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KORTFATTAD MOTIVERING

Inom områdena radiospektrum, nätstruktur och nätneutralitet får förslaget stora konsekvenser 
för tillgången till innehåll, för åsikts-, informations- och mediefriheten samt för kultur- och 
mediepluralism i stort.

Med tanke på genomförandet av det senaste telekompaketet i medlemsstaterna kommer 
förslaget för tidigt och det tas ingen hänsyn till de resultat som är att vänta från den 
expertgrupp om radiospektrum som kommissionen själv har inrättat.

Förslaget löser inte det grundläggande problemet: att det saknas tillräckliga incitament för att 
investera i uppbyggnaden av en stabil nätstruktur. Det är inte acceptabelt att vilja lösa detta 
genom att på nytt ingripa i radiospektrumet till nackdel för utsändningar och trådlösa 
produktionsresurser och samtidigt föra över medlemsstaternas befogenheter till unionsnivå.

Radiospektrum är en kollektiv nyttighet och de är nödvändiga för att fullgöra många olika 
samhälleliga, kulturella, sociala och ekonomiska funktioner. I och med översynen av 
telekommunikationerna 2009 fick kommissionen i uppdrag att i lika stor och lämplig 
utsträckning ta hänsyn till detta vid förvaltningen av frekvenser. Bestämmelserna i 
telekompaketet utgör således en tvingande grund för frekvenspolitiken i Europeiska unionen. 
Denna princip beaktas inte på något sätt genom detta förslag. 

Radiospektrum används för att tillgodose en rad olika offentliga intressen i medlemsstaterna. 
Detta kräver att en mängd olika nationella och regionala särdrag beaktas. Medlemsstaterna 
måste därför även fortsättningsvis ha möjlighet att organisera sina radiospektrum. Detta 
omfattar förutom de markbundna utsändningarna även de kulturella och kreativa sektorerna.

De diskussioner som olika radiospektrumanvändare har inlett om effektivitetsökningar samt 
utveckling av gemensamma användningskoncept och ny, mindre sårbar terminalutrustning 
ska inte hindras av ny lagstiftning.

Internet utgör en oerhörd potential för den samhälleliga och ekonomiska utvecklingen. Av 
central betydelse är mediernas öppna och fria karaktär, ett funktionellt och effektivt nät samt 
en inkluderande nätarkitektur som ger alla befolkningsgrupper och marknadsaktörer 
icke-diskriminerande tillgång till allt slags innehåll samt möjligheter att delta aktivt. Det 
rättsliga skyddet av nätneutraliteten är den grundläggande förutsättningen för att utnyttja 
denna potential och ett villkor för att garantera mångfald och pluralism. På grund av sin öppna 
icke-diskriminerande karaktär har internet visat sig vara en innovativ drivkraft för samhällelig 
och ekonomisk utveckling. Nätneutralitet är en nödvändig förutsättning för lika möjligheter 
till kommunikation, för att garantera kommunikations- och informationsfrihet samt för 
kulturell mångfald och åsikts- och mediepluralism. Av denna anledning är nätneutralitet och 
nätets öppenhet en kollektiv nyttighet som det gäller att skydda och värna och som inte får 
överlåtas enbart till marknadskrafterna.

En grundläggande förutsättning för detta är den lika behandlingen av alla datapaket som inte 
får diskrimineras på grund av innehåll, tjänst, tillämpning, ursprung eller mål. Det måste 
förhindras att innehåll, tjänster eller tillämpningar saktas ned, missgynnas eller blockeras, och 
det ska inte få förekomma att nätoperatörerna kontrollerar innehållet. En uppmjukad 
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nätneutralitet som kommissionen föreslår och som i praktiken upphäver denna grundprincip 
skulle innebära slutet för nätneutraliteten och medföra att ett tudelat internet inrättas.

Särskilda eller styrda tjänster kan förekomma parallellt med internet så länge de är helt skilda 
från internet, inte inskränker dess öppenhet och alla har möjlighet att ansluta till internet med 
en servicekvalitet som motsvarar teknikens utveckling. Specialiserade tjänster får inte inrättas 
på bekostnad av de öppna nätens utveckling och därför måste deras inrättande och verksamhet 
omfattas av strikta villkor.

Blockeringen av innehåll i det öppna nätet måste definitivt förkastas. Även i samband med 
svåra brott har förfarandet för anmälan och avlägsnande av material fungerat.

Kommissionens olika förslag möjliggör diskriminering av innehåll och en prioritering av 
datatrafiken som står i strid med den allmänna uppfattningen om nätneutralitet. De väcker 
farhågor för att konkurrensen på marknaderna för elektronisk kommunikation snarare 
kommer att avta, vilket med nödvändighet får negativa konsekvenser för medie- och 
åsiktsmångfalden i Europa.

Med hänsyn till den rättsliga form som valts – en förordning – är rättsreglerna på många 
ställen inte tillräckligt tydliga.

Det skulle uttryckligen välkomnas om kommissionen drog tillbaka sitt förslag och i ett gängse 
samrådsförfarande gav möjlighet till diskussioner i tillräcklig utsträckning för att sedan, med 
dessa som utgångspunkt, lägga fram ett nytt, balanserat förslag om att inrätta en inre marknad 
för telekommunikationer.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) På en sömlös inre marknad för 
elektronisk kommunikation bör friheten att 
tillhandahålla elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster till alla kunder i 
unionen och varje slutanvändares rätt att 
välja bästa tillgängliga erbjudande på 
marknaden garanteras, och får inte hindras 

(3) På en sömlös inre marknad för 
elektronisk kommunikation måste den 
enskildes möjlighet att få tillträde till 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster i unionen, friheten 
att tillhandahålla dessa och varje 
slutanvändares rätt att välja bästa 
tillgängliga erbjudande på marknaden 
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av att marknaderna splittras upp vid de 
nationella gränserna. Med det befintliga 
regelverket är det inte möjligt att helt lösa 
problemet med denna uppsplittring, som 
yttrar sig i nationella i stället för 
unionsomfattande allmänna 
auktorisationssystem, nationella system 
för spektrumtilldelning, skillnader mellan 
de tillträdesprodukter som är tillgängliga 
för leverantörer av elektronisk 
kommunikation i de olika 
medlemsstaterna samt skilda 
branschspecifika 
konsumentbestämmelser. Unionen kan i 
många fall endast fastställa 
grundläggande bestämmelser, som ofta 
genomförs på olika sätt av 
medlemsstaterna.

garanteras samt styras av rättvis 
konkurrens, och får inte hindras av att 
marknaderna splittras upp vid de nationella 
gränserna.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Denna förordning syftar till att 
fullborda den inre marknaden för 
elektronisk kommunikation genom 
åtgärder längs tre inbördes 
sammankopplade huvudaxlar. För det 
första bör förordningen bidra till att 
säkerställa friheten att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationstjänster över 
gränserna och över olika nät i olika 
medlemsstater på grundval av en 
gemensam EU-auktorisation, i syfte att 
skapa förutsättning för ökad enhetlighet 
och förutsägbarhet i innehållet och för 
genomförandet av sektorsspecifika 
bestämmelser inom unionen. För det andra 
är det nödvändigt att införa mycket mer 
enhetliga villkor för tillträdet till 
grundläggande insatsvaror för 
gränsöverskridande tillhandahållande av 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster, inte bara för 

(6) Denna förordning syftar till att 
fullborda den inre marknaden för 
elektronisk kommunikation genom 
åtgärder längs tre inbördes 
sammankopplade huvudaxlar. För det 
första bör förordningen bidra till att 
säkerställa friheten att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationstjänster över 
gränserna och över olika nät i olika 
medlemsstater på grundval av en 
gemensam EU-auktorisation, i syfte att 
skapa förutsättning för ökad enhetlighet 
och förutsägbarhet i innehållet och för 
genomförandet av sektorsspecifika 
bestämmelser inom unionen. För det andra 
är det nödvändigt att införa mycket mer 
enhetliga villkor för tillträdet till 
grundläggande insatsvaror för 
gränsöverskridande tillhandahållande av 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster, inte bara för 



PE522.810v02-00 6/43 AD\1015295SV.doc

SV

trådlösa bredbandskommunikationer som 
är beroende av både licensbelagda och 
licensfria spektrum, utan även för 
anslutning via fasta nät. För det tredje bör 
reglerna för skydd av slutanvändare, 
särskilt konsumenter, harmoniseras i syfte 
att tillnärma affärsvillkoren och bygga upp 
ett digitalt förtroende bland medborgarna.
Detta omfattar bestämmelser om icke-
diskriminering, avtalsinformation, 
uppsägning av avtal och leverantörsbyte, 
om tillträde till onlineinnehåll, 
tillämpningar och tjänster och om 
trafikstyrning, som inte bara skyddar 
slutanvändarna, utan samtidigt garanterar 
att internetekosystemet fortsätter att 
fungera som en motor för tillväxt.
Dessutom bör ytterligare reformer på 
roamingområdet genomföras för att skapa 
förtroende hos slutanvändarna att bibehålla 
sin uppkoppling när de reser inom unionen, 
och förordningen bör med tiden därför bli 
en drivkraft för enhetliga 
prissättningsvillkor och andra villkor inom 
unionen.

