsesorgan 

i en national tilsynsmyndighed, som 

omhandlet i første afsnit, eller disses 

De enkelte nationale tilsynsmyndigheder 

handler uafhængigt og må hverken søge 

eller modtage instrukser fra andre 

organer i forbindelse med udførelsen af 

de opgaver, de er pålagt i henhold til den 
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stedfortrædere kun kan afskediges, hvis de 

ikke længere opfylder de betingelser for at 

udøve deres hverv, der på forhånd er 

fastlagt i den nationale lovgivning. 

Afgørelsen om at afskedige lederen af den 

pågældende nationale tilsynsmyndighed 

eller i givet fald medlemmer af det 

kollegiale ledelsesorgan skal offentliggøres 

på tidspunktet for afskedigelsen. Den 

afskedigede leder af den nationale 

tilsynsmyndighed eller i givet fald de 

afskedigede medlemmer af det kollegiale 

ledelsesorgan modtager en begrundelse, 

som de har ret til at kræve offentliggjort, 

hvis det ellers ikke ville ske, hvilket 

medfører, at den offentliggøres.  

nationale lovgivning, der gennemfører 

fællesskabslovgivningen. Dette er ikke til 

hinder for, at der kan føres tilsyn i 

overensstemmelse med nationale 

forfatningsretlige bestemmelser. Kun 

klageinstanser, der er oprettet i 

overensstemmelse med artikel 4, har 

beføjelse til at suspendere eller omstøde 

afgørelser truffet af de nationale 

tilsynsmyndigheder. Medlemsstaterne 

sikrer, at lederen af en national 

tilsynsmyndighed eller i givet fald 

medlemmer af det kollegiale ledelsesorgan 

i en national tilsynsmyndighed, som 

omhandlet i første afsnit, eller disses 

stedfortrædere kun kan afskediges, hvis de 

ikke længere opfylder de betingelser for at 

udøve deres hverv, der på forhånd er 

fastlagt i den nationale lovgivning. 

Afgørelsen om at afskedige lederen af den 

pågældende nationale tilsynsmyndighed 

eller i givet fald medlemmer af det 

kollegiale ledelsesorgan skal offentliggøres 

på tidspunktet for afskedigelsen. Den 

afskedigede leder af den nationale 

tilsynsmyndighed eller i givet fald de 

afskedigede medlemmer af det kollegiale 

ledelsesorgan modtager en begrundelse, 

som de har ret til at kræve offentliggjort, 

hvis det ellers ikke ville ske, hvilket 

medfører, at den offentliggøres. 

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

tilsynsmyndigheder, som omhandlet i 

første afsnit, har særskilte årsbudgetter. 

Budgetterne offentliggøres. 

Medlemsstaterne sikrer desuden, at de 

nationale tilsynsmyndigheder råder over 

tilstrækkelige økonomiske og 

menneskelige ressourcer til aktivt at 

deltage i og bidrage til Sammenslutningen 

af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden 

for Elektronisk Kommunikation 

(BEREC)1. 

Medlemsstaterne sikre, at de nationale 

tilsynsmyndigheder, som omhandlet i 

første afsnit, har særskilte årsbudgetter, og 

at budgetterne er tilstrækkelige til, at de 

kan varetage deres opgaver. Budgetterne 

og de reviderede årsregnskaber 
offentliggøres af de enkelte nationale 

tilsynsmyndigheder. Den nationale 

tilsynsmyndighed organiseres og arbejder 

på en sådan måde, at den i sit arbejde er 

sikret objektivitet og uvildighed og råder 

over det fornødne antal kompetente 

ansatte, der er nødvendigt for, at den kan 

varetage sine opgaver behørigt. 
Medlemsstaterne sikrer desuden, at de 

nationale tilsynsmyndigheder råder over 
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tilstrækkelige økonomiske og 

menneskelige ressourcer til aktivt at 

deltage i og bidrage til Organisationen af 

Europæiske Tilsynsmyndigheder for 

Elektronisk Kommunikation (BEREC)*. 

______________________ ______________________ 

1 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1211/2009 af 25. 

november 2009 [om oprettelse af 

Sammenslutningen af Europæiske 

Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk 

Kommunikation (BEREC) og dens 

støttekontor. 

* Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1211/2009 af 25. 

november 2009 [om oprettelse af 

Sammenslutningen af Europæiske 

Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk 

Kommunikation (BEREC) og dens 

støttekontor. 

Or. en 

Begrundelse 

At have én national tilsynsmyndighed pr. medlemsstat og harmonisere deres centrale 

kompetencer og øge deres ressourcer vil ikke blot være direkte til gavn for tilsynet med og 

håndhævelsen af rammebestemmelserne i medlemsstaterne, men vil også indirekte støtte de 

nationale tilsynsmyndigheders samarbejde i BEREC yderligere. 

 

Ændringsforslag  120 

Forslag til forordning 

Artikel 35 – nr. 2 – litra b 

Direktiv 2002/21/EF 

Artikel 7 a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– b) Stk. 2, affattes således: udgår 

'2. Inden for den i stk. 1 omhandlede 

tremånedersperiode arbejder 

Kommissionen, BEREC og den 

pågældende nationale tilsynsmyndighed 

tæt sammen for at finde frem til den mest 

hensigtsmæssige og effektive 

foranstaltning i lyset af målene i artikel 8 

og under behørig hensyntagen til 

markedsdeltagernes synspunkter og 

behovet for at sikre udviklingen af en 

ensartet tilsynspraksis. Når den påtænkte 

foranstaltning har til formål at pålægge, 
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ændre eller tilbagekalde en forpligtelse 

for en europæisk udbyder af elektronisk 

kommunikation i henhold til forordning 

(EU) nr. [XXX/2014] i en 

værtsmedlemsstat, kan den nationale 

tilsynsmyndighed i hjemlandet også 

deltage i dette samarbejde. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  121 

Forslag til forordning 

Artikel 35 – nr. 2 – litra c 

Direktiv 2002/21/EF 

Artikel 7 a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– c) I stk. 5 indsættes følgende litra aa): udgår 

"aa) træffe en afgørelse, som pålægger 

den berørte nationale tilsynsmyndighed at 

trække udkastet til foranstaltninger 

tilbage, sammen med specifikke forslag 

om at ændre det, når den påtænkte 

foranstaltning tager sigte på at pålægge, 

ændre eller tilbagekalde en forpligtelse 

for en europæisk udbyder af elektronisk 

kommunikation i henhold til forordning 

(EU) nr. [XXX/2014]." 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  122 

Forslag til forordning 

Artikel 35 – nr. 2 – litra d 

Direktiv 2002/21/EF 

Artikel 7 a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– d) I stk. 6 indsættes følgende nye afsnit: udgår 
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"Artikel 7, stk. 6, finder anvendelse i 

sager, hvor Kommissionen træffer en 

afgørelse i henhold til stk. 5, litra aa)." 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  123 

Forslag til forordning 

Artikel 35 – nr. 2 a (nyt) 

Direktiv 2002/21/EF 

Artikel 8 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a) Artikel 8, stk. 4, litra g), udgår. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  124 

Forslag til forordning 

Artikel 35 – nr. 2 b (nyt) 

Direktiv 2002/21/EF 

Artikel 9 b – stk. 3 – afsnit 1 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 2b) Artikel 9b, stk. 3, første afsnit, affattes 

således: 

Kommission kan vedtage passende 

gennemførelsesforanstaltninger med 

henblik på at udpege de frekvensbånd, 

inden for hvilke brugsrettigheder til 

radiofrekvenser kan overdrages eller 

udlejes mellem virksomheder. Disse 

foranstaltninger dækker ikke frekvenser, 

der anvendes til radio- og tv-transmission. 

