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KORTFATTAD MOTIVERING

I september 2013 lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till förordning om åtgärder 
för att fullborda den inre marknaden för elektronisk kommunikation och upprätta en 
uppkopplad kontinent.

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (nedan kallat utskottet) bidrar genom 
ett lagstiftningsyttrande till parlamentets arbete med detta förslag och har exklusiva 
befogenheter i frågor som rör användares rättigheter och konsumentskydd samt delade 
befogenheter med utskottet för industrifrågor, forskning och energi i frågor som rör tillgång 
till ett öppet internet. Utskottet intar även en ståndpunkt i fråga om konsumentaspekterna i de 
föreslagna ändringarna till roamingförordningen men ger sitt bidrag i form av ändringsförslag 
till föreliggande förslag efter att betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och 
energi har offentliggjorts. Under den korta tid som stod till buds har föredraganden inte i 
detalj undersökt de övriga aspekter i den föreslagna förordningen, utan endast inriktat sig på 
de områden inom vilka utskottet har en direkt roll att spela. Utskottsledamöterna får självfallet 
inge ändringsförslag till hans betänkande i fråga om alla övriga aspekter. Vidare har han i 
nuläget inte gjort några ändringar i skälen utan kommer att föreslå sådana allteftersom arbetet 
med utskottet för industrifrågor, forskning och energi fortskrider.

Vid utarbetandet av förslaget till yttrande har föredraganden beaktat den utbredda oron bland 
intressenterna, med särskild hänsyn till de synpunkter som finns bland 
konsumentorganisationer och regleringsmyndigheter på telekomområdet. Han delar mångas 
oro att, även om målen och ambitionerna i förslaget är lovvärda, är det föreslagna 
instrumentet för splittrat och saknar en strategisk riktning för att man ska kunna nå målet med 
en europeisk inre marknad för elektronisk kommunikation. Yttrandet baseras på utskottets 
stora erfarenhet vad gäller stärkta konsumenträttigheter, inte bara inom sektorn för elektronisk 
kommunikation utan även inom området för stärkta konsumenträttigheter, för att väsentligt 
förbättra kommissionens förslag. Han är säker på att strategin kommer att få ett stort stöd.

En säkrad tillgång till ett öppet internet

En viktig del i kommissionens förslag är åtgärder för att säkra ”nätneutralitet”, även om detta 
begrepp inte definieras någonstans i lagtexten. Utskottet har stor erfarenhet på detta område, 
och de ändringar som utskottet föreslog i 2009 års översyn av direktivet om 
samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter fortsätter att vara viktiga 
bestämmelser för att EU-regleringsmyndigheter ska kunna vidta åtgärder för att skydda 
konsumenter från diskriminering och oskälig spärrning av tjänster.

Det nya förslaget stärker dessa bestämmelser och ger en tydligare ram för 
regleringsmyndigheternas åtgärder. Föredraganden hade gladeligen införlivat dessa i form av 
ändringar till det befintliga direktivet, men föredraganden från utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi hade då starkt förordat att bestämmelserna skulle tillämpas i form av en 
förordning och på ett enhetligt sätt i hela EU. Föredraganden har godtagit detta och lagt fram 
ett antal förslag för att förtydliga och förbättra texten, som ska utvecklas av de två utskotten 
tillsammans.
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Det rättsliga instrumentet för användares rättigheter

Kommissionens förslag ersätter många viktiga bestämmelser i direktiv 2002/22/EG om 
samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter (som senare ändrades genom 
direktiv 2009/136/EG) genom att det görs en fullständig harmonisering av flera bestämmelser 
i form av en förordning. Det innebär även att beslut om utförliga genomförandebestämmelser 
fattas centralt av kommissionen och att nationella regleringsmyndigheter fråntas direkt 
ansvar. Anledningen till att kommissionens föreslår detta är att bestämmelserna har 
genomförts på ett bristfälligt sätt runt om i medlemsstaterna. I förslaget strävar man inte efter 
att koncentrerar sig på fördelar för den inre marknaden för elektronisk kommunikation. 
Föredraganden anser att detta är helt fel väg att gå.

Det kommer att skapa förvirring om godtyckliga delar i det befintliga regelverket plockas ut 
samtidigt som en maximal harmonisering på dessa områden kommer att inverka negativt på 
konsumentskyddet. Utskottet kullkastade kommissionens upprepade krav på maximal 
harmonisering vid översynen av direktivet om konsumenträttigheter från 2011, och i den 
snabbt föränderliga världen med elektronisk kommunikation finns det ett ännu starkare 
argument för att maximal harmonisering skulle vara förödande.

Vidare tar inte kommissionen itu med den verkliga orsaken till uppsplittringen av marknaden, 
nämligen regleringsmyndigheternas bristfälliga fullgörande av sina befintliga skyldigheter. 
Att införa ett urval nya, centraliserade regleringskrav i länder där regleringsmyndigheterna 
redan underpresterar i fråga om genomförandet av bestämmelser på konsumentområdet är 
knappast nyckeln till framgång på sikt! Kommissionens förslag är dessutom alldeles för 
normativt innehållsmässigt sett. Föredraganden anser att avdelade nationella 
regleringsmyndigheter är mycket bättre lämpade att genomföra bestämmelserna, med stöd 
från Berec. I denna snabbt föränderliga sektor kommer de att vara mer medvetna om 
konkurrensbegränsande beteenden som måste åtgärdas omedelbart.