trådlösa bredbandskommunikationer som 
är beroende av både licensbelagda och 
licensfria spektrum, utan även för 
anslutning via fasta nät. För det tredje bör 
reglerna för skydd av slutanvändare, 
särskilt konsumenter, harmoniseras i syfte 
att tillnärma affärsvillkoren och bygga upp 
ett digitalt förtroende bland medborgarna.
Detta omfattar bestämmelser om icke-
diskriminering, avtalsinformation, 
uppsägning av avtal och leverantörsbyte,
förutom bestämmelser om nätneutralitet, 
garantier för ett icke-diskriminerande
tillträde till onlineinnehåll, tillämpningar 
och tjänster samt bestämmelser om 
trafikstyrning, som inte bara skyddar 
slutanvändarna, utan samtidigt garanterar 
att internetekosystemet fortsätter att 
fungera som en motor för tillväxt.
Dessutom bör ytterligare reformer på 
roamingområdet genomföras för att skapa 
förtroende hos slutanvändarna att bibehålla 
sin uppkoppling när de reser inom unionen, 
och förordningen bör med tiden därför bli 
en drivkraft för enhetliga 
prissättningsvillkor och andra villkor inom 
unionen.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Radiospektrum är en kollektiv 
nyttighet och en viktig resurs för den inre 
marknaden för mobilt trådlöst bredband 
och satellitkommunikationer i unionen.
Utvecklingen av trådlösa 
bredbandskommunikationer bidrar till 
genomförandet av en digital agenda för 
Europa, särskilt målet om att garantera 
en tillgång till bredband med en hastighet 
på minst 30 Mbit/s för alla senast 2020, 
och tillhandahålla unionen högsta 
möjliga bredbandshastigheter och 

(17) Radiospektrum är en kollektiv 
nyttighet och en ytterst knapp och 
begränsad resurs. De är nödvändiga för 
många olika samhälleliga, kulturella, 
sociala och ekonomiska funktioner, för 
allmänhetens tillgång till information, för 
yttrandefriheten och för 
mediemångfalden, vilket bör tas i 
beaktande. I och med översynen av 
telekommunikationerna 2009 ålades 
kommissionen att ta hänsyn till dessa 
aspekter i lika stor utsträckning och på 
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bredbandskapacitet. Unionen har 
emellertid halkat efter andra stora 
regioner – Nordamerika, Afrika och delar 
av Asien – när det gäller införande och 
spridning av den senaste generationen 
trådlös bredbandsteknik som krävs för att 
uppnå dessa politiska mål. Över hälften 
av medlemsstaterna har ansökt om 
undantag från den gradvisa 
tillståndsprocessen för att möjliggöra 
användningen av 800 MHz-bandet för 
trådlösa bredbandskommunikationer eller 
har på annat sätt underlåtit att genomföra 
detta till den tidsgräns som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 
243/2012 om programmet för 
radiospektrumpolitik, vilket visar att det 
krävs snabba åtgärder även inom det 
befintliga programmet för 
radiospektrumpolitik. Unionens åtgärder 
för att harmonisera villkoren för tillträde 
till och effektiv användning av 
radiospektrumet för trådlösa 
bredbandskommunikationer i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
beslut nr 676/2002/EG har inte varit 
tillräckliga för att lösa detta problem.

lämpligt sätt i spektrumförvaltningen. 
Bestämmelserna i telekompaketet utgör 
således en tvingande grund för 
spektrumpolitiken i Europeiska unionen. 
Därför gäller det att även i framtiden se 
till att spektrumpolitiken följer detta 
regelverk och inte frångår de principer 
som fastställs där. Enligt artikel 6.5 i 
beslutet om programmet för 
radiospektrumpolitik ska kommissionen 
senast den 1 januari 2015 avge rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
huruvida det behövs åtgärder för att 
harmonisera ytterligare spektrumområden.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Den nationella politiken skiljer sig åt 
på detta område, vilket ger upphov till 
inkonsekvens och skapar splittringar på 
den inre marknaden. Detta förhindrar i 
sin tur genomförandet av 
unionsomfattande tjänster och 
fullbordandet av den inre marknaden för 
trådlösa bredbandskommunikationer. 
Detta kan skapa olika villkor för tillgång 
till sådana tjänster, hindra konkurrensen 
mellan företag som är etablerade i olika 
medlemsstater, avskräcka från 

(18) Telekompaketet för EU fastställer i 
sin ändrade lydelse från 2009 principerna 
för spektrumförvaltning. Radiospektrum 
används för att tillgodose vitt skilda 
offentliga intressen i medlemsstaterna. På 
detta område förekommer en mängd 
nationella och regionala särdrag som bör 
beaktas. Därför bör medlemsstaterna få 
behålla rätten att vidta åtgärder för att 
organisera och förvalta de radiospektrum 
som är nödvändiga för att fullgöra 
särskilda kulturella, samhälleliga och 
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investeringar i mer avancerade nät och 
tekniker och hindra uppkomsten av 
innovativa tjänster. Konsekvensen blir att 
medborgarna och företagen förvägras 
allmänt utbredda och integrerade tjänster 
av hög kvalitet och operatörerna av 
trådlöst bredband inte har möjlighet att 
utnyttja de större effektivitetsvinsterna 
från storskaliga och mer integrerade 
verksamheter. Åtgärder på unionsnivå 
när det gäller vissa aspekter av 
radiospektrumtilldelning bör därför 
komplettera utvecklingen av de 
avancerade trådlösa 
bredbandskommunikationstjänsternas 
täckning så att den blir bred och 
integrerad i hela unionen. Samtidigt bör 
medlemstaterna få behålla rätten att vidta 
åtgärder för att organisera sina
radiospektrum med hänsyn till den 
allmänna ordningen, den allmänna 
säkerheten och försvaret.

audiovisuella funktioner. Till dessa hör 
förutom de markbundna utsändningarna 
och de kulturella och kreativa sektorerna 
även den allmänna ordningen, den 
allmänna säkerheten och försvaret.
Åtgärder på unionsnivå när det gäller 
vissa aspekter av radiospektrumtilldelning 
bör därför fortsatt stödja en dynamisk syn 
på spektrumförvaltning som erkänner 
medlemsstaternas behörighet på detta 
område och respekterar kultur- och 
mediepolitiken samt den audiovisuella 
politiken i varje medlemsstat. I händelse 
av konflikter mellan medlemsstater om 
spektrumanvändningen har 
kommissionen en samordnande och 
kompletterande roll för att stödja 
medlemsstaterna i EU.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Samordningen av och enhetligheten 
hos nyttjanderätterna till radiospektrum bör 
också förbättras, åtminstone för de band 
som har harmoniserats för trådlösa, fasta, 
nomadiska och mobila 
bredbandskommunikationer. Detta 
omfattar de band som har identifierats av 
Internationella teleunionen för IMT-
advanced-system (International Mobile 
Telecommunications-Advanced) samt de 
band som används för RLAN (Radio Local 
Area Networks), såsom 4 GHz och 5 GHz.
Det bör även utökas till att omfatta band 
som kan harmoniseras i framtiden för 
trådlösa bredbandskommunikationer enligt 
vad som förutses i artikel 3 b i beslutet om 
inrättande av ett flerårigt program för 

(20) Samordningen av och enhetligheten 
hos nyttjanderätterna till radiospektrum bör 
också förbättras för de band som har 
harmoniserats för trådlösa, fasta, 
nomadiska och mobila 
bredbandskommunikationer. Detta 
omfattar de band som har identifierats av 
Internationella teleunionen för IMT-
advanced-system (International Mobile 
Telecommunications-Advanced) samt de 
band som används för RLAN (Radio Local 
Area Networks), såsom 4 GHz och 5 GHz.
Det bör även utökas till att omfatta band 
som kan harmoniseras i framtiden för 
trådlösa bredbandskommunikationer i 
enlighet med direktiv 2002/21/EG.
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radiospektrumpolitik och i yttrandet från 
gruppen för radiospektrumpolitik om 
strategiska utmaningar för Europa när 
det gäller att hantera den ökade 
efterfrågan på spektrum för trådlöst 
bredband som antogs den 13 juni 2013, 
till exempel banden 700 MHz, 1.5 GHz 
och 3.8–4.2 GHz inom en snar framtid.

Motivering

Den ytterligare specificeringen kan misstolkas som om det medbeslutandeförfarande som 
fastställs i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) inte skulle behövas. Vilka band som ska ingå i 
ett ”samordnat radiospektrum” är ovillkorligen ett politiskt beslut och inte en teknisk 
genomförandeåtgärd.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) När det gäller andra viktiga och 
väsentliga villkor som skulle kunna 
kopplas till nyttjanderätter till 
radiospektrum för trådlöst bredband skulle 
medlemsstaternas tillämpning av de 
rättsliga principer och kriterier som 
fastställs i denna förordning bli mer 
enhetlig om det infördes en 
samordningsmekanism genom vilken 
kommissionen och medlemsstaternas 
behöriga myndigheter på förhand skulle 
kunna ge synpunkter på en viss 
medlemsstats förslag till beviljande av 
nyttjanderätter, och kommissionen med 
beaktande av de övriga medlemsstaternas 
synpunkter skulle kunna förhindra 
genomförandet av sådana förslag som 
inte är förenliga med unionens 
lagstiftning.