"3. Kommission vedtager passende 

gennemførelsesforanstaltninger med 

henblik på at fremme overdragelse eller 

udlejning af brugsrettigheder til 

radiofrekvenser mellem virksomheder. 

Disse foranstaltninger vedtages senest 12 

måneder efter anvendelsesdatoen for 

forordning [XXX/2014]*. Disse 

foranstaltninger dækker ikke frekvenser, 

der anvendes til radio- og tv-transmission. 

 _____________ 

 * Europa-Parlamentets og Kommissionens 

forordning (EU) nr. [XX/20XX] af […] 
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om foranstaltninger vedrørende EU's 

indre marked for elektronisk 

kommunikation og om ændring af 

direktiv 2002/20/EF, 2002/21/EF og 

2002/22/EF samt forordning (EF) nr. 

1211/2009 og forordning (EU) nr. 

531/2012 (EUT L […] af […], s. […])." 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0021:20091219:DA:HTML) 

 

Ændringsforslag  125 

Forslag til forordning 

Artikel 35 – nr. 4 
Direktiv 2002/21/EF 

Artikel 19 - stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

"Hvis Kommissionen finder, at afvigelser i 

de nationale tilsynsmyndigheders udførelse 

af de opgaver, de er pålagt i henhold til 

dette direktiv, særdirektiverne og 

forordning (EU) nr. [XX/2014], kan skabe 

hindringer på det indre marked, kan den 

under nøje iagttagelse af BEREC's 

udtalelse, vedtage en henstilling eller en 

afgørelse om harmoniseret anvendelse af 

bestemmelserne i dette direktiv, 

særdirektiverne og forordning (EU) nr. 

[XX/2014] for at fremme opfyldelsen af 

målene i artikel 8, jf. dog artikel 9 i dette 

direktiv og artikel 6 og 8 i direktiv 

2002/20/EF (tilladelsesdirektivet)." 

"Hvis Kommissionen finder, at afvigelser i 

de nationale tilsynsmyndigheders udførelse 

af de opgaver, de er pålagt i henhold til 

dette direktiv, særdirektiverne og 

forordning (EU) nr. [XX/2014], kan skabe 

hindringer på det indre marked, vedtager 

den under nøje iagttagelse af BEREC's 

udtalelse, en henstilling eller en afgørelse 

om harmoniseret anvendelse af 

bestemmelserne i dette direktiv, 

særdirektiverne og forordning (EU) nr. 

[XX/2014] for at fremme opfyldelsen af 

målene i artikel 8, jf. dog artikel 9 i dette 

direktiv og artikel 6 og 8 i direktiv 

2002/20/EF (tilladelsesdirektivet)." 

Or. en 

 

Ændringsforslag  126 

Forslag til forordning 

Artikel 37 - nr. 1 
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Forordning (EU) nr. 531/2012 

Artikel 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1) I artikel 1, stk. 1, indsættes følgende 

som nyt tredje afsnit. 

udgår 

"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." 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  127 

Forslag til forordning 

Artikel 37 - nr. 2 

Forordning (EU) nr. 531/2012 

Artikel 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2) I artikel 2, stk. 2, indsættes følgende 

litra r): 

udgår 

"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." 

 

Or. en 

Begrundelse 

Kommissionens forslag om at tackle roaming gennem frivillige aftaler, som et alternativ til de 
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nuværende forpligtelser i henhold til roaming III-forordningen, skaber stor usikkerhed. 

 

Ændringsforslag  128 

Forslag til forordning 

Artikel 37 - nr. 3 

Forordning (EU) nr. 531/2012 

Artikel 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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

'7. Denne artikel gælder ikke for 

roamingudbydere, som leverer regulerede 

detailroamingtjenester i overensstemmelse 

med artikel 4a." 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  129 

Forslag til forordning 

Artikel 37 - nr. 4 

Forordning (EU) nr. 531/2012 

Artikel 4 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4) Følgende nye artikel 4a indsættes: udgår 

Artikel 4 a  

[...]  

Or. en 

 

Ændringsforslag  130 

Forslag til forordning 

Artikel 37 - nr. 4 a (nyt) 

Forordning (EU) nr. 531/2012 

Artikel 6 a (ny) 

 4a) Følgende artikel indsættes: 
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 "Artikel 6a  

 Afskaffelse af roaminggebyrer 

 Med forbehold af foranstaltninger til 

forebyggelse af unormal eller svigagtig 

brug må roamingudbydere pr. 1. juli 2016 

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 eller anvendte regulerede 

dataroamingtjenester." 

Or. en 

Begrundelse 

Efter tre forordninger inden for seks år foreslår ordføreren en endelig afskaffelse af 

roaminggebyrer for taletelefoni, sms og data. Denne forpligtelse for udbyderne bør af hensyn 

til princippet om retssikkerhed tidligst træde i kraft den 1. juli 2016. 

 

Ændringsforslag  131 

Forslag til forordning 

Artikel 37 - nr. 5 - litra a 

Forordning (EU) nr. 531/2012 

Artikel 8 - stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) Det første afsnit 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 

"2. Fra og med den 1. juli 2012 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 0,29 EUR pr. minut for 

ethvert foretaget opkald eller 0,08 EUR pr. 

minut for ethvert modtaget opkald. Den 

maksimale detailtakst for foretagne opkald 

nedsættes til 0,24 EUR den 1. juli 2013 og 

til 0,19 EUR den 1. juli 2014, og den 

maksimale detailtakst for modtagne 

opkald nedsættes til 0,07 EUR den 1. juli 
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2014 ikke opkræve nogen betaling fra 

deres roamingkunder for modtagne 

opkald. Disse maksimale detailtakster for 

taleeurotariffen forbliver gyldige indtil den 

30. juni 2017, jf. dog artikel 19. 

2013 og til 0,05 EUR den 1. juli 2014. 

Disse regulerede maksimale detailtakster 

for taleeurotariffen forbliver gyldige indtil 

den 30. juni 2016." 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:01:DA:HTML) 

 

Ændringsforslag  132 

Forslag til forordning 

Artikel 37 - nr. 5 - litra b 

Forordning (EU) nr. 531/2012 

Artikel 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) Det tredje afsnit affattes således: udgår 

[...]  

Or. en 

 

Ændringsforslag  133 

Forslag til forordning 

Artikel 37 – nr. 5 a (nyt) 

Forordning (EU) nr. 531/2012 

Artikel 10 – stk. 2 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 5a) Artikel 10, stk. 2, affattes således: 

2. Fra og med den 1. juli 2012 kan den 

detailtakst (eksklusive moms) for en sms-

eurotarif, som en roamingudbyder må 

opkræve af sin roamingkunde for en 

reguleret roaming-sms, som denne kunde 

sender, variere for regulerede roaming-

sms'er, men må ikke overstige 0,09 EUR. 