Föredraganden kritiserar den rättsliga ramen, men medger att kommissionens förslag 
förbättrar användarnas rättigheter avsevärt. Därför har han formulerat om dessa och föreslagit 
ändringar till det befintliga direktivet, som snabbt och lätt kan införlivas i alla medlemsstater. 

Föredraganden har framför allt föreslagit att genomförandebestämmelserna ska utarbetas av 
Berec, som är mycket bättre lämpat än kommissionen att utarbeta utförliga bestämmelser. 
Han anser dock inte att åtgärderna bör utformas i form av genomförandeakter.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Fördelarna med en inre marknad för 
elektronisk kommunikation bör spridas till 
det bredare digitala ekosystemet, som 
omfattar unionens utrustningstillverkare, 
innehålls- och tillämpningsleverantörer och 
den bredare ekonomin, till exempel 
banksektorn, bilindustrin logistiksektorn, 
detaljhandeln, energisektorn och 
transportsektorn. Dessa sektorer är 
beroende av anslutningsmöjligheter för att 
öka produktiviteten, till exempel genom 
molntillämpningar som kan nås överallt, 
uppkopplade föremål och möjligheter till 
ett integrerat tillhandahållande av tjänster 
för olika delar av ett företag. De offentliga 
förvaltningarna och sjuk-och hälsovården 
kommer också att vinna på en bredare 
tillgång till e-förvaltnings- och e-
hälsovårdstjänster. Utbudet av 
kulturinnehåll och kulturtjänster och den 
allmänna kulturella mångfalden kan också 
öka på en inre marknad för elektronisk 
kommunikation. Tillhandahållandet av 
anslutbarhet via elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster är så viktigt för 
den bredare ekonomin och samhället i stort 
att obefogade branschspecifika bördor bör 
undvikas, både rättsliga och andra.

(5) Fördelarna med en inre marknad för 
elektronisk kommunikation bör spridas till 
det bredare digitala ekosystemet, som 
omfattar unionens utrustningstillverkare, 
innehålls-, mjukvaru- och 
tillämpningsleverantörer och den bredare 
ekonomin, till exempel banksektorn, 
bilindustrin, logistiksektorn, detaljhandeln, 
energi- och transportsektorerna. Dessa 
sektorer är beroende av 
anslutningsmöjligheter för att öka 
produktiviteten, till exempel genom 
allmänt utbredda molntillämpningar som 
kan nås överallt, uppkopplade föremål och 
möjligheter till ett integrerat 
tillhandahållande av tjänster för olika delar 
av ett företag. De offentliga 
förvaltningarna och sjuk-och hälsovården 
kommer också att vinna på en bredare 
tillgång till e-förvaltnings- och e-
hälsovårdstjänster. Utbudet av 
kulturinnehåll och kulturtjänster och den 
allmänna kulturella mångfalden kan också 
öka på en inre marknad för elektronisk 
kommunikation. Tillhandahållandet av 
anslutbarhet via elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster är så viktigt för 
den bredare ekonomin och samhället i stort 
att obefogade branschspecifika bördor bör 
undvikas, både rättsliga och andra.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Den behandling av personuppgifter 
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som fastställs i denna förordning bör 
omfattas av gällande unionslagstiftning, 
särskilt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG1a och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG1b , och nationell lagstiftning.

_________________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 
95/46/EG av den 24 oktober 1995 om 
skydd för enskilda personer med avseende 
på behandling av personuppgifter och om 
det fria flödet av sådana uppgifter, 
(EUT L 281, 23.11.1995, s. 31).
1b Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG av den 12 juli 2002 om 
behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd inom sektorn för 
elektronisk kommunikation (EGT L 201, 
31.7.2002, s. 37).

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Tillämpningen av olika nationella 
politiska strategier ger upphov till 
inkonsekvenser och uppsplittring på den 
inre marknaden, vilket hämmar 
införandet av unionsomfattande tjänster 
och fullbordandet av den inre marknaden 
för trådlös bredbandskommunikation. 
Detta kan skapa olika villkor för tillgång 
till sådana tjänster, hindra konkurrensen 
mellan företag som är etablerade i olika 
medlemsstater, avskräcka från 
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 att operatörerna av 
trådlöst bredband inte har möjlighet att 

(18) I samband med EU:s telekomreform 
2009 fastställdes principer för 
spektrumförvaltning. Där erkänns 
medlemsstaternas behörighet när det 
gäller kulturpolitik och audiovisuell 
politik och medlemsstaterna ges i 
allmänhet nödvändigt handlingsutrymme.
När det gäller vissa aspekter av 
radiospektrumtilldelning bör därför 
åtgärder på unionsnivå även 
fortsättningsvis bygga på en dynamisk syn 
på spektrumförvaltning, där 
medlemsstaternas behörighet på detta 
område erkänns och varje medlemsstats 
kulturpolitik, audiovisuella politik och
mediepolitik respekteras. Det behövs 
tillräcklig flexibilitet för att tillgodose 
specifika nationella krav och
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utnyttja de större effektivitetsvinsterna 
från storskaliga och mer integrerade 
verksamheter. När det gäller vissa aspekter 
av radiospektrumtilldelning bör därför 
åtgärder på unionsnivå åtfölja 
utvecklingen av en omfattande integrerad 
täckning för avancerade trådlösa 
bredbandskommunikationstjänsternas 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.