(24) När det gäller andra viktiga och 
väsentliga villkor som skulle kunna 
kopplas till nyttjanderätter till 
radiospektrum för trådlöst bredband skulle 
medlemsstaternas tillämpning av de 
rättsliga principer och kriterier som 
fastställs i denna förordning bli mer 
enhetlig om det infördes en 
samordningsmekanism genom vilken 
kommissionen och medlemsstaternas 
behöriga myndigheter på förhand skulle 
kunna ge synpunkter på en viss 
medlemsstats förslag till beviljande av 
nyttjanderätter.
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Inom ramen för den gradvisa 
migrationen till helt IP-baserade nät 
hindrar den bristande tillgången på 
produkter baserade på IP-protokollet för 
olika typer av tjänster med garanterad 
servicekvalitet som möjliggör 
kommunikationsvägar genom 
nätdomäner och över nätgränser, både 
inom och mellan medlemsstaterna, 
utvecklingen av tillämpningar som är 
beroende av tillträde till andra nät, vilket i 
sin tur begränsar den tekniska 
innovationen. Denna situation hindrar 
dessutom en spridning i bredare skala av 
effektivitetsvinster som görs i samband 
med förvaltning och tillhandahållande av 
IP-baserade nät och tillträdesprodukter 
med garanterad servicekvalitetsnivå, 
särskilt ökad säkerhet, tillförlitlighet och 
flexibilitet, kostnadseffektivitet och 
snabbare anskaffning, vilket gynnar 
nätoperatörer, tjänsteleverantörer och 
slutanvändare. Det krävs därför en 
harmoniserad strategi för utformning av 
och tillgänglighet hos dessa produkter på 
rimliga villkor, bland annat, vid behov, 
möjlighet till korsvisa leveranser av de 
berörda leverantörerna av elektronisk 
kommunikation.

utgår

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Bestämmelserna i kapitlen 4 och 5 i 
denna förordning avser slutanvändare, 
och dessa bestämmelser bör inte endast 

utgår
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gälla konsumenter, utan även andra 
kategorier av slutanvändare, främst 
mikroföretag. Andra slutanvändare än 
konsumenter bör på begäran kunna enas 
om undantag från vissa bestämmelser i ett 
enskilt avtal.

Motivering

”Slutanvändare” och ”konsumenter” är i sig olika begrepp. Att tillåta undantag från icke 
klart angivna bestämmelser i denna förordning skapar större rättsosäkerhet.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Under de senaste årtiondena har 
internet utvecklats till en öppen plattform 
för innovation med få tillträdeshinder för 
slutanvändare, innehålls- och 
tillämpningsleverantörer och 
internettjänstleverantörer. Syftet med det 
befintliga regelverket är att ge 
slutanvändarna möjlighet att ha tillgång till 
och kunna distribuera information eller 
använda de tillämpningar och tjänster som 
de väljer. En rapport från organet för 
europeiska regleringsmyndigheter för 
elektronisk kommunikation (Berec) om 
trafikstyrningspraxis som publicerades i 
maj 2012 och en undersökning som 
beställts av genomförandeorganet för 
hälso- och konsumentfrågor om funktionen 
hos marknaden för anslutning till och 
tillhandahållande av internet ur ett 
konsumentperspektiv som publicerades i 
december 2012, har visat att ett betydande 
antal slutanvändare påverkas av 
trafikstyrningspraxis som blockerar 
specifika tillämpningar eller gör dem 
långsammare. Dessa tendenser kräver 
tydliga regler på unionsnivå för att 
upprätthålla ett öppet internet och undvika 
en uppsplittring av den inre marknaden till 

(45) Under de senaste årtiondena har 
internet utvecklats till en öppen plattform 
för innovation med få tillträdeshinder för 
slutanvändare, innehålls- och 
tillämpningsleverantörer och 
internettjänstleverantörer. Den principiella 
likabehandlingen och friheten från 
diskriminering vid vidarebefordran av 
datapaket, oberoende av innehåll, tjänst, 
tillämpning, ursprung eller mål, bör 
tryggas genom EU-lagstiftning för att 
varaktigt se till att varje användare av 
internettjänster i princip har öppen 
tillgång till alla typer av innehåll, tjänster 
eller tillämpningar på internet eller kan 
tillhandahålla dessa själv, i enlighet med 
principen om nätneutralitet. 
Accessnätoperatörer har en allmän 
skyldighet att befordra datapaket genom 
att de oavsett ursprung och mål och 
oavsett vilka innehåll, tjänster och 
tillämpningar som ska transporteras 
tillhandahåller användarna 
överföringstjänster på en lämplig 
kvalitetsnivå som speglar den tekniska 
utvecklingen. Internets öppna och icke-
diskriminerande karaktär är den 
huvudsakliga drivkraften för innovation, 
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följd av enskilda medlemsstaters åtgärder. värnande av mediefrihet, mediemångfald 
och kulturell mångfald samt ekonomisk 
effektivitet. Dessa egenskaper säkerställer 
friheten och mångfalden vad gäller 
åsikter, medier och kultur. Syftet med det 
befintliga regelverket är att ge 
slutanvändarna möjlighet att ha tillgång till 
och kunna distribuera information eller 
använda de tillämpningar och tjänster som 
de väljer. En rapport från organet för 
europeiska regleringsmyndigheter för 
elektronisk kommunikation (Berec) om 
trafikstyrningspraxis som publicerades i 
maj 2012 och en undersökning som 
beställts av genomförandeorganet för 
hälso- och konsumentfrågor om funktionen 
hos marknaden för anslutning till och 
tillhandahållande av internet ur ett 
konsumentperspektiv som publicerades i 
december 2012, har visat att ett betydande 
antal slutanvändare påverkas av 
trafikstyrningspraxis som blockerar 
specifikt innehåll, specifika tjänster eller 
specifika tillämpningar eller gör dem 
långsammare. Dessa tendenser kräver 
tydliga regler på unionsnivå som lagfäster 
principen om nätneutralitet för att 
upprätthålla ett öppet internet och undvika 
en uppsplittring av den inre marknaden till 
följd av enskilda medlemsstaters åtgärder. 
Det öppna internet som fungerar enligt 
best-effort-principen får inte hämmas 
genom utvecklingen av andra produkter 
och tjänster.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) Slutanvändarnas frihet att få tillträde 
till och distribuera information och lagligt
innehåll och använda de tillämpningar och 
tjänster som de väljer regleras av unionens 
lagstiftning och tillämplig nationell lag. I 

(46) Slutanvändarnas rätt att få tillträde till 
och distribuera information och innehåll 
och använda de tillämpningar och tjänster 
som de väljer regleras av unionens 
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denna förordning fastställs gränser för 
alla inskränkningar i denna frihet som 
görs av leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten, men 
utan att det påverkar annan 
unionslagstiftning, bland annat 
upphovsrättsreglerna och direktiv 
2000/31/EG.

lagstiftning och tillämplig nationell lag.

Motivering

Det räcker att hänvisa till unionens och medlemsstaternas lagstiftning. Den ytterligare 
specificeringen skulle kunna missuppfattas.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) För att internet ska vara öppet bör 
leverantörerna av elektronisk 
kommunikation till allmänheten, inom de 
avtalsenliga gränserna för datavolymer 
och hastigheter för 
internetaccesstjänsterna, inte blockera, 
sakta ned, försämra eller diskriminera visst 
specifikt innehåll, vissa tillämpningar eller 
vissa tjänster eller specifika delar av dessa, 
förutom genom ett begränsat antal rimliga 
trafikstyrningsåtgärder. Sådana åtgärder 
bör vara öppna, proportionella och icke-
diskriminerande. En skälig trafikstyrning 
omfattar förebyggande eller förhindrande 
av allvarliga brott, inklusive frivilliga 
åtgärder från leverantörernas sida för att 
förhindra tillträde till och distribution av 
barnpornografi. Åtgärder för att 
minimera följderna av nättrafikbelastning 
bör anses skäliga, under förutsättning att 
nättrafikbelastningen endast uppstår 
tillfälligt eller under exceptionella 
omständigheter.

(47) För att internet ska vara öppet får
leverantörerna av elektronisk 
kommunikation till allmänheten inte 
radera, blockera, sakta ned, försämra eller 
ge företräde åt visst specifikt innehåll, 
vissa tillämpningar eller vissa tjänster eller 
specifika delar av dessa, förutom genom ett 
antal rimliga trafikstyrningsåtgärder som 
tydligt fastställs i denna förordning och 
som motiveras i varje enskilt fall. 
Trafikstyrningsåtgärderna måste vara 
öppna, nödvändiga och proportionerliga. 
De får anses vara proportionerliga endast 
om likvärdiga trafiktyper behandlas på 
samma sätt. Diskriminering av visst 
specifikt innehåll, vissa tillämpningar 
eller vissa tjänster genom pris eller 
diskriminerande villkor avseende 
hastigheter och datavolymer bör 
förbjudas.



PE522.810v02-00 14/43 AD\1015295SV.doc

SV

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 47a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47a) Denna förordning bör inte påverka 
tillämpningen av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 
2002 om behandling av personuppgifter 
och integritetsskydd inom sektorn för 
elektronisk kommunikation (direktiv om 
integritet och elektronisk 
kommunikation).

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) Volymbaserade taxor bör anses vara 
förenliga med principen om ett öppet 
internet så länge slutanvändarna kan välja 
taxor som motsvarar deras normala 
datakonsumtion baserat på öppen 
information om villkoren och följderna av 
sitt val. Samtidigt bör taxorna vara 
utformade så att leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten kan 
anpassa nätkapaciteten till de förväntade 
datavolymerna på ett bättre sätt. Det är 
viktigt att slutkunderna får fullständig 
information innan de samtycker till 
datavolymer eller hastighetsbegränsningar 
samt tillämpliga taxor, att de kontinuerligt 
kan övervaka sin konsumtion och på ett 
enkelt sätt utöka de tillgängliga 
datavolymerna om de så önskar.