Denne maksimale takst nedsættes til 

0,08 EUR den 1. juli 2013 og til 0,06 EUR 

"2. Fra og med den 1. juli 2012 kan den 

detailtakst (eksklusive moms) for en sms-

eurotarif, som en roamingudbyder må 

opkræve af sin roamingkunde for en 

reguleret roaming-sms, som denne kunde 

sender, variere for regulerede roaming-

sms'er, men må ikke overstige 0,09 EUR. 

Denne maksimale takst nedsættes til 

0,08 EUR den 1. juli 2013 og til 0,06 EUR 
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den 1. juli 2014 og forbliver 0,06 EUR 

indtil den 30. juni 2017, jf. dog artikel 19. 

den 1. juli 2014 og forbliver 0,06 EUR 

indtil den 30. juni 2016." 

Or. en 

 

Ændringsforslag  134 

Forslag til forordning 

Artikel 37 – nr. 5 b (nyt) 

Forordning (EU) nr. 531/2012 

Artikel 13 – stk. 2

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 5b) I artikel 13, stk. 2, affattes første 

afsnit således: 

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 

detailtakst (eksklusive moms) for en 

dataeurotarif, som en roamingudbyder må 

opkræve af sin roamingkunde for levering 

af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 

overstige 0,70 EUR pr. anvendt megabyte. 

Den maksimale detailtakst for anvendt data 

nedsættes til 0,45 EUR pr. anvendt 

megabyte den 1. juli 2013 og til 0,20 EUR 

pr. anvendt megabyte den 1. juli 2014 og 

forbliver derefter 0,20 EUR pr. anvendt 

megabyte indtil den 30. juni 2017, jf. dog 

artikel 19. 

"2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 

detailtakst (eksklusive moms) for en 

dataeurotarif, som en roamingudbyder må 

opkræve af sin roamingkunde for levering 

af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 

overstige 0,70 EUR pr. anvendt megabyte. 

Den maksimale detailtakst for anvendt data 

nedsættes til 0,45 EUR pr. anvendt 

megabyte den 1. juli 2013 og til 0,20 EUR 

pr. anvendt megabyte den 1. juli 2014 og 

forbliver derefter 0,20 EUR pr. anvendt 

megabyte indtil den 30. juni 2016." 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:01:DA:HTML) 

 

Ændringsforslag  135 

Forslag til forordning 

Artikel 37 – nr. 6 

Forordning (EU) nr. 531/2012 

Artikel 14 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6) I artikel 14 tilføjes som et nyt stk. 1a: 6) Artikel 14 ophæves med virkning fra 

den 1. juli 2016. 

"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." 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  136 

Forslag til forordning 

Artikel 37 – nr. 7 

Forordning (EU) nr. 531/2012 

Artikel 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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

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 
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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. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  137 

Forslag til forordning 

Artikel 37 – nr. 7 a (nyt) 

Forordning (EU) nr. 531/2012 

Artikel 15 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 7a) Artikel 15 affattes således med 

virkning fra den 1. juli 2016: 

Gennemskuelighed og 

beskyttelsesmekanismer i forbindelse med 

dataroamingtjenester på detailniveau 

"Gennemskuelighed og 

beskyttelsesmekanismer i forbindelse med 

dataroamingtjenester på detailniveau for 

roamingkunder, når de rejser uden for 

Unionen 

1. Roamingudbyderne sikrer, at deres 

roamingkunder, både før og efter indgåelse 

af kontrakten, holdes tilstrækkeligt 

informerede om, hvilke takster der gælder 

for deres brug af regulerede 

dataroamingtjenester, således at kunderne 

lettere forstår de økonomiske konsekvenser 

af en sådan brug og har mulighed for 

overvåge og styre deres udgifter til 

regulerede dataroamingtjenester i 

overensstemmelse med stk. 2 og 3. 

1. Roamingudbyderne sikrer med hensyn 

til dataroamingtjenester, som benyttes af 

roamingkunder, når de rejser uden for 

Unionen, og som leveres af en 

roamingudbyder, at deres roamingkunder, 

både før og efter indgåelse af kontrakten, 

holdes tilstrækkeligt informerede om, 

hvilke takster der gælder for deres brug af 

sådanne dataroamingtjenester, således at 

kunderne lettere forstår de økonomiske 

konsekvenser af en sådan brug og har 

mulighed for overvåge og styre deres 

udgifter i overensstemmelse med stk. 2 og 

3. 

Roamingudbyderne oplyser, hvor det er 

relevant, inden indgåelsen af kontrakten og 

regelmæssigt derefter deres kunder om 

risikoen for automatiske og ukontrollerede 

Roamingudbyderne oplyser, hvor det er 

relevant, inden indgåelsen af kontrakten og 

regelmæssigt derefter deres kunder om 

risikoen for automatiske og ukontrollerede 
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dataroamingforbindelser og automatisk og 

ukontrolleret downloading. Endvidere skal 

roamingudbyderne gratis og på en klar og 

letforståelig måde underrette deres kunder 

om, hvordan disse automatiske 

dataroamingforbindelser deaktiveres med 

henblik på at undgå ukontrolleret forbrug 

af dataroamingtjenester. 

dataroamingforbindelser og automatisk og 

ukontrolleret downloading. Endvidere skal 

roamingudbyderne gratis og på en klar og 

letforståelig måde underrette deres kunder 

om, hvordan disse automatiske 

dataroamingforbindelser deaktiveres med 

henblik på at undgå ukontrolleret forbrug 

af dataroamingtjenester. 

2. Roamingudbyderen underretter ved 

hjælp af en automatisk besked 

roamingkunden, når denne roamer, og 

giver basale personaliserede 

takstoplysninger om de takster (i samme 

valuta som den normale regning fra 

kundens indenlandske udbyder) udtrykt i 

pris pr. megabyte, der gælder for levering 

af regulerede dataroamingtjenester til 

denne kunde i den pågældende 

medlemsstat, undtagen i de tilfælde, hvor 

kunden har meddelt sin roamingudbyder, at 

vedkommende ikke ønsker det. 

2. Roamingudbyderen underretter ved 

hjælp af en automatisk besked 

roamingkunden, når denne roamer, og 

giver basale personaliserede 

takstoplysninger om de takster (i samme 

valuta som den normale regning fra 

kundens indenlandske udbyder) udtrykt i 

pris pr. megabyte, der gælder for levering 

af dataroamingtjenester til denne kunde i 

det besøgte land, undtagen i de tilfælde, 

hvor kunden har meddelt sin 

roamingudbyder, at vedkommende ikke 

ønsker det. 

Disse basale personaliserede 

takstoplysninger skal sendes til 

roamingkundens mobile enhed, f.eks. pr. 

sms, e-mail eller pop-op-vindue på den 

mobile enhed, hver gang roamingkunden 

rejser ind i en anden medlemsstat end den, 

hvori vedkommendes indenlandske 

udbyder er beliggende, og for første gang 

påbegynder anvendelsen af en 

dataroamingtjeneste i denne medlemsstat. 

Oplysningerne leveres gratis i det øjeblik, 

roamingkunden påbegynder anvendelsen af 

en reguleret dataroamingtjeneste, og på en 

sådan måde, at de er lette at modtage og 

forstå. 