medlemsstaterna bör få behålla rätten att 
vidta åtgärder för att organisera sina 
radiospektrum med hänsyn till den 
allmänna ordningen, den allmänna 
säkerheten och försvaret. Om tvister om 
radiospektrumanvändning uppstår mellan 
medlemsstaterna får kommissionen 
samordna och stödja tvistlösningen.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Inom ramen för den gradvisa 
migreringen till helt IP-baserade nät 
innebär den bristande tillgången på 
produkter baserade på IP-protokollet för 
olika typer av tjänster med garanterad 
tjänstekvalitet 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 i samband med 
förvaltning och tillhandahållande av IP-
baserade nät och tillträdesprodukter med 
garanterad tjänstekvalitetsnivå, 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 tillgång till dessa produkter på 

utgår
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rimliga villkor, bland annat, vid behov, 
möjlighet till korsvisa leveranser av de 
berörda leverantörerna av elektronisk 
kommunikation.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Skillnader i det nationella 
genomförandet av sektorsspecifika regler 
för skydd av slutanvändare skapar stora 
hinder på den digitala inre marknaden, 
särskilt i form av ökade kostnader för att 
följa reglerna för leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten som vill erbjuda tjänster i 
olika medlemsstater. Splittringen och 
osäkerheten angående skyddsnivån i olika 
medlemsstater leder dessutom till att 
slutanvändarnas förtroende minskar och 
avskräcker dem från att köpa elektroniska 
kommunikationstjänster utomlands. För 
att unionen ska uppnå målet att 
undanröja hinder för den inre marknaden 
är det nödvändigt att ersätta dagens 
olikartade nationella regler med en enda 
och fullständigt harmoniserad 
uppsättning sektorsspecifika regler som 
bidrar till att skapa en hög och enhetlig 
nivå på skyddet av slutanvändarna. En 
fullständig harmonisering av 
bestämmelserna bör emellertid inte 
hindra leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten från att 
erbjuda slutanvändarna avtalsvillkor som 
ger en högre skyddsnivå.

utgår

Motivering

Eftersom reglerna i detta förslag till förordning överförs till direktivet om 
samhällsomfattande tjänster är det inte nödvändigt att behålla skäl i denna förordning som 
rör konsumenternas rättigheters.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Eftersom endast vissa 
sektorsspecifika regler harmoniseras 
genom denna förordning, bör
förordningen inte påverka de allmänna 
konsumentsskyddsbestämmelserna i 
unionslagstiftningen och motsvarande 
nationella genomförandelagstiftning.

(41) Förordningen bör inte påverka de 
allmänna 
konsumentsskyddsbestämmelserna i 
unionslagstiftningen och motsvarande 
nationella genomförandelagstiftning.

Motivering

Eftersom reglerna i detta förslag till förordning överförs till direktivet om 
samhällsomfattande tjänster är det inte nödvändigt att behålla skäl i denna förordning som 
rör konsumenternas rättigheters.

Ändringsförslag 7

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 
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.

utgår

Motivering

Eftersom reglerna i detta förslag till förordning överförs till direktivet om 
samhällsomfattande tjänster är det inte nödvändigt att behålla skäl i denna förordning som 
rör konsumenternas rättigheters.
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Ändringsförslag 8

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 rimlig trafikstyrning 
omfattar förebyggande eller förhindrande 
av allvarliga brott, inklusive frivilliga 
åtgärder från leverantörernas sida för att 
förhindra tillgång till och distribution av 
barnpornografi. Åtgärder för att minimera 
följderna av nättrafikbelastning bör anses 
rimliga om nättrafikbelastningen endast 
uppstår tillfälligt eller under exceptionella 
omständigheter.

(47) För att internet ska vara öppet bör 
leverantörerna av elektronisk 
kommunikation till allmänheten inte 
blockera, sakta ned, försämra, diskriminera 
eller på annat sätt störa överföringen av 
internettrafik i fråga om 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 och inte behållas längre 
än vad som är absolut nödvändigt. En 
rimlig trafikstyrning inbegriper att 
förhindra eller minimera följderna av 
nättrafikbelastning under förutsättning att 
likartade typer av trafik behandlas på 
samma sätt.