(48) Volymbaserade taxor bör anses vara 
förenliga med principen om ett öppet 
internet så länge slutanvändarna kan välja 
taxor som motsvarar deras normala 
datakonsumtion baserat på öppen 
information om villkoren och följderna av 
sitt val. Samtidigt bör taxorna vara 
utformade så att leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten kan 
anpassa nätkapaciteten till de förväntade 
datavolymerna på ett bättre sätt. Det är 
viktigt att slutkunderna får fullständig 
information innan de samtycker till 
datavolymer eller hastighetsbegränsningar 
samt tillämpliga taxor, att de kontinuerligt 
kan övervaka sin konsumtion och på ett 
enkelt sätt utöka de tillgängliga 
datavolymerna om de så önskar och att 
volymbegränsningarna för 
internettrafiken tillämpas på ett icke-
diskriminerande sätt, oavsett sändare, 
mottagare, typ, innehåll, apparat, tjänst 
eller tillämpning, i enlighet med principen 
om nätneutralitet.
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) Slutanvändarna efterfrågar också 
tjänster och tillämpningar som kräver en 
höjd nivå av garanterad servicekvalitet, 
som erbjuds av leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten eller av 
innehålls-, tillämpnings- eller 
tjänsteleverantörer. Sådana tjänster kan 
bland annat bestå av utsändning via 
internetprotokoll (IP-tv), videokonferenser 
och vissa hälsovårdstillämpningar. 
Slutanvändarna bör därför också fritt kunna 
ingå avtal om tillhandahållande av 
specialiserade tjänster med ökad 
servicekvalitet, antingen med leverantörer 
av elektronisk kommunikation till 
allmänheten eller med innehålls-, 
tillämpnings- eller tjänsteleverantörer.

(49) Slutanvändarna efterfrågar också 
tjänster och tillämpningar som kräver en 
ökad servicekvalitet, som erbjuds av 
leverantörer av elektronisk kommunikation 
till allmänheten eller av innehålls-, 
tillämpnings- eller tjänsteleverantörer. 
Sådana tjänster kan bland annat bestå av 
utsändning via internetprotokoll (IP-tv), 
videokonferenser, spel och vissa 
hälsovårdstillämpningar. Slutanvändarna 
bör därför också fritt kunna ingå frivilliga 
avtal om tillhandahållande av 
specialiserade tjänster med ökad 
servicekvalitet, antingen med leverantörer 
av elektronisk kommunikation till 
allmänheten eller med innehålls-, 
tillämpnings- eller tjänsteleverantörer. Om 
ett sådant avtal ingås med en leverantör 
av internetaccesstjänster bör leverantören 
se till att den ökade kvaliteten inte 
inverkar negativt på 
internetaccesstjänsternas prestanda, pris 
eller kvalitet och inte begränsar 
nätneutraliteten. Specialiserade tjänster 
bör dock förbli ett undantag och bör inte 
saluföras eller allmänt användas som en 
ersättning för internetaccesstjänster.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) Dessutom efterfrågar innehålls-, 
tillämpnings- och tjänsteleverantörerna 
överföringstjänster som grundas på flexibla 
kvalitetsparametrar, bland annat lägre 

(50) Dessutom efterfrågar innehålls-, 
tillämpnings- och tjänsteleverantörerna 
överföringstjänster som grundas på 
kvalitetsparametrar. För 
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prioritet för trafik som inte är tidskänslig. 
Dessa leverantörer måste ha möjlighet att 
förhandla om flexibel kvalitet på 
servicenivåerna med leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten när det gäller 
tillhandahållande av specialiserade 
tjänster. Detta förväntas spela en viktig 
roll för utvecklingen av nya tjänster, till 
exempel kommunikation från maskin till 
maskin (M2M). Samtidigt bör sådana 
arrangemang ge leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten möjlighet att balansera 
trafiken på ett bättre sätt och undvika 
överbelastning av nätet. Innehålls-, 
tillämpnings- och tjänsteleverantörerna 
och leverantörerna av elektronisk 
kommunikation till allmänheten bör 
därför vara fria att ingå 
specialtjänsteavtal om fastställda 
kvalitetsnivåer på tjänsterna, om inte 
sådana avtal väsentligt försämrar den 
allmänna kvaliteten på 
internetaccesstjänster.

tillhandahållandet av specialiserade 
tjänster i slutna nät är det nödvändigt att
dessa leverantörer har möjlighet att 
förhandla om sådan särskild kvalitet på 
servicenivåerna för en begränsad 
användargrupp med leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten. Detta tros kunna främja
utvecklingen av nya tjänster, till exempel 
kommunikation från maskin till maskin 
(M2M). Specialiserade tjänster får varken 
begränsa kvaliteten på de allmänna 
internettjänsterna eller saluföras eller 
användas som en ersättning för internet. 
De är tillåtna endast om det finns ett 
påvisbart tekniskt och sakligt behov, som 
går utöver det ekonomiska egenintresset, 
av att kunna tillhandahålla 
realtidskritiska tillämpningar av en viss 
kvalitet. Om accessnätoperatörer erbjuder 
eller saluför specialiserade tjänster är de 
skyldiga att samtidigt tillhandahålla en 
öppen internetaccesstjänst i enlighet med 
principen om nätneutralitet och i linje 
med skäl 45, och de får inte begränsa dess 
kvalitet. Alla tjänster som tillhandahålls 
via det öppna internet omfattas av best-
effort-principen.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) De nationella 
regleringsmyndigheterna fyller en viktig 
funktion genom att garantera att 
slutanvändarna verkligen kan utöva 
friheten att ha tillgång till ett öppet intenet. 
I detta syfte bör de nationella 
regleringsmyndigheterna ha övervaknings-
och rapporteringsskyldigheter och ha i 
uppgift att se till att leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten efterlever kraven. De bör 

(51) De nationella 
regleringsmyndigheterna fyller en viktig 
funktion genom att garantera att 
slutanvändarna verkligen kan utnyttja 
möjligheten att ha tillgång till ett öppet 
internet. I detta syfte bör de nationella 
regleringsmyndigheterna ha övervaknings-
och rapporteringsskyldigheter och ha i 
uppgift att se till att leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten efterlever kraven. De bör 
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också säkerställa icke-diskriminerande 
tillgång till internetaccesstjänster av hög 
kvalitet som inte försämras av de 
specialiserade tjänsterna. När de nationella 
regleringsmyndigheterna bedömer om det 
eventuellt föreligger ett generellt hinder för 
internetuppkopplingstjänster bör de ta 
hänsyn till kvalitetsparametrar såsom 
tidsplaner, och tillförlitlighetsparametrar 
(latens, jitter, paketförlust), överbelastning 
i nätverket och effekterna av denna, 
faktiska kontra uppgivna hastigheter, 
internetaccesstjänsternas prestanda jämfört 
med specialiserade tjänster, samt kvaliteten 
som slutanvändarna upplever den. De 
nationella regleringsmyndigheterna bör 
likaså ha befogenhet att införa minimikrav 
på servicekvaliteten för samtliga eller 
enskilda leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten, om så är 
nödvändigt för att förebygga en allmän 
försämring av kvaliteten på 
internetaccesstjänster.

också säkerställa icke-diskriminerande 
tillgång till internetaccesstjänster av hög 
kvalitet som inte försämras av de 
specialiserade tjänsterna. De nationella 
regleringsmyndigheterna bör fastställa 
tydliga och lättbegripliga anmälnings-
och prövningsmekanismer för 
slutanvändare som utsatts för 
diskriminering, begränsningar eller 
störningar i fråga om onlineinnehåll, 
tjänster eller tillämpningar. När de 
nationella regleringsmyndigheterna 
bedömer om det eventuellt föreligger ett 
generellt hinder för 
internetuppkopplingstjänster bör de ta 
hänsyn till kvalitetsparametrar såsom 
tidsplaner, och tillförlitlighetsparametrar 
(latens, jitter, paketförlust), överbelastning 
i nätverket och effekterna av denna, 
faktiska kontra uppgivna hastigheter, 
internetaccesstjänsternas prestanda jämfört 
med specialiserade tjänster, samt kvaliteten 
som slutanvändarna upplever den. De 
nationella regleringsmyndigheterna bör 
likaså ha befogenhet att införa minimikrav 
på servicekvaliteten för samtliga eller 
enskilda leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten, om så är 
nödvändigt för att förebygga en allmän 
försämring av kvaliteten på 
internetaccesstjänster.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 68

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(68) För att ta hänsyn till marknaden och 
den tekniska utvecklingen bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen när det gäller anpassning 
av bilagorna. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen under det förberedande 

utgår
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arbetet kan genomföra lämpliga samråd, 
även på expertnivå. Kommissionen bör, 
då den förbereder och utarbetar 
delegerade akter, se till att relevanta 
handlingar översänds samtidigt till 
Europaparlamentet och rådet och att detta 
sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Att se till att all internettrafik 
behandlas likvärdigt, utan diskriminering, 
begränsning eller störning, oberoende av 
sändare, mottagare, typ, innehåll, 
apparat, tjänst eller tillämpning.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) harmoniserade radiospektrum för 
trådlösa bredbandskommunikationer: 
radiospektrum vars villkor för tillgång och 
effektiv användning är harmoniserade på 
unionsnivå, särskilt i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets beslut
nr 676/2002/EG27, och som används för 
andra elektroniska kommunikationstjänster 
än utsändning.