Disse basale personaliserede 

takstoplysninger skal sendes til 

roamingkundens mobile enhed, f.eks. pr. 

sms, e-mail eller pop-op-vindue på den 

mobile enhed, hver gang roamingkunden 

rejser ind i et land uden for Unionen og 

for første gang påbegynder anvendelsen af 

en dataroamingtjeneste i dette land. 

Oplysningerne leveres gratis, i det øjeblik 

roamingkunden påbegynder anvendelsen af 

en dataroamingtjeneste, og på en sådan 

måde, at de er lette at modtage og forstå. 

En kunde, som har givet sin 

roamingudbyder meddelelse om, at 

vedkommende ikke ønsker de automatiske 

tarifoplysninger, kan til enhver tid kræve, 

at roamingudbyderen gebyrfrit yder denne 

service igen. 

En kunde, som har givet sin 

roamingudbyder meddelelse om, at 

vedkommende ikke ønsker de automatiske 

tarifoplysninger, kan til enhver tid kræve, 

at roamingudbyderen gebyrfrit yder denne 

service igen. 

3. Hver roamingudbyder giver sine 

roamingkunder muligheden for efter eget 

ønske og gratis at vælge en service, der 

giver oplysninger om det samlede forbrug, 

3. Med hensyn til netværksudbydere i 

besøgte lande uden for Unionen, som 

tillader, at roamingudbyderen overvåger 

sine kunders brug i realtid, giver hver 
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udtrykt i mængde eller den valuta, som 

kundens faktura for regulerede 

dataroamingtjenester udfærdiges i, og som 

garanterer, at de samlede udgifter for 

dataroamingtjenester i en afgrænset 

periode, undtagen mms'er faktureret pr. 

enhed, ikke uden kundens udtrykkelige 

samtykke overskrider en fastsat 

beløbsgrænse. 

roamingudbyder sine roamingkunder 

muligheden for efter eget ønske og gratis at 

vælge en service, der giver oplysninger om 

det samlede forbrug, udtrykt i mængde 

eller den valuta, som kundens faktura for 

dataroamingtjenester udfærdiges i, og som 

garanterer, at de samlede udgifter for 

dataroamingtjenester i en afgrænset 

periode, undtagen mms'er faktureret pr. 

enhed, ikke uden kundens udtrykkelige 

samtykke overskrider en fastsat 

beløbsgrænse. 

Roamingudbyderen tilbyder med henblik 

herpå ét eller flere øvre beløbsgrænser for 

afgrænsede perioder, forudsat at kunden på 

forhånd oplyses om de dertil svarende 

mængder. Et af disse beløb 

(standardbeløbsgrænsen) skal ligge tæt på, 

men må ikke overskride 50 EUR for 

udestående udgifter pr. månedlig 

opkrævningsperiode (eksklusive moms). 

Roamingudbyderen tilbyder med henblik 

herpå ét eller flere øvre beløbsgrænser for 

afgrænsede perioder, forudsat at kunden på 

forhånd oplyses om de dertil svarende 

mængder. Et af disse beløb 

(standardbeløbsgrænsen) skal ligge tæt på, 

men må ikke overskride 50 EUR for 

udestående udgifter pr. månedlig 

opkrævningsperiode (eksklusive moms). 

 Med hensyn til netværksudbydere i 

besøgte lande uden for Unionen, der ikke 

tillader, at roamingudbyderen overvåger 

sine kunders brug i realtid, skal kunden 

uden unødig forsinkelse og gratis 

meddeles pr. sms, når denne rejser ind i et 

sådant land, at information om det 

samlede forbrug og garantien om ikke at 

overskride en fastsat beløbsgrænse ikke er 

til rådighed. 

Alternativt kan roamingudbyderen 

fastsætte grænser udtrykt i mængde, 

forudsat at kunden på forhånd oplyses om 

de dertil svarende beløb. En af disse 

grænser (standardmængdegrænsen) skal 

ligge tæt på, men må ikke overskride 50 

EUR for udestående udgifter pr. månedlig 

opkrævningsperiode (eksklusive moms). 

Alternativt kan roamingudbyderen 

fastsætte grænser udtrykt i mængde, 

forudsat at kunden på forhånd oplyses om 

de dertil svarende beløb. En af disse 

grænser (standardmængdegrænsen) skal 

ligge tæt på, men må ikke overskride 50 

EUR for udestående udgifter pr. månedlig 

opkrævningsperiode (eksklusive moms). 

Derudover kan roamingudbyderen tilbyde 

sine roamingkunder andre øvre grænser 

med forskellige, dvs. højere eller lavere, 

månedlige beløbsgrænser. 

Derudover kan roamingudbyderen tilbyde 

sine roamingkunder andre øvre grænser 

med forskellige, dvs. højere eller lavere, 

månedlige beløbsgrænser. 

De i andet og tredje afsnit omtalte 

standardgrænser gælder for alle kunder, der 

De i andet og fjerde afsnit omtalte 

standardgrænser gælder for alle kunder, der 
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ikke har valgt en anden grænse. ikke har valgt en anden grænse. 

Hver roamingudbyder sørger også for, at 

der sendes en passende meddelelse til 

roamingkundens mobile enhed, f.eks. pr. 

sms, e-mail eller pop-op-vindue på 

computeren, når dataroamingtjenesterne 

har nået 80 % af den aftalte beløbs- eller 

mængdegrænse. Hver kunde skal være 

berettiget til at forlange, at 

roamingudbyderen holder op med at sende 

sådanne meddelelser, og til på et hvilket 

som helst tidspunkt og gratis at kræve, at 

udbyderen leverer tjenesten igen. 

Hver roamingudbyder sørger også for, at 

der sendes en passende meddelelse til 

roamingkundens mobile enhed, f.eks. pr. 

sms, e-mail eller pop-op-vindue på 

computeren, når dataroamingtjenesterne 

har nået 80 % af den aftalte beløbs- eller 

mængdegrænse. Hver kunde skal være 

berettiget til at forlange, at 

roamingudbyderen holder op med at sende 

sådanne meddelelser, og til på et hvilket 

som helst tidspunkt og gratis at kræve, at 

udbyderen leverer tjenesten igen. 

Når beløbs- eller mængdegrænsen ellers 

ville blive overskredet, sendes en 

meddelelse til roamingkundens mobile 

enhed. Denne meddelelse skal indeholde 

oplysninger om den procedure, der skal 

følges, såfremt kunden fortsat ønsker at 

modtage disse tjenester, og om 

omkostningerne pr. enhed, der forbruges. 

Reagerer roamingkunden ikke på 

opfordringen i den modtagne meddelelse, 

ophører roamingudbyderen øjeblikkeligt 

med at yde og debitere roamingkunden for 

regulerede dataroamingtjenester, 

medmindre og indtil roamingkunden 

anmoder om, at disse tjenester leveres på 

ny. 

Når beløbs- eller mængdegrænsen ellers 

ville blive overskredet, sendes en 

meddelelse til roamingkundens mobile 

enhed. Denne meddelelse skal indeholde 

oplysninger om den procedure, der skal 

følges, såfremt kunden fortsat ønsker at 

modtage disse tjenester, og om 

omkostningerne pr. enhed, der forbruges. 

Reagerer roamingkunden ikke på 

opfordringen i den modtagne meddelelse, 

ophører roamingudbyderen øjeblikkeligt 

med at yde og debitere roamingkunden for 

dataroamingtjenester, medmindre og indtil 

roamingkunden anmoder om, at disse 

tjenester leveres på ny. 