Ändringsförslag 9

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 
deras val. Samtidigt bör taxorna vara 
utformade så att leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten kan 
anpassa nätkapaciteten till de förväntade 

(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
deras val. Samtidigt bör taxorna vara 
utformade så att leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten kan 
anpassa nätkapaciteten till de förväntade 
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datavolymerna på ett bättre sätt. Det är 
viktigt att slutkunderna får fullständig 
information innan de samtycker till 
datavolymer eller hastighetsbegränsningar 
samt tillämpliga taxor och att de 
kontinuerligt kan övervaka sin konsumtion 
och på ett enkelt sätt utöka de tillgängliga 
datavolymerna om de så önskar.

datavolymerna på ett bättre sätt. Det är 
viktigt att slutkunderna får fullständig 
information innan de samtycker till 
datavolymer eller hastighetsbegränsningar 
samt tillämpliga taxor och att de 
kontinuerligt kan övervaka sin konsumtion 
och på ett enkelt sätt utöka de tillgängliga 
datavolymerna om de så önskar. De 
avtalsenliga datavolymer och hastigheter 
som erbjuds bör inte påverkas av 
ytterligare avtal om specialiserade tjänster 
som ingås av slutanvändaren, med 
beaktande av bestämmelserna i artikel 23 
i denna förordning om öppen 
internetanslutning där det fastställs att 
specialiserade tjänster måste i tillämpliga 
fall erbjudas utöver 
internetaccesstjänster, och inte inverka 
negativt på tjänsternas tillgänglighet och 
kvalitet.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) Dessutom efterfrågar innehålls-, 
tillämpnings- och tjänsteleverantörerna 
överföringstjänster som grundas på flexibla
kvalitetsparametrar, bland annat lägre 
prioritet för trafik som inte är tidskänslig. 
Dessa leverantörer måste ha möjlighet att 
förhandla om flexibel kvalitet på 
tjänstenivåerna med leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten när det gäller 
tillhandahållande av specialiserade tjänster, 
vilket 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-

(50) Dessutom efterfrågar innehålls-, 
tillämpnings- och tjänsteleverantörerna 
överföringstjänster som grundas på 
kvalitetsparametrar, bland annat lägre 
prioritet för trafik som inte är tidskänslig. 
Dessa leverantörer måste ha möjlighet att 
förhandla om särskild kvalitet på 
tjänstenivåerna med leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten när det gäller 
tillhandahållande av specialiserade tjänster, 
vilket 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-
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, 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.

, 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 försämrar den allmänna 
kvaliteten på öppna internetaccesstjänster.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) De nationella 
regleringsmyndigheterna har en viktig roll 
när det gäller att garantera att 
slutanvändarna verkligen kan utöva sin 
frihet att utnyttja ett öppet internet. Därför 
bör de nationella regleringsmyndigheterna 
omfattas av övervaknings- och 
rapporteringsskyldigheter se till att 
leverantörer av elektronisk kommunikation 
till allmänheten uppfyller kraven och 
säkerställa en icke-diskriminerande tillgång 
till internetaccesstjänster av hög kvalitet 
som inte försämras av de specialiserade 
tjänsterna. När de nationella 
regleringsmyndigheterna bedömer om en 
försämring av internetaccesstjänsterna 
föreligger bör de ta hänsyn till 
kvalitetsparametrar såsom tidsplaner, och 
tillförlitlighetsparametrar (latens, jitter, 
paketförlust), nivåer på och effekter av 
överbelastning i nätverket, faktiska och 
annonserade hastigheter, 
internetaccesstjänsternas prestanda jämfört 
med specialiserade tjänster, samt kvaliteten 
som slutanvändarna upplever den. De 
nationella regleringsmyndigheterna bör ha 
befogenhet att införa minimikrav på 
tjänstekvalitet för samtliga eller enskilda 
leverantörer av elektronisk kommunikation 
till allmänheten, om detta är nödvändigt för 
att förebygga en allmän försämring av 

(51) De nationella 
regleringsmyndigheterna har en viktig roll 
när det gäller att garantera att 
slutanvändarna verkligen kan utöva sin 
frihet att utnyttja ett öppet internet. Därför 
bör de nationella regleringsmyndigheterna 
omfattas av övervaknings- och 
rapporteringsskyldigheter se till att 
leverantörer av elektronisk kommunikation 
till allmänheten uppfyller kraven och 
säkerställa en icke-diskriminerande tillgång 
till internetaccesstjänster av hög kvalitet 
som inte försämras av de specialiserade 
tjänsterna. När de nationella 
regleringsmyndigheterna bedömer om en 
försämring av internetaccesstjänsterna 
föreligger bör de ta hänsyn till 
kvalitetsparametrar såsom tidsplaner, och 
tillförlitlighetsparametrar (latens, jitter, 
paketförlust), nivåer på och effekter av 
överbelastning i nätverket, faktiska och 
annonserade hastigheter, 
internetaccesstjänsternas prestanda jämfört 
med specialiserade tjänster, samt kvaliteten 
som slutanvändarna upplever den, varvid 
största hänsyn bör tas till eventuella 
riktlinjer som utfärdats av Berec om 
metoder för att mäta 
internetaccesstjänsters hastighet, de 
parametrar för tjänsternas kvalitet som 
ska mätas och tillämpningen av rimliga 
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kvaliteten på internetaccesstjänster. trafikstyrningsåtgärder. De nationella 
regleringsmyndigheterna bör ha befogenhet 
att införa minimikrav på tjänstekvalitet för 
samtliga eller enskilda leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten, om detta är nödvändigt för att 
förebygga en allmän försämring av 
kvaliteten på internetaccesstjänster.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) Syftet med åtgärderna för ökad insyn i 
och jämförbarhet hos priser, taxor och 
villkor samt parametrar för tjänstekvalitet, 
inklusive särskilda parametrar för 
tillhandahållande av internetaccesstjänster, 
är att slutanvändarna ska kunna välja 
leverantör på bästa sätt och på så vis dra 
fullständig nytta av konkurrensen.