(8) harmoniserade radiospektrum för 
trådlösa bredbandskommunikationer: 
radiospektrum vars villkor för tillgång och 
effektiv användning är harmoniserade på 
unionsnivå, enligt de bestämmelser och 
förfaranden som fastställs i
direktiv 2002/21/EG och i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets beslut
nr 676/2002/EG27, och som används för 
andra elektroniska kommunikationstjänster 
än utsändning.

__________________ __________________
27 Europaparlamentets och rådets beslut nr 
676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett 
regelverk för radiospektrumpolitiken i 
Europeiska gemenskapen 

27 Europaparlamentets och rådets beslut nr 
676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett 
regelverk för radiospektrumpolitiken i 
Europeiska gemenskapen 
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(radiospektrumbeslut) (EGT L 108, 
24.4.2002, s. 1).

(radiospektrumbeslut) (EGT L 108, 
24.4.2002, s. 1).

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) best-effort-principen: säkerställande
av att förfrågningar om tillhandahållande 
av data hanteras i den tidsföljd de 
inkommer så snabbt som möjligt och 
oberoende av innehåll, tjänst, tillämpning, 
ursprung eller mål.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) anslutningsprodukt med garanterad 
tjänstekvalitet: en produkt som 
tillhandahålls vid IP-växeln (Internet 
Protocol) som gör det möjligt för 
kunderna att skapa en IP-
kommunikationslänk mellan en 
sammanlänkningspunkt och en eller flera 
fasta nättermineringspunkter, och 
möjliggör definierade nivåer av obruten 
nätprestanda för tillhandahållande av 
särskilda tjänster till slutanvändare på 
grundval av en garanterad tjänstekvalitet 
som baseras på angivna parametrar.

utgår
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Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) motiverad trafikstyrning: ett 
undantag från best-effort-principen som 
är tillåtet om det är tekniskt betingat och 
uppfyller de allmänna principerna om 
nödvändighet, rimlighet, 
effektivitetssäkring, icke-diskriminering 
och öppenhet samt övriga villkor i denna 
förordning.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) nätneutralitet: principen att all 
internettrafik behandlas likvärdigt, utan 
diskriminering, begränsning eller 
störning, oberoende av sändare, 
mottagare, typ, innehåll, apparat, tjänst 
eller tillämpning.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) internetaccesstjänst: en allmänt 
tillgänglig kommunikationstjänst som 
erbjuder internetanslutning, och därigenom 
möjlighet till anslutning mellan praktiskt 
taget alla slutpunkter som är uppkopplade 
mot internet, oberoende av vilken nätteknik 
som används.

(14) öppen internetaccesstjänst: en allmänt 
tillgänglig kommunikationstjänst som 
erbjuder internetanslutning, och därigenom 
möjlighet till anslutning mellan praktiskt 
taget alla slutpunkter som är uppkopplade 
mot internet, oberoende av vilken nätteknik 
som används. Medlemsstaterna ska 
fastställa lämpliga minimikrav för 
kvaliteten på öppna 
internetaccesstjänster, som kontinuerligt 
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ska vidareutvecklas i takt med de tekniska 
framstegen. En öppen internetaccesstjänst 
gör det möjligt för slutanvändarna att 
använda alla internetbaserade 
tillämpningar enligt best-effort-principen. 
Det enda undantag som tillåts är en 
proportionerlig, motiverad trafikstyrning 
när det finns tydligt definierade 
användningsvillkor för den.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) specialiserad tjänst: elektronisk 
kommunikationstjänst eller annan tjänst 
som möjliggör anslutning till specifikt 
innehåll, specifika tillämpningar eller 
tjänster eller en kombination av dessa, och 
vars tekniska egenskaper kontrolleras 
genomgående eller gör det möjligt att 
sända eller motta data från ett fastställt 
antal parter eller slutpunkter, och som 
inte saluförs eller allmänt används som 
ersättning för internetaccesstjänst.

(15) specialiserad tjänst: elektronisk, i 
synnerhet IP-baserad
kommunikationstjänst eller annan tjänst 
som endast tillhandahålls och drivs inom 
slutna, strängt accesskontrollerade 
elektroniska kommunikationsnät och som 
inte saluförs eller används som ersättning 
för internet eller framstår som 
funktionsmässigt identisk med det öppna 
internet vad gäller innehåll, tillämpningar 
eller tjänster. En specialiserad tjänst är 
tillåten endast om det finns ett påvisbart 
tekniskt och sakligt behov, som går utöver 
det ekonomiska egenintresset, av att 
kunna tillhandahålla realtidskritiska eller 
särskilt säkerhetskrävande tillämpningar 
av en viss säkerställd kvalitet. En 
specialiserad tjänst har klart definierade 
och garanterade 
servicekvalitetsparametrar som är 
anpassade till respektive tjänst och som 
omfattas av en oavbruten genomgående 
förvaltning från tjänsteleverantören till 
den lokala anslutningen. En specialiserad 
tjänst får inte begränsas till en 
nätanslutningspunkt som kontrolleras av 
tjänsteleverantören.
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Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta avsnitt ska tillämpas på 
harmoniserade radiospektrum för trådlösa 
bredbandskommunikationer.

1. Detta avsnitt ska tillämpas på 
harmoniserade radiospektrum för trådlösa 
bredbandskommunikationer i enlighet med 
direktiv 2009/140/EG och 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 676/2002/EG, särskilt med hänsyn till 
bestämmelserna i artiklarna 8a och 9 i 
direktiv 2002/21/EG.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta avsnitt ska inte påverka 
medlemsstaternas rätt att dra fördel av 
avgifter som tas ut för att garantera en 
optimal användning av 
radiospektrumresurserna i enlighet med 
artikel 13 i direktiv 2002/20/EG och att 
organisera och använda sina radiospektrum 
för radiospektrum för den allmänna 
ordningen, statens säkerhet och försvar.

2. Detta avsnitt ska inte påverka 
medlemsstaternas rätt att dra fördel av 
avgifter som tas ut för att garantera en 
optimal användning av 
radiospektrumresurserna i enlighet med 
artikel 13 i direktiv 2002/20/EG och att 
organisera och använda sina radiospektrum 
för den allmänna ordningen, statens 
säkerhet och försvar, mål av allmänt 
intresse, såsom främjande av kulturell 
och språklig mångfald och 
mediemångfald, både på och utanför 
internet, samt alla 
radiospektrumanvändares intressen.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De nationella myndigheter som är 1. Utan att det påverkar skyddet av 
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behöriga för radiospektrum ska bidra till 
utvecklingen av ett trådlöst område med 
enhetliga investerings- och 
konkurrensvillkor för trådlösa 
höghastighetsbredbandskommunikationer 
som möjliggör planering och 
tillhandahållande av integrerade 
flerterritoriella nät och tjänster och 
stordriftsfördelar, vilket i sin tur främjar 
innovation, ekonomisk tillväxt och 
långsiktiga fördelar för slutanvändarna.

allmänintresset i enlighet med artikel 9.4 i 
direktiv 2002/21/EG ska de nationella 
myndigheter som är behöriga för 
radiospektrum bidra till utvecklingen av ett 
trådlöst område med enhetliga 
investerings- och konkurrensvillkor för 
trådlösa 
höghastighetsbredbandskommunikationer 
som möjliggör planering och 
tillhandahållande av integrerade 
flerterritoriella nät och tjänster och 
stordriftsfördelar, vilket i sin tur främjar 
innovation, ekonomisk tillväxt och 
långsiktiga fördelar för slutanvändarna.
Vederbörlig hänsyn ska även tas till 
möjligheten att inrätta flerfunktionella 
nät som kombinerar teknik för 
utsändning och mobil telefoni på en 
plattform.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Säkerställa en bred territoriell täckning
av trådlösa höghastighetsbredbandsnät och
en bred spridning och konsumtion av 
berörda tjänster.

e) Säkerställa en effektiv användning av
spektrumet för att tillgodose den ökande 
efterfrågan på trådlösa 
höghastighetsbredbandsnät och samtidigt 
beakta allmänintresset och det sociala, 
kulturella och ekonomiska värdet hos 
spektrumet som helhet.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Förhindra skadliga störningar, bland 
annat möjligheten att föreskriva 
skyldigheter att lösa störningsproblem 
med andra användare och stå för 
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kostnaderna i samband med dem.