Når en roamingkunde anmoder om at få 

tildelt eller fjernet en beløbs- eller 

mængdegrænse, skal ændringen foretages 

gratis inden én arbejdsdag efter 

modtagelsen af anmodningen og må ikke 

indebære betingelser eller begrænsninger 

vedrørende andre elementer i 

abonnementet. 

Når en roamingkunde anmoder om at få 

tildelt eller fjernet en beløbs- eller 

mængdegrænse, skal ændringen foretages 

gratis inden én arbejdsdag efter 

modtagelsen af anmodningen og må ikke 

indebære betingelser eller begrænsninger 

vedrørende andre elementer i 

abonnementet. 

4. Stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse på 

maskine til maskine-enheder, som 

anvender mobil datakommunikation. 

4. Stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse på 

maskine til maskine-enheder, som 

anvender mobil datakommunikation." 

5. Roamingudbyderne skal tage rimelige 

skridt til at beskytte deres kunder, så de 

ikke betaler roamingtakster for utilsigtede 

roamingtjenester, mens de befinder sig i 

deres hjemmemedlemsstat. Kunder skal 

bl.a. orienteres om, hvordan de undgår 
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utilsigtet roaming i grænseområder. 

6. Med undtagelse af stk. 5 og med 

forbehold af nærværende stykkes andet og 

tredje afsnit finder denne artikel også 

anvendelse på dataroamingtjenester, som 

benyttes af roamingkunder, når de rejser 

uden for Unionen, og som leveres af en 

roamingudbyder. 

 

Såfremt kunden vælger den service, der er 

omhandlet i stk. 3, første afsnit, finder de i 

stk. 3 fastlagte krav ikke anvendelse, hvis 

udbyderen af det besøgte net i det besøgte 

land uden for Unionen ikke tillader, at 

roamingudbyderen overvåger sine 

kunders brug i realtid. 

 

I det tilfælde skal kunden uden unødig 

forsinkelse og gratis meddeles pr. sms, 

når denne rejser ind i et sådant land, at 

oplysninger om det samlede forbrug og 

garantien om ikke at overskride en fastsat 

beløbsgrænse ikke er til rådighed. 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  138 

Forslag til forordning 

Artikel 37 – nr. 8  

Forordning (EU) nr. 531/2012 

Artikel 19 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8) I artikel 19 foretages følgende 

ændringer: 

udgår 

a) I stk. 1 foretages følgende ændringer:  

i) Det første punktum affattes således:  

"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:  
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"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." 

 

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 

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." 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  139 

Forslag til forordning 

Artikel 37 – nr. 8 a (nyt) 

Forordning (EU) nr. 531/2012 

Artikel 19 

 

Nuværende ordlyd  Ændringsforslag 

 8a) Artikel 19 affattes således: 

1. Kommissionen tager denne forordnings 

funktion op til revision og forelægger efter 

en offentlig høring en rapport for Europa-

Parlamentet og Rådet senest den 30. juni 

2016. Kommissionen vurderer navnlig, 

"1. Kommissionen tager denne forordnings 

funktion op til revision og forelægger en 

rapport for Europa-Parlamentet og Rådet i 

overensstemmelse med stk. 2-6. 
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om målene i denne forordning er nået. I 

denne forbindelse gennemgår 

Kommissionen blandt andet: 

a) om konkurrencen har udviklet sig 

tilstrækkeligt til at begrunde de maksimale 

detailtaksters udløb 

b) om der vil være tilstrækkelig 

konkurrence til at fjerne de maksimale 

engrostakster 

2. Senest den 31. december 2015 

forelægger Kommissionen efter en 

offentlig høring Europa-Parlamentet og 

Rådet en rapport om eventuelle ændringer 

af gyldigheden eller de maksimale 

engrostaksters niveau, jf. artikel 7, 9 og 

12, idet der også tages højde for 

termineringstaksterne.  

b) om der vil være tilstrækkelig 

konkurrence til at fjerne de maksimale 

engrostakster 

3. Kommissionen forelægger senest den 

30. juni 2016 efter en offentlig høring en 

rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 

om bl.a.:  

d) tilgængeligheden og kvaliteten af disse 

tjenester, herunder dem, der er et alternativ 

til tale-, sms- og dataroamingtjenester, især 

på baggrund af den teknologiske udvikling 

a) tilgængeligheden og kvaliteten af disse 

tjenester, herunder dem, der er et alternativ 

til tale-, sms- og dataroamingtjenester, især 

på baggrund af den teknologiske udvikling 

e) i hvilken udstrækning forbrugerne har 

draget fordel af egentlige fald i priserne 

på roamingtjenester, den vifte af takster 

og produkter, der udbydes til forbrugere 

med forskellige opkaldsmønstre, og 

forskellen mellem roamingtariffer og 

indenlandske tariffer, herunder 

tilgængeligheden af tilbud om en 

enhedstarif for indenlandske tjenester og 

roamingtjenester 

 

f) graden af konkurrence inden for både 

detail- og engrosmarkeder, især 

konkurrenceforholdene for mindre, 

uafhængige eller nystartede udbydere, 

herunder konkurrencevirkningerne af 

kommercielle aftaler og graden af 

samtrafik mellem udbydere 

b) graden af konkurrence inden for både 

detail- og engrosmarkeder, især 

konkurrenceforholdene for mindre, 

uafhængige eller nystartede udbydere, 

herunder konkurrencevirkningerne af 

kommercielle aftaler og graden af 

samtrafik mellem udbydere 

g) i hvilken udstrækning gennemførelsen af 

de strukturelle foranstaltninger fastsat i 

artikel 3 og 4 har skabt øget konkurrence 

på det indre marked for roamingtjenester i 

en sådan udstrækning, at forskellen 

mellem roamingtakster og indenlandske 

tariffer nærmer sig nul 

c) i hvilken udstrækning gennemførelsen af 

de strukturelle foranstaltninger fastsat i 

artikel 3 og 4 har skabt øget konkurrence 

på det indre marked for roamingtjenester. 

 Kommissionen undersøger navnlig, om 

det er nødvendigt at træffe yderligere 
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tekniske og strukturelle foranstaltninger 

eller ændre de strukturelle 

foranstaltninger. 

h) i hvilken udstrækning niveauet for de 

maksimale engros- og detailtakster har 

sikret tilstrækkelig beskyttelse mod for 

høje priser for forbrugerne og samtidig 

tillader udvikling af konkurrence på det 

indre marked for roamingtjenester. 

4. Hvis den i stk. 2 nævnte rapport viser, 

at det er nødvendigt at ændre gyldigheden 

eller revidere de maksimale engrostaksters 

niveau, fremsætter Kommissionen 

passende forslag for Europa-Parlamentet 

og Rådet for at rette op på denne 

situation. 

2. Viser rapporten, at de strukturelle 

foranstaltninger i medfør af denne 

forordning ikke har været tilstrækkelige til 

at styrke konkurrencen på det indre marked 

for roamingtjenester til fordel for alle 

europæiske forbrugere, eller at forskellene 

mellem roamingtariffer og indenlandske 

tariffer ikke har nærmet sig nul, 
fremsætter Kommissionen passende forslag 

for Europa-Parlamentet og Rådet for at 

rette op på denne situation og derved opnå 

et indre marked for 

mobilkommunikationstjenester, hvor der i 

sidste ende ikke er nogen forskel på 

indenlandske tariffer og roamingtariffer. 