(52) Syftet med åtgärderna för ökad insyn i 
och jämförbarhet hos priser, taxor och 
villkor samt parametrar för tjänstekvalitet, 
inklusive särskilda parametrar för 
tillhandahållande av internetaccesstjänster, 
är att slutanvändarna ska kunna välja 
leverantör på bästa sätt och på så vis dra 
fullständig nytta av konkurrensen. Alla 
frivilliga certifieringssystem för 
interaktiva jämförelsewebbplatser, -guider 
eller liknande verktyg bör vara fristående 
från alla leverantörer av elektronisk 
kommunikation, använda ett enkelt och 
tydligt språk, innehålla fullständiga och 
aktuella uppgifter, bygga på en 
genomskådlig metodik, vara tillförlitliga 
och lättillgängliga enligt Riktlinjer för 
utformning av innehåll på webben 2.0 och 
ha ett effektivt förfarande för hantering 
av klagomål.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Slutanvändarna bör på lämpligt sätt 
informeras om priset och typen av 

utgår
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erbjuden tjänst innan de köper tjänsten. 
Denna information bör lämnas 
omedelbart före kopplingen av ett samtal 
om samtalet till ett visst nummer eller en 
viss tjänst omfattas av särskilda 
prisvillkor, till exempel samtal till 
betalteletjänster, som ofta har en speciell 
taxa. Om denna skyldighet är 
oproportionerlig med hänsyn till 
varaktigheten och kostnaden för 
taxeuppgifterna för tjänsteleverantören 
jämfört med den genomsnittliga 
varaktigheten för ett samtal och den 
kostnadsrisk som slutanvändaren utsätts 
för, får de nationella 
regleringsmyndigheterna bevilja 
undantag. Slutanvändarna bör också 
informeras om huruvida gratisnummer är 
föremål för ytterligare avgifter.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 54 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten bör på 
lämpligt sätt informera slutanvändarna om 
sina tjänster och taxor, parametrar för 
tjänstekvalitet, tillgång till larmtjänster och 
eventuella begränsningar samt om utbud av 
tjänster och produkter som är utformade 
för konsumenter med funktionsnedsättning. 
Informationen bör vara tydlig och klar och 
specifik för de medlemsstater där tjänsterna 
tillhandahålls. Den bör uppdateras vid 
eventuella ändringar. Leverantörerna bör 
undantas från dessa informationskrav för 
erbjudanden som förhandlas fram enskilt.

(54) Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten bör på 
lämpligt sätt informera slutanvändarna om 
sina tjänster och taxor, parametrar för 
tjänstekvalitet, tillgång till larmtjänster och 
eventuella begränsningar samt om utbud av 
tjänster och produkter som är utformade 
för konsumenter med funktionsnedsättning. 
När det gäller taxeplaner med på förhand 
definierade kommunikationsvolymer bör 
leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten även ge 
information om konsumenternas och 
andra intresserade slutanvändares 
möjlighet att överföra outnyttjade volymer 
från den föregående faktureringsperioden 
till den innevarande 
faktureringsperioden. Informationen bör 
vara tydlig och klar och specifik för de 
medlemsstater där tjänsterna tillhandahålls. 
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Den bör uppdateras vid eventuella 
ändringar. Leverantörerna bör undantas 
från dessa informationskrav för 
erbjudanden som förhandlas fram enskilt.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 56 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(56) Avtal är ett viktigt verktyg för att ge 
slutanvändarna fullständigt öppen 
information och rättssäkerhet. 
Leverantören av elektronisk 
kommunikation till allmänheten bör ge 
slutanvändaren tydlig och utförlig 
information om alla väsentliga delar av 
avtalet innan slutanvändaren blir bunden av 
avtalet. Informationen bör vara obligatorisk 
och får inte ändras, annat än genom senare 
avtal mellan slutanvändaren och 
leverantören. Kommissionen och flera 
nationella regleringsmyndigheter har 
nyligen funnit stora skillnader mellan 
annonserad hastighet för 
internetaccesstjänster och den hastighet 
som verkligen finns tillgänglig för 
slutanvändarna. Leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten bör därför innan avtalet ingås 
informera slutanvändarna om den hastighet 
och andra parametrar för tjänsternas 
kvalitet som de realistiskt sett kan leverera 
vid slutanvändarens primära accesspunkt.