Motivering

Att förhindra interferens är en viktig målsättning med regleringen. Därför ska den beaktas 
när auktorisationsförfaranden och villkor fastställs.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Se till att eventuella ändringar i 
politiken för effektiv spektrumanvändning 
görs med hänsyn till konsekvenserna för 
allmänintresset i form av störningar och 
kostnader.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De tekniska egenskaperna hos olika 
tillgängliga radiospektrumband.

a) De tekniska egenskaperna hos och den 
nuvarande och planerade användningen 
av olika tillgängliga radiospektrumband.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Effektiv användning av 
radiospektrumband som redan är 
allokerade för mobil 
bredbandsanvändning.
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Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Effektivast möjliga användning av 
radiospektrum i enlighet med artikel 9.4 b,
med hänsyn till egenskaperna hos det eller 
de berörda banden.

a) Effektivast möjliga användning av 
radiospektrum i enlighet med artikel 9.4 b, 
med hänsyn till egenskaperna hos det eller 
de berörda banden samt deras nuvarande 
och planerade användning.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Den befintliga användarens kostnader 
för att lämna spektrumområdet.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När de tekniska förhållandena för 
tillträde till och effektiv användning av 
harmoniserade radiospektrum för trådlösa 
bredbandskommunikationer gör det möjligt 
att använda relevanta radiospektrum enligt 
ett allmänt auktorisationssystem, ska de 
nationella behöriga myndigheterna undvika 
att införa ytterligare villkor och ska se till 
att eventuell alternativ användning inte 
hindrar en effektiv tillämpning av ett 
sådant harmoniserat system.

1. När de tekniska förhållandena för 
tillträde till och effektiv användning av 
harmoniserade radiospektrum för trådlösa 
bredbandskommunikationer gör det möjligt 
att använda relevanta radiospektrum enligt 
ett allmänt auktorisationssystem, ska de 
nationella behöriga myndigheterna undvika 
att införa ytterligare villkor och ska se till 
att eventuell alternativ användning inte
hindrar en effektiv tillämpning av ett 
sådant harmoniserat system. Detta ska inte 
påverka tillämpningen av bestämmelserna 
i artikel 2.8.
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Motivering

Utan hänvisningen till artikel 2.8 (i dess lydelse enligt ändringsförslag 14) skulle möjlig eller 
önskad delad användning kunna försvåras.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) fastställa utgångsdatum för eventuella 
befintliga nyttjanderätter till 
harmoniserade band som används för 
annat än trådlösa 
bredbandskommunikationer, eller när det 
gäller rätter med obegränsad varaktighet, 
det datum då dessa nyttjanderätter ska 
ändras för att möjliggöra 
tillhandahållande av trådlösa 
bredbandskommunikationer.

utgår

Motivering

Genom denna bestämmelse äventyras den nödvändiga rättssäkerheten för alla nuvarande 
rättsinnehavare som i god tro och på grundval av befintlig rätt redan har gjort långsiktiga 
investeringar.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Punkt 2 ska inte påverka 
bestämmelserna i artikel 9.3 och 9.4 i 
direktiv 2002/21/EG.
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Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en nationell behörig myndighet har 
för avsikt att göra användningen av 
radiospektrum beroende av en allmän 
auktorisation eller bevilja individuella 
nyttjanderätter till radiospektrum eller 
ändra rättigheter eller skyldigheter för 
användningen av radiospektrum i enlighet 
med artikel 14 i direktiv 2002/20/EG, ska 
den samtidigt göra förslaget till åtgärd 
tillgängligt för kommissionen och de 
behöriga myndigheterna för radiospektrum 
i andra medlemsstater, liksom den 
motivering som åtgärden grundar sig på, 
om så är tillämpligt när det offentliga 
samråd som avses i artikel 6 i direktiv 
2002/21/EG har avslutats och i alla 
händelser först i ett skede av utarbetandet 
där den kan lämna tillräcklig och definitiv 
information om alla relevanta frågor till 
kommissionen och de behöriga 
myndigheterna i de andra medlemsstaterna.

1. Om en nationell behörig myndighet har 
för avsikt att göra användningen av 
radiospektrum beroende av en allmän 
auktorisation eller bevilja individuella 
nyttjanderätter till radiospektrum eller 
ändra rättigheter eller skyldigheter för 
användningen av radiospektrum för 
trådlösa bredbandstjänster i enlighet med 
artikel 14 i direktiv 2002/20/EG, ska den 
samtidigt göra förslaget till åtgärd 
tillgängligt för kommissionen och de 
behöriga myndigheterna för radiospektrum 
i andra medlemsstater, liksom den 
motivering som åtgärden grundar sig på, 
om så är tillämpligt när det offentliga 
samråd som avses i artikel 6 i 
direktiv 2002/21/EG har avslutats och i alla 
händelser först i ett skede av utarbetandet 
där den kan lämna tillräcklig och definitiv 
information om alla relevanta frågor till 
kommissionen och de behöriga 
myndigheterna i de andra medlemsstaterna.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[…] utgår

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får anta 
genomförandeakter för att fastställa 
enhetliga tekniska och metodologiska 
regler för genomförandet av en eller flera 
av de europeiska accessprodukter som 
avses i artiklarna 17 och 19 och punkterna
1 och 2 i bilaga II, i enlighet med de 
respektive kriterier och parametrar som 
anges där. Sådana genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 33.2.

2. Kommissionen får anta 
genomförandeakter för att fastställa 
enhetliga tekniska och metodologiska 
regler för genomförandet av en eller flera 
av de europeiska accessprodukter som 
avses i artikel 17 och i punkterna 2 och 3 i 
bilaga I, i enlighet med de respektive 
kriterier och parametrar som anges där.
Sådana genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 33.2.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 23 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Frihet att tillhandahålla och använda
öppen internetanslutning samt rimlig 

trafikstyrning

Öppen internetaccess, specialiserad tjänst
samt rimlig motiverad trafikstyrning

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Slutanvändare ska vara fria att ansluta 
sig till och distribuera information och 
innehåll samt använda tillämpningar och
tjänster efter eget val via sin 
internetaccesstjänst.

1. Omfattande garantier för öppen 
internetaccess ges genom artikel 2.14 för 
att slutanvändare ska kunna ansluta sig till 
och distribuera alla typer av information 
och innehåll efter eget val samt använda 
tillämpningar, tjänster och 
terminalutrustning efter eget val via sin 
öppna internetaccesstjänst, oberoende av 
vad informationen har för källa eller mål 
och av vilket innehåll och vilka 
tillämpningar eller tjänster det rör sig om.
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Accessnätoperatörer omfattas av en 
allmän skyldighet att befordra enligt best 
effort-principen. Leverantörer av 
internetaccess får inte begränsa eller 
förhindra slutanvändarnas möjligheter att 
använda terminalutrustning för att 
ansluta sig till och distribuera 
information och innehåll via 
internetaccesstjänsten. Detta ska inte 
påverka medlemsstaternas rätt att bevilja
individuella nyttjanderätter i enlighet med 
artikel 5 i direktiv 2002/20/EG.

Slutanvändare ska vara fria att ingå avtal 
om datavolymer och hastigheter med 
leverantörer av internetaccess och att i 
enlighet med sådana avtal om 
datavolymer utnyttja erbjudanden från 
leverantörer av innehåll, tillämpningar 
och tjänster på internet.

Slutanvändare ska vara fria att, med 
vederbörlig hänsyn till principen om 
nätneutralitet, ingå avtal om datavolymer 
och hastigheter med leverantörer av 
internetaccess. I sin reklam ska 
leverantörerna av internetaccess ange den 
minsta garanterade datavolymen och den 
lägsta garanterade hastigheten de kan 
leverera, inte den högsta hastigheten. 

Vid avtal om datavolymer och hastigheter 
får inte vissa innehåll, tjänster eller 
tillämpningar dras av från beräkningen 
av volymförbrukningen eller undantas 
från strypning när en avtalad datavolym 
har förbrukats.

Motivering

Tillgången till ett öppet icke-diskriminerande internet ska utformas som en rättighet och inte 
som en frihet, och ett öppet best-effort-internet med tillgång till alla slags tjänster, 
information, innehåll och tillämpningar bör fastställas som en princip.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Slutanvändare ska också vara fria att 
antingen med leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten eller 
leverantörer av innehåll, tillämpningar och 
tjänster ingå avtal om tillhandahållande 

Leverantörer av elektronisk 
kommunikation eller leverantörer av 
innehåll, tillämpningar och tjänster kan 
erbjuda en begränsad och 
accesskontrollerad grupp användare



PE522.810v02-00 30/43 AD\1015295SV.doc

SV

av specialiserade tjänster med ökad 
servicekvalitet.

specialiserade tjänster via ett slutet 
elektroniskt kommunikationsnät.
Specialiserade tjänster får inte saluföras 
eller användas som ersättning för internet 
eller framstå som funktionsmässigt 
identiska med det öppna internet vad 
gäller innehåll, tillämpningar eller 
tjänster.

Om ett sådant avtal ingås med en 
leverantör av internetaccess ska 
leverantören, i enlighet med principen om 
nätneutralitet, se till att de öppna 
internetaccesstjänsternas prestanda, pris 
eller kvalitet inte påverkas negativt.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att möjliggöra tillhandahållande av 
specialiserade tjänster till slutanvändare 
ska leverantörer av innehåll, 
tillämpningar och tjänster och 
leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten vara fria 
att ingå avtal med varandra för att 
överföra de relaterade datavolymerna 
eller den relaterade datatrafiken som 
specialiserade tjänster med en fastställd 
servicekvalitet eller särskild kapacitet. 
Tillhandahållandet av specialiserade 
tjänster får inte på ett återkommande eller 
fortlöpande sätt försämra 
internetaccesstjänsternas allmänna
kvalitet.

Tillhandahållandet av specialiserade 
tjänster får inte försämra 
internetaccesstjänsternas kvalitet.
Specialiserade tjänster får inte heller 
inverka negativt på befintliga, allmänt 
vedertagna tekniska standarder eller 
deras vidareutveckling och inte heller på 
de öppna internetaccesstjänsternas 
allmänna prestanda, pris eller kvalitet. 
Specialiserade tjänster ska endast 
erbjudas om nätkapaciteten är tillräcklig 
för att tillhandahålla sådana tjänster 
utöver öppen internetaccess.