Kommissionen vurderer navnlig, om det 

er nødvendigt: 

Viser rapporten som omhandlet i stk. 3, at 

de strukturelle foranstaltninger i medfør af 

denne forordning ikke har været 

tilstrækkelige til at styrke konkurrencen på 

det indre marked for roamingtjenester til 

fordel for alle europæiske forbrugere, 

fremsætter Kommissionen passende forslag 

for Europa-Parlamentet og Rådet for at 

rette op på denne situation. 

a) at træffe yderligere tekniske og 

strukturelle foranstaltninger 
I begge tilfælde forelægges forslag til 

eventuelle passende foranstaltninger 

samtidig med rapporterne. 

b) at ændre de strukturelle 

foranstaltninger 

 

c) at forlænge gyldigheden af og eventuelt 

revidere de maksimale detailtaksters 

niveau fastsat i artikel 8, 10 og 13 

 

d) at ændre gyldigheden eller revidere de 

maksimale engrostaksters niveau fastsat i 

artikel 7, 9 og 12 

 

e) at indføre alle andre nødvendige krav, 

herunder ikkedifferentiering af roaming-

tariffer og indenlandske tariffer. 

 

 5. Kommissionen forelægger endvidere 

hvert andet år efter udarbejdelsen af den 

rapport, der henvises til i stk. 3, en rapport 
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for Europa-Parlamentet og Rådet. Hver 

rapport indeholder en sammenfatning af 

overvågningen af roamingtjenester i EU 

og en vurdering af fremskridtene i forhold 

til at nå forordningens mål. 

 6. Med henblik på at vurdere den 

konkurrencemæssige udvikling på EU-

dækkende roamingmarkeder indsamler 

BEREC jævnligt oplysninger fra de 

nationale tilsynsmyndigheder om 

udviklingen i detail- og engrostaksterne 

for tale-, sms- og dataroamingtjenester. 

Disse oplysninger indberettes til 

Kommissionen mindst to gange om året. 

Kommissionen offentliggør 

oplysningerne. 

 BEREC indsamler også årligt oplysninger 

fra de nationale tilsynsmyndigheder om, 

hvor gennemskuelige og sammenlignelige 

de forskellige tariffer, som udbyderne 

tilbyder deres kunder, er. Kommissionen 

offentliggør disse data og resultater." 

Or. en 

 

Ændringsforslag  140 

Forslag til forordning 

Artikel 38 – nr. 1 a (nyt) 

Forordning (EU) nr. 1211/2009 

Artikel 3 – stk. 1 – litra m a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a) I artikel 3, stk. 1, indsættes følgende 

litra ma): 

 "ma) at modtage anmeldelser, jf. artikel 3 

i direktiv 2002/20/EF, føre en fortegnelse 

over disse anmeldelser og informere de 

relevante nationale tilsynsmyndigheder 

om modtagne anmeldelser" 

Or. en 
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Ændringsforslag  141 

Forslag til forordning 

Artikel 38 – nr. 2 

Forordning (EU) nr. 1211/2009 

Artikel 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2) I artikel 4 udgår stk. 4 og 5. udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  142 

Forslag til forordning 

Artikel 38 – nr. 3 

Forordning (EU) nr. 1211/2009 

Artikel 4 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3) Følgende nye artikel 4a indsættes: udgår 

[...]  

Or. en 

Begrundelse 

For at sikre BEREC's uafhængighed af både medlemsstaterne og Kommissionen er det 

afgørende at sikre, at BEREC ledes af et af sine medlemmer. 

 

Ændringsforslag  143 

Forslag til forordning 

Artikel 38 – nr. 4 

Forordning (EU) nr. 1211/2009 

Artikel 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4) I artikel 6 foretages følgende 

ændringer: 

udgår 
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[...]  

Or. en 

 

Ændringsforslag  144 

Forslag til forordning 

Artikel 38 – nr. 5 

Forordning (EU) nr. 1211/2009 

Artikel 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5) I artikel 7 foretages følgende 

ændringer: 

udgår 

[...]  

Or. en 

 

Ændringsforslag  145 

Forslag til forordning 

Artikel 38 – nr. 6 

Forordning (EU) nr. 1211/2009 

Artikel 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6) I artikel 8 udgår stk. 2, 3 og 4, og 

erstattes af følgende: 

udgår 

[...]  

Or. en 

 

Ændringsforslag  146 

Forslag til forordning 

Artikel 38 – nr. 7 

Forordning (EU) nr. 1211/2009 

Artikel 9 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 udgår 

[...]  

Or. en 

 

Ændringsforslag  147 

Forslag til forordning 

Artikel 38 – nr. 8 

Forordning (EU) nr. 1211/2009 

Artikel 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8) Artikel 10 affattes således: udgår 

[...]  

Or. en 

 

Ændringsforslag  148 

Forslag til forordning 

Artikel 38 – nr. 9 

Forordning (EU) nr. 1211/2009 

Artikel 10 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

9) Følgende nye artikel 10a indsættes: udgår 

[...]  

Or. en 

 

Ændringsforslag  149 

Forslag til forordning 

Artikel 39 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen forelægger regelmæssigt 

Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 

om evalueringen og gennemgangen af 

denne forordning. Den første rapport 

forelægges senest den 1. juli 2018. 

Efterfølgende rapporter forelægges hvert 

fjerde år derefter. Kommissionen 

forelægger efter behov relevante forslag 

om ændring af denne forordning og 

tilpasning af andre retsakter, der bl.a. 

følger af udviklingen inden for 

informationsteknologien og 

informationssamfundet. Rapporterne 

offentliggøres. 

Kommissionen gennemfører en 

omfattende evaluering og gennemgang af 

rammebestemmelserne for elektronisk 

kommunikation som helhed og forelægger 

en rapport med passende forslag for 
Europa-Parlamentet og Rådet senest den 

30. juni 2016 for at give lovgiveren 

tilstrækkelig tid til at analysere og drøfte 

dem. 

 Revisionen skal være baseret på en fuld 

offentlig høring og efterfølgende analyser 

af rammebestemmelsernes konsekvenser 

siden 2009 og en grundig forudgående 

vurdering af den forventede virkning af 

løsningsmodellerne på baggrund af 

revisionen. 