(56) Avtal är ett viktigt verktyg för att ge 
slutanvändarna fullständigt öppen 
information och rättssäkerhet. 
Leverantören av elektronisk 
kommunikation till allmänheten bör ge 
slutanvändaren tydlig och utförlig 
information om alla väsentliga delar av 
avtalet innan slutanvändaren blir bunden av 
avtalet. Informationen bör vara obligatorisk 
och får inte ändras, annat än genom senare 
avtal mellan slutanvändaren och 
leverantören. Kommissionen och flera 
nationella regleringsmyndigheter har 
nyligen funnit stora skillnader mellan 
annonserad hastighet för 
internetaccesstjänster och den hastighet 
som verkligen finns tillgänglig för 
slutanvändarna. Leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten bör därför innan avtalet ingås 
informera slutanvändarna om den hastighet 
och andra parametrar för tjänsternas 
kvalitet som de realistiskt sett kan leverera 
vid slutanvändarens primära accesspunkt.
För fasta och mobila dataanslutningar är 
den tillgängliga hastigheten vanligtvis den 
hastighet på en kommunikationstjänst 
som en konsument oftast kan förväntas få 
vid åtkomst till tjänsten, oavsett tid på 
dygnet. Den tillgängliga hastigheten bör 
normalt sett beräknas utifrån uppskattade 
hastighetsintervaller, 
genomsnittshastigheter, hastigheter vid 
högtrafik samt minimihastigheter. 
Metoden bör vara fastställd i Berecs 
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riktlinjer och regelbundet ses över och 
uppdateras för att spegla teknik- och 
infrastrukturutvecklingen. 
Medlemsstaterna bör se till att 
leverantörerna ger slutanvändarna 
tillgång till jämförbar information om 
mobilnätens täckning, inklusive olika 
tekniker i deras medlemsstater, innan 
avtalet ingås, så att dessa slutanvändare 
kan fatta välgrundade inköpsbeslut.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 57 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57) När det gäller terminalutrustning bör 
avtalet innehålla information om de 
begränsningar som leverantören kan ha lagt 
på kundens användning av sådan 
utrustning, till exempel i form av SIM-låst 
mobilutrustning, och eventuella avgifter 
som ska betalas om avtalet sägs upp innan 
det löper ut. Inga avgifter bör betalas efter 
det att avtalet löpt ut.

(57) När det gäller terminalutrustning bör 
avtalet innehålla information om de 
begränsningar som leverantören kan ha lagt 
på kundens användning av sådan 
utrustning, till exempel i form av SIM-låst 
mobilutrustning, och eventuella avgifter 
som ska betalas om avtalet sägs upp innan 
det löper ut. Inga avgifter bör betalas efter 
det att avtalet löpt ut. I avtalen ska det 
också anges vilka typer av tjänster efter 
ingånget avtal, underhållstjänster och 
kundstödstjänster som tillhandahålls. Om 
möjligt bör denna information på begäran 
inbegripa teknisk information om 
slutanvändarens valfria 
terminalutrustning fungerar väl. 
Förutsatt att ingen teknisk 
inkompatibilitet har kunnat fastställas bör 
informationen vara kostnadsfri.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) För att undvika oväntat höga fakturor (58) För att undvika oväntat höga fakturor 
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bör slutanvändarna ha möjlighet att sätta 
ett kostnadstak för avgifterna för sina 
samtal och internetaccesstjänster. Denna 
möjlighet bör finnas tillgänglig 
kostnadsfritt, och det bör ges ett lämpligt 
meddelande, som även kan läsas igen vid 
ett senare tillfälle, när taket snart är nått. 
När det har nåtts bör kunderna inte 
längre ges tillgång till eller faktureras för 
dessa tjänster om de inte särskilt begär att 
tjänsterna enligt överenskommelsen med 
leverantören även fortsättningsvis ska 
tillhandahållas.

för abonnemangstjänster bör 
slutanvändarna ha möjlighet att sätta ett på 
förhand fastställt kostnadstak för 
avgifterna för sina samtal och 
internetaccesstjänster. Denna möjlighet bör 
omfatta ett lämpligt meddelande, som även 
kan läsas igen vid ett senare tillfälle, när 
taket snart är nått.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(59) Erfarenheter från medlemsstaterna 
och en färsk undersökning som beställts 
av genomförandeorganet för hälso- och 
konsumentfrågor visar att långa 
avtalsperioder och automatiska 
förlängningar eller förlängningar genom 
tyst medgivande av avtal utgör betydande 
hinder för leverantörsbyten. 
Slutanvändarna bör därför utan kostnad 
kunna säga upp avtal sex månader efter 
det att det ingåtts. I sådana fall kan 
slutanvändarna behöva ersätta 
leverantörerna för återstående värde på 
eventuell subventionerad utrustning eller 
det tidsproportionella värdet på andra 
kampanjerbjudanden. Avtal som har 
förlängts genom tyst medgivande bör ha 
en uppsägningsfrist på en månad.

utgår

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 63
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(63) För att stödja tillhandahållandet av 
en enda kontaktpunkt för slutanvändaren 
och se till att han eller hon smidigt kan 
byta leverantör bör bytesprocessen ledas 
av den mottagande leverantören av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten. Den överförande 
leverantören av elektronisk kommunikation 
till allmänheten får inte försena eller 
hindra bytesprocessen. Automatiska 
processer bör användas så ofta som 
möjligt och en hög skyddsnivå för 
personuppgifter bör garanteras. Tillgång 
till öppen och exakt information i rätt tid 
om bytet bör bidra till att öka 
slutanvändarnas förtroende för 
leverantörsbyten och göra dem villigare att 
aktivt medverka i konkurrensen mellan 
leverantörerna.