Specialiserade tjänster är tillåtna endast 
om det finns ett påvisbart tekniskt och 
sakligt behov, som går utöver det 
ekonomiska egenintresset, av att kunna 
tillhandahålla realtidskritiska eller 
särskilt säkerhetskrävande tillämpningar 
av en viss kvalitet.
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Slutanvändares samt innehålls- eller 
tillämpningsleverantörers utnyttjande av 
kommersiella erbjudanden till stöd för 
specialiserade tjänster bör ske på frivillig 
och icke-diskriminerande basis. När 
nätkapaciteten utnyttjas gemensamt av 
internetaccesstjänster och specialiserade 
tjänster ska leverantören av dessa tjänster 
offentliggöra tydliga och entydiga 
kriterier för det gemensamma utnyttjandet 
av nätkapaciteten.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Accessnätoperatörer som samtidigt 
tillhandahåller eller saluför specialiserade 
tjänster ska omfattas av samma skyldighet 
i fråga om tillhandahållande som gäller 
för en öppen internetaccesstjänst enligt 
artikel 2.14. De får inte diskriminera 
andra innehållsleverantörer som är 
hänvisade till nätoperatörens 
överföringstjänster, och ska vara skyldiga 
att ta ut transparenta och rättvisa 
marknadsmässiga avgifter för denna 
tjänst.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att de nationella myndigheterna ska 
kunna utvärdera eventuell betydande 
försämring ska leverantörer av 
elektroniska kommunikationstjänster, 
innehåll, tillämpningar och tjänster på 
begäran förse de nationella 
myndigheterna med exakt information om 



PE522.810v02-00 32/43 AD\1015295SV.doc

SV

vilken kapacitet som tilldelats de båda 
typerna av tjänster.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vertikalt integrerade leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten får inte på något vis 
diskriminera trafik från andra 
leverantörer av innehåll, tjänster eller 
tillämpningar som konkurrerar med deras 
egna tjänster eller tjänster som de själva 
tillhandahåller på grundval av exklusiva 
avtal.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Utövandet av de friheter som anges i 
punkterna 1 och 2 ska underlättas genom 
tillhandahållande av fullständig 
information i enlighet med artiklarna 25.1, 
26.2 och 27.1 och 2.

4. Slutanvändare samt leverantörer av 
innehåll, tillämpningar och tjänster, 
bland annat medier och kulturföretag 
samt regeringsorgan på alla nivåer, ska 
ges fullständig information i enlighet med 
artiklarna 20.2, 21.3 och 21a i direktiv 
2002/22/EG samt artiklarna 25.1, 26.2, 
27.1 och 27.2 i den här förordningen, 
däribland information om alla rimliga 
trafikstyrningsåtgärder som vidtagits och 
som kan påverka tillgången till och 
distributionen av information, innehåll, 
tillämpningar och tjänster enligt vad som 
anges i punkterna 1 och 2.
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Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Inom gränserna för eventuella 
datavolymer eller hastigheter för 
internetaccesstjänster som fastställts 
genom avtal ska leverantörer av
internettjänster inte begränsa de friheter 
som anges i punkt 1 genom att blockera, 
sakta ned, försämra eller diskriminera 
specifikt innehåll, specifika tillämpningar 
eller tjänster eller specifika klasser av 
dessa, om så inte är nödvändigt för att 
tillämpa rimliga trafikstyrningsåtgärder.
Rimliga trafikstyrningsåtgärder ska vara 
öppna, icke-diskriminerande, 
proportionella och nödvändiga för att

5. Det är uttryckligen otillåtet för 
leverantörer av internetaccesstjänster att 
inskränka de föreskrifter som anges i 
punkt 1 genom att

– radera, blockera, sakta ned, försämra 
eller diskriminera specifikt innehåll, 
specifika tillämpningar eller tjänster eller 
specifik terminalutrustning eller specifika 
klasser av dessa,

– prioritera specifikt innehåll, specifika 
tillämpningar eller tjänster eller specifik 
terminalutrustning eller specifika klasser 
av dessa, eller

– ingå särskilda prisavtal med 
slutanvändare i vilka användningen av 
specifikt innehåll, specifika tillämpningar 
eller tjänster eller specifik 
terminalutrustning eller specifika klasser 
av dessa framstår som ekonomiskt mindre 
attraktiv.

a) genomföra en lagstiftningsbestämmelse 
eller ett domstolsbeslut eller förebygga 
eller förhindra allvarlig brottslighet,

Undantag från detta får göras när 
motiverade och rimliga 
trafikstyrningsåtgärder är nödvändiga.

Trafikstyrningsåtgärder ska anses vara 
motiverade och rimliga när de bevisligen 
syftar till att

b) bevara integriteten och säkerheten för 
nätet, tjänster som tillhandahålls via detta 

– bevara integriteten och säkerheten för 
nätet, tjänster som tillhandahålls via detta 
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nät och slutanvändarnas terminaler, nät och slutanvändarnas terminaler, eller

c) förebygga överföring av oönskade 
kommunikationer till slutanvändare som 
har lämnat sitt förhandsgodkännande till 
sådana begränsande åtgärder,

d) minimera effekterna av tillfällig eller
exceptionell överbelastning av nätet under 
förutsättning att motsvarande trafiktyper
behandlas på samma sätt.

– minimera effekterna av påvisad tillfällig 
och exceptionell överbelastning av nätet
och effektivt hantera trafiken vid en 
sådan akut överbelastning,

under förutsättning att allt innehåll, alla 
tillämpningar och alla tjänster behandlas 
enligt best-effort-principen.

Rimlig trafikstyrning ska endast medföra 
behandling av uppgifter som är 
nödvändiga och proportionella för att 
uppnå de syften som anges i denna punkt.

Åtgärderna får inte bibehållas längre än 
vad som är absolut nödvändigt.

Trafikstyrningsåtgärder ska vara öppna, 
icke-diskriminerande, proportionerliga 
och nödvändiga och ska omfattas av 
tydliga, lättbegripliga och tillgängliga 
prövningsmekanismer.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rimlig trafikstyrning ska endast medföra 
behandling av uppgifter som är nödvändiga 
och proportionella för att uppnå de syften 
som anges i denna punkt.

Rimlig trafikstyrning ska endast medföra 
behandling av uppgifter som är nödvändiga 
och proportionerliga för att uppnå de 
syften som anges i denna artikel; därför 
ska alla metoder för kontroll och analys 
av uppgifter vara förenliga med 
integritets- och 
uppgiftsskyddslagstiftningen. I samband 
med sådana metoder får endast 
filetiketten på datapaketen kontrolleras.
Paketkontroll som går utöver sådan 
kontroll får inte förekomma.
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Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 32 för 
att så exakt som möjligt fastställa de 
tekniska kriterierna enligt artikel 23.5 för 
när en undantagssituation ska anses 
föreligga. Förekomsten av en sådan 
undantagssituation ska omfattas av 
strängast möjliga krav.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Bestämmelserna i artikel 23.5a (ny) 
ska inte påverka tillämpningen av rättslig 
prövning och ska omfattas av tydliga, 
lättbegripliga och tillgängliga 
prövningsmekanismer för att förhindra 
att upprätthållandet av lagstiftningen 
privatiseras.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De nationella regleringsmyndigheterna 
ska nära övervaka och se till att 
slutanvändarna kan utnyttja de fördelar
som anges i artikel 23.1 och 2, efterlevnad 
av artikel 23.5 och en fortsatt tillgång till 
icke-diskriminerande
internetaccesstjänster till kvalitetsnivåer 
som speglar den tekniska utvecklingen och 

1. De nationella regleringsmyndigheterna 
ska nära övervaka och se till att 
slutanvändarna kan dra nytta av de 
föreskrifter som anges i artikel 23.1 och 2 
och av fortsatt tillgång till öppna 
internetaccesstjänster enligt artikel 2.14 till 
kvalitetsnivåer som speglar den tekniska 
utvecklingen och inte förhindras av 
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inte förhindras av specialiserade tjänster. 
De ska, i samarbete med andra behöriga 
nationella myndigheter, också övervaka 
hur specialiserade tjänster påverkar 
kulturell mångfald och innovation, 
Nationella regleringsmyndigheter ska 
årligen rapportera om övervakningen och 
resultaten av denna till kommissionen och 
Berec.

specialiserade tjänster. De ska, i samarbete 
med andra behöriga nationella 
myndigheter, också se till att specialiserade 
tjänster inte inverkar negativt på yttrande-
och informationsfriheten, den språkliga 
och kulturella mångfalden, mediernas 
frihet och mångfald samt innovationen.
De nationella regleringsmyndigheterna 
ska också noga övervaka och säkerställa 
tillämpningen av rimliga 
trafikstyrningsåtgärder i enlighet med 
artikel 23.5 och principen om 
nätneutralitet, och ska då ta största 
möjliga hänsyn till de riktlinjer från 
Berec som anges i punkt 2 i denna artikel 
samt i artikel 21.3 a i direktiv 2002/22/EG. 
Rimliga trafikstyrningsåtgärder ska 
granskas regelbundet så att de speglar 
den tekniska utvecklingen. De nationella 
regleringsmyndigheterna ska årligen 
rapportera om övervakningen och 
resultaten av denna till kommissionen och 
Berec.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten ska vara 
skyldiga att dokumentera varje 
undantagssituation enligt artikel 23.5 och 
alla trafikstyrningsåtgärder som vidtagits 
i det enskilda fallet och utan dröjsmål 
rapportera detta till den nationella 
regleringsmyndigheten. 