 Revisionen skal omfatte: 

 i) forsyningspligtydelser, herunder pligten 

til at tilbyde bredbåndsadgang til en 

rimelig pris 

 ii) de nationale tilsynsmyndigheders 

kompetencer inden for alle de spørgsmål, 

herunder radiofrekvenser, der behandles i 

rammebestemmelserne; de beføjelser, de 

nationale tilsynsmyndigheder tillægges i 

medlemsstaterne, og omfanget af kravet 

om uafhængighed af nationale 

tilsynsmyndigheder 

 iii) samarbejdet mellem de nationale 

tilsynsmyndigheder og de nationale 

konkurrencemyndigheder 

 iv) de tilsvarende forpligtelser vedrørende 

netværksadgang 

 v) bestemmelserne om løftestangseffekt og 

kollektivt dominerende stilling 

 vi) markedsanalyseprocesserne 
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 vii) virkningerne af tjenester, som kan 

træde i stedet for de traditionelle 

udbyderes, herunder om der er behov for 

præciseringer vedrørende rækkevidden af 

rammebestemmelsernes teknologiske 

neutralitet samt vedrørende opdelingen i 

henholdsvis tjenester klassificeret under 

"informationssamfundet" og tjenester 

henhørende under "elektronisk 

kommunikation" 

 viii) nødvendigheden af at afskaffe 

overflødig regulering 

 ix) ophævelse af regulering, når en 

markedsanalyse har vist, at der reelt er 

tale om et konkurrencepræget marked 

 x) erfaring med forpligtelser vedrørende 

ikkeforskelsbehandling og 

klagemuligheder 

 xi) virkningen og effektiviteten af den 

procedure, der er fastsat i artikel 7 og 7a i 

direktiv 2002/21/EF 

 xii) virkningen og effektiviteten af den 

procedure, der er fastsat i artikel 19 i 

direktiv 2002/21/EF 

 xiii) paneuropæiske tjenester og udbydere, 

idet der tages højde for muligheden for, at 

Kommissionen identificerer 

transnationale markeder i henhold til 

artikel 15, stk. 4, i direktiv 2002/21/EF 

 xiv) identifikation af transnationale 

markeder, i første omgang i det mindste 

hvad angår erhvervstjenester; udbydernes 

mulighed for at underrette BEREC om, at 

de har planer om at udbyde tjenester på 

sådanne markeder 

 xv) en fælles EU-tilladelse og 

tilsynsstruktur for rammebestemmelserne 

som helhed  

 xvi) aktive og passive ressourcer, 

herunder konnektivitetsprodukter med 

garanteret tjenestekvalitet 

 xvii) henstillingen om relevante markeder 

 xviii) regulering af udstyr, herunder 
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bundtning af udstyr og styresystemer 

 xix) virkningen af, at internettet er blevet 

et centralt grundlag for udøvelse af en 

lang række økonomiske og sociale 

aktiviteter.  

 Hovedmålene med gennemgangen er 

bl.a.: 

 i) at sikre, at fuldt ud substituerbare 

tjenester er underlagt samme 

bestemmelser under hensyntagen til 

definitionen af elektroniske 

kommunikationstjenester i artikel 2, litra 

c), i direktiv 2002/21/EF 

 ii) at sikre, at forbrugerne har adgang til 

omfattende og forståelig information om 

internetforbindelseshastigheder, så de er i 

stand til at sammenligne de tjenester, der 

udbydes af forskellige aktører 

 iii) at sikre, at brugere af digitale tjenester 

kan kontrollere deres digitale liv og data 

ved at fjerne hindringer for at skifte 

styresystem uden at miste applikationer og 

data 

 iv) at fremme effektiv og bæredygtig 

konkurrence yderligere 

 v) at skabe stabile og bæredygtige rammer 

for investeringer 

 vi) at sikre en harmoniseret, ensartet og 

effektiv anvendelse 

 vii) at lette udviklingen af paneuropæiske 

udbydere og udbuddet af 

grænseoverskridende erhvervstjenester 

 viii) at sikre, at rammebestemmelserne 

egner sig til den digitale tidsalder og 

tilvejebringer et internetøkosystem, der 

støtter hele økonomien 

 ix) at øge brugernes tillid til det indre 

marked for elektronisk kommunikation, 

bl.a. via foranstaltninger til 

gennemførelse af de fremtidige 

rammebestemmelser til beskyttelse af 

personoplysninger og foranstaltninger til 

forøgelse af sikkerheden ved elektronisk 
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kommunikation i det indre marked. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  150 

Forslag til forordning 

Artikel 39 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 39a 

 Gennemførelse i national lovgivning 

 1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 

love og administrative bestemmelser i 

kraft for at efterkomme artikel 34, 35 og 

36 senest 12 måneder efter denne 

forordnings ikrafttræden. De meddeler 

omgående Kommissionen teksten til disse 

forskrifter. 

 2. Lovene og bestemmelserne skal ved 

vedtagelsen indeholde en henvisning til 

denne forordning eller skal ved 

offentliggørelsen ledsages af en sådan 

henvisning. Medlemsstaterne bestemmer, 

hvordan denne henvisning skal foretages. 

 3. Medlemsstaterne meddeler 

Kommissionen teksten til de vigtigste 

nationale retsforskrifter, som de udsteder 

på det område, der er omfattet af artikel 

34, 35 og 36. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  151 

Forslag til forordning 

Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 og udgår 
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30 anvendes dog fra den 1. juli 2016. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  152 

Forslag til forordning 

Bilag I 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[...] udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  153 

Forslag til forordning 

Bilag II 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[...] udgår 

Or. en 
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BEGRUNDELSE 

Det indre marked for elektronisk kommunikation er et centralt element i den digitale 

økonomi. Hvis Europa skal udnytte vækst-, konkurrenceevne- og beskæftigelsespotentialet i 

det digitale indre marked fuldt ud, skal telekommunikation spille en større rolle i at skabe 

innovation i og forbindelser mellem alle dele af økonomien.  

De stordriftsfordele, der er forbundet med et telekommunikationsmarked med 500 mio. 

indbyggere ville da også gøre det muligt at styrke sektoren for elektronisk kommunikation og 

udbyde konnektivitets- og innovationstjenester af høj kvalitet til europæere og alle 

økonomiske sektorer og dermed gøre Europa til en stærk og konkurrencedygtig global aktør.  

I marts 2013 understregede Det Europæiske Råd telekommunikationssektorens betydning for 

vækst og beskæftigelse og overlod det til Kommissionen til at fremlægge konkrete 

foranstaltninger til etablering af et indre marked for elektronisk kommunikation. Det 

Europæiske Råd insisterede i sine konklusioner fra oktober 2013 på, at der er et presserende 

behov for et integreret digitalt indre marked og indre telekommunikationsmarked til gavn for 

forbrugere og virksomheder. Kommissionens forslag, som blev forelagt i september, sigtede 

mod at nå dette mål. 

Ordføreren mener, at gennemførelsen af det digitale indre marked er en proces, der skal 

fremskyndes, og Kommissionens forslag er et vigtigt skridt i den retning. 

Ordføreren mener dog, idet hun i høj grad tager højde for de holdninger fra de interesserede 

parter, hun har modtaget, at visse af de foreslåede foranstaltninger bør underkastes en mere 

omfattende, struktureret offentlig høring og grundig forudgående vurdering af de forventede 

konsekvenser og dermed indgå i den næste revision af rammebestemmelserne for elektronisk 

kommunikation. 

Ordførerens foreslår primært følgende: 

 

Roaming 

Efter tre forordninger inden for seks år foreslår ordføreren en endelig afskaffelse af 

roaminggebyrer for taletelefoni, sms og data. Denne forpligtelse for udbyderne bør træde i 

kraft tidligst den 1. juli 2016 og undergraver således ikke princippet om retssikkerhed.  

Derudover mener ordføreren, at Kommissionens forslag om at tackle roaming gennem 

frivillige aftaler, som et alternativ til de nuværende forpligtelser i henhold til roaming III-

forordningen, skaber stor usikkerhed. Vi må ikke glemme, at de strukturelle foranstaltninger 

under roaming III, f.eks. afkobling (som der allerede investeres i), skal være gennemført om 

under fem måneder.  