(63) För att se till att slutanvändaren
smidigt kan byta leverantör bör Berec få 
behörighet att utarbeta riktlinjer där den 
mottagande leverantörens och den 
överförande leverantörens respektive 
ansvarsområden under bytes- eller 
porteringsprocessen fastställs, så att det 
bland annat garanteras att den 
överförande leverantören av elektronisk 
kommunikation till allmänheten inte 
försenar eller hindrar bytesprocessen, att 
processen automatiseras så mycket som 
möjligt och att en hög skyddsnivå för 
personuppgifter garanteras. Riktlinjerna 
bör även ge svar på frågan om hur 
kontinuitet för slutanvändarna ska 
garanteras, bland annat när det gäller 
identifierare såsom e-postadresser, genom 
exempelvis möjligheten att välja att 
utnyttja en tjänst för vidarebefordran av 
e-postmeddelanden. Tillgång till öppen 
och exakt information i rätt tid om bytet 
bör bidra till att öka slutanvändarnas 
förtroende för leverantörsbyten och göra 
dem villigare att aktivt medverka i 
konkurrensen mellan leverantörerna.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 64

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(64) Avtal med överförande leverantörer 
av elektronisk kommunikation till 
allmänheten bör hävas automatiskt efter 
bytet utan ytterligare åtgärder från 
slutanvändarnas sida. Tjänster betalda 
med kontantkort och eventuella 
tillgodohavanden som inte har utnyttjats 
bör återbetalas till den bytande 
konsumenten.

utgår
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 65

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(65) Slutanvändarna behöver kontinuitet 
när de byter viktiga identifierare, såsom e-
postadresser. I detta syfte och för att se till 
att epostkommunikationerna inte går 
förlorade bör slutanvändarna ges 
möjlighet att kostnadsfritt välja att 
utnyttja en tjänst för vidarebefordran av 
e-postbrev, som erbjuds av den 
överförande leverantören av 
internetaccesstjänsten i fall där 
slutanvändaren har en adress som 
tillhandahållits av den överförande 
leverantören.

utgår

Ändringsförslag 22

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 
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.

utgår
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 71

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(71) För att säkerställa ett konsekvent 
genomförande av de åtgärder som krävs för 
att fullborda den inre marknaden för 
elektronisk kommunikation i enlighet med 
denna förordning och vissa befintliga 
rättsliga bestämmelser, och för att avspegla 
viktiga faktorer i den beslutspraxis som 
håller på att utvecklas, bör direktiven 
2002/21/EG, 2002/20/EG och 2002/22/EG 
samt förordning (EU) nr 531/2012 ändras. 
Detta innebär att man bör möjliggöra att 
direktiv 2002/21/EG och de relaterade 
direktiven läses i jämförelse med denna 
förordning, att kommissionen ges ökade 
befogenheter att säkerställa enhetlighet i de 
åtgärder som åläggs europeiska 
leverantörer av elektronisk kommunikation 
som har ett betydande marknadsinflytande 
inom ramen för den europeiska 
samrådsmekanismen, att de kriterier som 
tillämpas vid bedömningen av vilka 
marknader som är av betydelse och 
konkurrensförhållandena på dessa 
harmoniseras, att anmälningssystemet 
enligt direktiv 2002/270/EG anpassas med 
hänsyn till den gemensamma EU-
auktorisationen och att bestämmelserna om 
minimiharmonisering av slutanvändarnas 
rättigheter enligt direktiv 2002/22/EG, som 
blir överflödiga i och med bestämmelserna 
om fullständig harmonisering i denna 
förordning, upphävs.

(71) För att säkerställa ett konsekvent 
genomförande av de åtgärder som krävs för 
att fullborda den inre marknaden för 
elektronisk kommunikation i enlighet med 
denna förordning och vissa befintliga 
rättsliga bestämmelser, och för att avspegla 
viktiga faktorer i den beslutspraxis som 
håller på att utvecklas, bör direktiven 
2002/21/EG, 2002/20/EG och 2002/22/EG 
samt förordning (EU) nr 531/2012 ändras. 
Detta innebär att man bör möjliggöra att 
direktiv 2002/21/EG och de relaterade 
direktiven läses i jämförelse med denna 
förordning, att kommissionen ges ökade 
befogenheter att säkerställa enhetlighet i de 
åtgärder som åläggs europeiska 
leverantörer av elektronisk kommunikation 
som har ett betydande marknadsinflytande 
inom ramen för den europeiska 
samrådsmekanismen, att de kriterier som 
tillämpas vid bedömningen av vilka 
marknader som är av betydelse och 
konkurrensförhållandena på dessa 
harmoniseras, att anmälningssystemet 
enligt direktiv 2002/270/EG anpassas med 
hänsyn till den gemensamma EU-
auktorisationen och att bestämmelserna om 
minimiharmonisering av slutanvändarnas 
rättigheter enligt direktiv 2002/22/EG, som 
blir överflödiga i och med bestämmelserna 
om harmonisering i denna förordning, 
upphävs.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 76
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(76) Dessutom bör den senaste tidens 
avsevärda sänkning av 
mobiltermineringstaxor inom unionen nu 
göra det möjligt att avskaffa extra 
roamingavgifter för inkommande samtal.