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. De nationella 
regleringsmyndigheterna ska fastställa 
tydliga och lättbegripliga anmälnings-
och prövningsmekanismer för 
slutanvändare som utsatts för 
diskriminering, begränsningar, störning, 
blockering eller strypning av 
onlineinnehåll, tjänster eller 
tillämpningar.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att förhindra en allmän försämring av 
kvaliteten på internetaccesstjänster eller 
skydda slutanvändarnas förmåga att skaffa 
sig tillgång till och distribuera information 
samt att använda tillämpningar och tjänster 
efter eget val ska de nationella 
regleringsmyndigheterna ha befogenhet att 
införa minimikrav för tjänsternas kvalitet 
för leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten.

För att förhindra en försämring av 
kvaliteten på internetaccesstjänster eller 
skydda slutanvändarnas förmåga att skaffa 
sig tillgång till och distribuera information 
samt att använda tillämpningar och tjänster 
efter eget val ska de nationella 
regleringsmyndigheterna ha befogenhet att 
införa minimikrav för tjänsternas kvalitet
och andra regleringsåtgärder för 
leverantörer av elektronisk kommunikation 
till allmänheten.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De nationella regleringsmyndigheterna ska 
i god tid innan de inför sådana krav lämna 
en sammanfattning till kommissionen om 
skälen till åtgärderna, planerade krav och 
föreslaget tillvägagångssätt. Denna 
information ska också göras tillgänglig för 
Berec. Kommissionen får när den har 
granskat sådan information yttra sig eller 

De nationella regleringsmyndigheterna ska 
i god tid innan de inför sådana krav lämna 
en sammanfattning till kommissionen om 
skälen till åtgärderna, planerade krav och 
föreslaget tillvägagångssätt. Denna 
information ska också göras tillgänglig för 
Berec. Kommissionen får när den har 
granskat sådan information yttra sig eller 



PE522.810v02-00 38/43 AD\1015295SV.doc

SV

lämna rekommendationer, särskilt för att se 
till att de planerade kraven inte har 
negativa återverkningar på den inre 
marknadens funktion. De planerade 
kraven ska inte antas under en period av 
två månader från det att kommissionen 
mottagit fullständig information om inte 
annat överenskoms mellan kommissionen 
och den nationella regleringsmyndigheten 
eller om kommissionen har informerat 
den myndigheten om att 
granskningsperioden ska förkortats eller 
om kommissionen har yttrat sig eller 
lämnat rekommendationer. De nationella 
regleringsmyndigheterna ska ta största 
möjliga hänsyn till kommissionens 
synpunkter eller rekommendationer, och 
ska informera kommissionen och Berec om 
de antagna kraven.

lämna rekommendationer, särskilt för att se 
till att de planerade kraven inte har 
negativa återverkningar på den inre 
marknadens funktion. De nationella 
regleringsmyndigheterna ska ta största 
möjliga hänsyn till kommissionens 
synpunkter eller rekommendationer, och 
ska informera kommissionen och Berec om 
de antagna kraven. Berec ska fastställa 
och utveckla allmänna riktlinjer för 
tillämpning av rimlig trafikstyrning i nära 
samarbete med kommissionen och alla 
intressenter på grundval av artikel 23 och 
den här artikeln.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De nationella 
regleringsmyndigheterna ska införa 
lämpliga klagomålsförfaranden för 
ärenden rörande prestandan hos 
internetaccesstjänster för slutanvändare 
och för leverantörer av innehåll, 
tillämpningar och tjänster.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) tjänsternas kvalitet, i enlighet med de 
genomförandeakter som avses i punkt 2,

d) tjänsternas kvalitet,
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Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – led e – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Faktisk tillgänglig datahastighet för 
nedladdning och uppladdning i 
slutanvändarens bosättningsmedlemsstat, 
även under högtrafik.

i) Faktisk tillgänglig datahastighet för 
nedladdning och uppladdning i 
slutanvändarens bosättningsmedlemsstat, 
inklusive lägsta garanterade datahastighet 
för nedladdning och uppladdning under 
högtrafik, samt de verktyg som 
slutanvändaren ständigt har tillgång till 
för att på ett allmänt vedertaget sätt under 
avtalstiden själv övervaka tillgängliga 
upp- och nedladdningshastigheter i 
realtid.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – led e – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) Upplysningar om eventuella 
förfaranden som leverantören har infört för 
att mäta och styra trafiken i syfte att 
undvika att nätet överbelastas samt 
information om hur dessa förfaranden kan 
inverka på tjänsternas kvalitet och skyddet 
av personuppgifter.

iv) Upplysningar om eventuella 
förfaranden som leverantören har infört för 
att mäta och styra trafiken i syfte att 
undvika att nätet överbelastas samt 
information om hur dessa förfaranden kan 
inverka på tjänsternas kvalitet och skyddet 
av personuppgifter, samt om alla åtgärder 
enligt artikel 23.5. Det ska även anges 
vilka verktyg som slutanvändarna ständigt 
har tillgång till för att på ett allmänt 
vedertaget och lättbegripligt sätt ta reda 
på vilka förfaranden och åtgärder som 
införts för att mäta och styra trafiken i 
enlighet med artikel 23.5.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. På begäran av de berörda offentliga 
myndigheterna ska leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten sprida kostnadsfri 
information av allmänintresse till 
slutanvändare, med hjälp av samma 
metoder som de normalt använder för att 
kommunicera med slutanvändarna. I så 
fall ska informationen tillhandahållas av 
de berörda offentliga myndigheterna till 
leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten i ett 
standardiserat format och ska bland 
annat omfatta följande:

utgår

a) De vanligaste användningssätten för 
elektroniska kommunikationstjänster för 
att bedriva olaglig verksamhet eller sprida 
skadligt innehåll, särskilt när det kan 
skada respekten för andras fri- och 
rättigheter, inklusive intrång i 
dataskyddsrättigheter, upphovsrätt och 
närstående rättigheter, och de rättsliga 
följderna av detta. 

b) Metoder för att skydda sig mot risker 
för personlig säkerhet och olaglig åtkomst 
till personuppgifter vid användning av 
elektroniska kommunikationstjänster.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Faktisk tillgänglig datahastighet för 
nedladdning och uppladdning vid 
slutanvändarens primära anslutningspunkt, 
inklusive hastighetsintervaller,
genomomsnittliga hastigheter och 
hastighet vid högtrafik, och inklusive den 
potentiella effekten av att tillåta tillträde 
via ett RLAN som tillhandahålls av

b) Faktisk tillgänglig datahastighet för 
nedladdning och uppladdning vid 
slutanvändarens primära anslutningspunkt, 
inklusive lägsta garanterade
hastighetsintervaller, genomsnittliga
hastigheter och hastighet vid högtrafik, och 
inklusive den potentiella effekten av att 
tillåta tillträde via ett RLAN som 
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tredjeman/, och inklusive den möjliga 
effekten av att tillåta tillträde för tredje 
personer genom ett RLAN.

tillhandahålls av tredjeman, och inklusive 
den möjliga effekten av att tillåta tillträde 
för tredje personer genom ett RLAN.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Befogenhet att anta de delegerade akter 
som avses i artiklarna 17.2 och 19.5 ska 
ges till kommissionen på obestämd tid från 
och med den [dag då denna förordning 
träder i kraft].

2. Befogenhet att anta de delegerade akter 
som avses i artiklarna 17.2, 19.5 och 23.5
ska ges till kommissionen på obestämd tid 
från och med den [dag då denna förordning 
träder i kraft].

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 17.2 och 19.5 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 
Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet ska få 
verkan dagen efter det att det 
offentliggjorts i Europeiska unionens
officiella tidning eller vid en senare 
tidpunkt som anges i beslutet. Beslutet 
påverkar inte giltigheten för delegerade 
akter som redan trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 17.2, 19.5 och 23.5 får när som 
helst återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet ska få 
verkan dagen efter det att det 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning eller vid en senare 
tidpunkt som anges i beslutet. Beslutet 
påverkar inte giltigheten för delegerade 
akter som redan trätt i kraft.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 5. En delegerad akt som antas enligt 
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artiklarna 17.2 och 19.5 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

artiklarna 17.2, 19.5 och 23.5 ska träda i 
kraft endast om varken Europaparlamentet 
eller rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Bilaga II

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA II utgår

MINIMIPARAMETRAR FÖR 
EUROPEISKA 
ANSLUTNINGSPRODUKTER MED 
GARANTERAD TJÄNSTEKVALITET

Nätelement och relaterad information

– En beskrivning av den tillträdesprodukt 
som ska tillhandahållas över det fasta 
nätet, inklusive tekniska egenskaper och 
antagande av relevanta standarder.

Nätfunktioner

– Anslutningsavtal som garanterar 
genomgående kvalitet på tjänsterna, som 
baseras på gemensamma angivna 
parametrar som möjliggör 
tillhandahållande av minst följande 
klasser av tjänster:

– Rösttelefoni- och videosamtal.

– Sändning av audiovisuellt innehåll. 

– Datakritiska tillämpningar.
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