 

Åbent internet 

Ordføreren mener, at fastsættelse i en forordning af princippet om, at internettet skal være 

åbent og tilgængeligt for alle, som det blev gjort klart i forbindelse med revisionen af 

rammebestemmelserne i 2007-2009, er afgørende for ensartet anvendelse af denne 

frihedsrettighed i hele EU. Internettet er og bør forblive åbent. Åbent betyder tilgængeligt for 
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alle, både borgere og virksomheder, købere og sælgere og udbydere og forbrugere, til 

konkurrencedygtige priser. Internetudbydere bør således ikke kun skulle opfylde brugernes 

grundlæggende behov. De bør også have mulighed for at opfylde mere specifikke 

brugerbehov (tjenester som f.eks. tv-spredning via internet-protokollen (IP-tv), 

videokonferencer og visse sundhedsapplikationer) og udvikle deres egne tjenester og 

innovative løsninger. 

Forslagets bestemmelser om åbent internet er i tråd med den nuværende praksis for rimelig 

trafikstyring, og intet i EU-retten forhindrer aftaler mellem slutbrugere og internetudbydere 

om specialtjenester, men ordføreren mener, at bestemmelserne i forordningen skal sikre 

overholdelse af principperne om gennemsigtighed og ikkeforskelsbehandling. Ordføreren 

støtter Kommissionens forslag, men har ikke desto mindre indført visse præciseringer og 

pålagt BEREC at udarbejde klare retningslinjer for ensartet anvendelse af princippet om åbent 

internet i hele EU.  

 

Frekvenspolitik 

Nye undersøgelser viser, at 85 % af verdens befolkning vil have 3G-dækning i 2017, at 50 % 

vil have 4G-dækning, at antallet af smartphoneabonnementer vil nå op på 3 mia., og at den 

globale datatrafik i 2017 vil være steget 15 gange sammenlignet med i dag. Dermed står det 

klart, at radiofrekvenser er en afgørende ressource for det indre marked for mobilt trådløst 

bredbånd og satellitkommunikation i EU og afgørende for EU's fremtidige konkurrenceevne. 

Ordføreren glæder sig således over Kommissionens forslag om frekvenspolitik. Ordføreren er 

overbevist om, at det er afgørende at behandle betingelserne og procedurerne for tildeling af 

frekvenstilladelser til trådløs bredbåndskommunikation og for anvendelse af tilladelsesfri 

radiofrekvenser. Processen med at tillade og gøre 800 MHz-båndet tilgængeligt for trådløs 

bredbåndskommunikation, hvor Kommissionen har givet mere end halvdelen af 

medlemsstaterne dispensation, eller hvor de på anden vis ikke opfylder dette inden den 

tidsfrist, der er fastsat i radiofrekvenspolitikprogrammet, viser desuden, at der er behov for 

forbedringer, når det gælder Kommissionens udøvelse af sine beføjelser. 

Ud over Kommissionens forslag mener ordføreren, at salg og udlejning af harmoniserede 

radiofrekvenser til trådløs bredbåndskommunikation øger fleksibiliteten og fører til mere 

effektiv fordeling af frekvensressourcerne, og har således foreslået foranstaltninger, som skal 

fremme dynamikken i anvendelsen af frekvenser yderligere. 

Ordføreren mener ikke desto mindre, at der er brug for yderligere klarhed vedrørende nogle af 

de nye foreslåede vejledende principper om koordinering og brug af radiofrekvenser. 

Ordføreren foreslår, at eventuelle uoverensstemmelser med de allerede eksisterende 

principper i rammebestemmelserne og radiofrekvenspolitikprogrammet gøres til genstand for 

yderligere drøftelser i Parlamentet.  

 

Frihed til at levere elektronisk kommunikation i hele Unionen 

For så vidt angår de foreslåede bestemmelser om "europæiske udbydere af elektronisk 

kommunikation", mener ordføreren, at de indfører et ekstremt kompliceret system, der 

indebærer en uforudsigelig tilsynsstruktur. Et sådan forslag bør være genstand for en 

omfattende og grundig høringsproces og bør dermed analyseres i forbindelse med revisionen 

af rammebestemmelserne som helhed. Ikke desto mindre har ordføreren indført en enkel 
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standardiseret anmeldelse til BEREC for at sikre, at de enkelte medlemsstater, når 

omstændighederne ellers er ens, ikke behandler udbydere, der allerede har tilladelse til at 

udbyde tjenester i en anden medlemsstat, forskelligt, og at der anvendes en ensartet 

reguleringspraksis i det indre marked. 

 

BEREC 

Efter grundig overvejelse af Kommissionens forslag om ændring af BEREC's 

ledelsesstruktur, og i betragtning af det professionelle stykke arbejde, BEREC har udført 

siden sin etablering for to år siden, mener ordføreren fortsat, som det var tilfældet i 

forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til forordningen om oprettelse af BEREC i 2009, at 

det, for at sikre dens uafhængighed af både medlemsstaterne og Kommissionen, er afgørende, 

at det sikres, at BEREC ledes af et af sine medlemmer. 

Ordførerens forslag har fokuseret på at sikre, at arbejdet i BEREC fortsat er effektivt, ved at 

harmonisere et sæt minimumskompetencer for de nationale tilsynsmyndigheder, som sikrer, at 

alle nationale tilsynsmyndigheder har tilstrækkelige ressourcer til at deltage fuldt ud i 

BEREC, og dermed forbedrer BEREC's evne til at varetage sine opgaver effektivt. 

 

Engrosadgangsprodukter, konnektivitetsprodukter med en garanteret servicekvalitet og 

international fastnet- og mobilkommunikation 

Hvad angår forslagene om engrosadgangsprodukter og konnektivitetsprodukter med en 

garanteret servicekvalitet, mener ordføreren efter nøje at have overvejet de interesserede 

parters holdninger, at Kommissionen skal gennemføre en omfattende høring og forelægge 

forslag i forbindelse med revisionen af rammebestemmelserne som helhed. 

Hvad angår international fastnet- og mobilkommunikation, understreger ordføreren, at der på 

nuværende tidspunkt er tale om deregulerede konkurrenceprægede markeder, der ikke skal 

reguleres fra EU's side, og foreslår således at slette bestemmelserne herom. 

 

Revision af rammebestemmelserne 

Ordføreren mener, at Kommissionen skal gennemføre en omfattende evaluering og revision af 

rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation som helhed og forelægge en rapport 

med passende forslag for Parlamentet og Rådet senest den 30. juni 2016 for at give 

medlovgiverne tilstrækkelig tid til at analysere og drøfte forslagene indgående.  

Revisionen skal være baseret på en fuld offentlig høring og efterfølgende konsekvensanalyser 

af rammebestemmelserne siden 2009 og en grundig forudgående vurdering af de forventede 

virkninger af løsningsmodellerne på baggrund af revisionen.  

Ordføreren mener desuden, at visse af Kommissionens foreslåede foranstaltninger bør 

underkastes en mere omfattende, struktureret offentlig høring og grundig forudgående 

vurdering af de forventede konsekvenser og dermed indgå i den næste revision af 

rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation. 

 