(76) För att skapa klarhet och 
rättssäkerhet bör det fastställas ett datum 
för den slutliga utfasningen av 
roamingavgifter i slutkundsledet, vilka 
började minskas genom 
förordning (EG) nr 717/2007. Före detta 
slutliga avskaffande av slutkundsavgifter 
bör grossistavgifterna sänkas ytterligare 
och mobiltermineringstaxorna bör 
harmoniseras i hela unionen för att 
möjliggöra verkligt lika villkor för 
telekomoperatörer.

Motivering

I en rad medlemsstater är det genomsnittliga inhemska priset lägre än 0,05 euro. Det skulle 
ge upphov till allvarliga marknadsstörningar om grossistpriset för roamingsamtalstjänster 
behålls på nuvarande nivå, 0,05 euro efter den 1 juli 2016, när operatörerna blir skyldiga att 
debitera roamingkunder på samma sätt som inhemska kunder. Eftersom mobiloperatörer från 
och med 2016 kommer att konkurrera på en europeisk marknad bör 
mobiltermineringstaxorna harmoniseras för att ge lika villkor för alla företag.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) medborgare och företag har rätt och 
möjlighet att få tillgång till 
konkurrenskraftiga, säkra och tillförlitliga 
kommunikationstjänster, oavsett varifrån i 
unionen dessa tjänster tillhandahålls, och 
detta inte hämmas av gränsöverskridande 
restriktioner eller omotiverade 
merkostnader.

b) medborgare och företag har rätt och 
möjlighet att få tillgång till 
konkurrenskraftiga, säkra och tillförlitliga 
kommunikationstjänster, oavsett varifrån i 
unionen dessa tjänster tillhandahålls, och 
detta inte hämmas av gränsöverskridande 
restriktioner eller omotiverade 
merkostnader och påföljder.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I denna förordning fastställs i synnerhet 
följande regleringsprinciper för hur 
kommissionen, Organet för europeiska 
regleringsmyndigheter för elektronisk 
kommunikation (Berec) och de nationella 
behöriga myndigheterna ska agera, var och 
en inom ramen för sina egna befogenheter, 
och vilka ska läsas i jämförelse med 
bestämmelserna i direktiven 2002/19/EG, 
2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG:

2. I denna förordning fastställs i synnerhet 
följande regleringsprinciper för hur 
kommissionen, Organet för europeiska 
regleringsmyndigheter för elektronisk 
kommunikation (Berec) och de nationella 
och regionala behöriga myndigheterna ska 
agera, var och en inom ramen för sina egna 
befogenheter, och vilka ska läsas i 
jämförelse med bestämmelserna i 
direktiven 2002/19/EG, 2002/20/EG, 
2002/21/EG och 2002/22/EG:

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Att främja investeringar och innovation i 
nya och förbättrade 
högkapacitetsinfrastrukturer som täcker 
hela unionen och kan tillgodose 
slutanvändarnas föränderliga behov.

c) Att främja investeringar och innovation i 
nya och förbättrade 
högkapacitetsinfrastrukturer och se till att 
de täcker hela unionen och kan tillgodose 
slutanvändarnas föränderliga behov, 
oavsett var inom EU:s territorium de 
befinner sig.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) harmonisering av reglerna för 
slutanvändares rättigheter och främjande 
av effektiv konkurrens på 
slutkundsmarknaderna, för att därigenom 
skapa ett europeiskt konsumentområde 
för elektronisk kommunikation,

utgår
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Motivering

Eftersom konsumenternas rättigheter i detta förslag till förordning överförs till direktivet om 
samhällsomfattande tjänster finns det ingen anledning att behålla dem i förslaget till 
förordning.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Bestämmelserna i denna förordning 
ska inte påverka unionslagstiftningen om 
uppgiftsskydd och artiklarna 7 och 8 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) anslutningsprodukt med garanterad 
tjänstekvalitet: en produkt som 
tillhandahålls vid överlämningspunkt för 
IP-trafik (Internet Protocol) som gör det 
möjligt för kunderna att skapa en IP-
kommunikationsförbindelse mellan en 
sammankopplingspunkt och en eller flera 
fasta nättermineringspunkter, och 
möjliggör definierade nivåer av ett 
garanterat utförande punkt till punkt för 
tillhandahållande av särskilda tjänster till 
slutanvändare på grundval av en 
garanterad tjänstekvalitet som baseras på 
angivna parametrar.

utgår

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
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Artikel 2 – punkt 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) internetaccesstjänst: en allmänt 
tillgänglig kommunikationstjänst som 
erbjuder internetanslutning, och anslutning 
mellan praktiskt taget alla slutpunkter som 
är uppkopplade mot internet, oberoende av 
vilken nätteknik eller terminalutrustning
som används.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(15) specialiserad tjänst: elektronisk 
kommunikationstjänst som är optimerad 
för specifikt innehåll, specifika 
tillämpningar eller specifika tjänster eller 
en kombination av dessa, genom 
användning av trafikstyrning för att 
säkerställa en lämplig nivå på nätets 
kapacitet och kvalitet, som tillhandahålls 
via logiskt distinkt kapacitet och med 
strikt åtkomstkontroll, i syfte att 
säkerställa ökade kvalitetskännetecken 
som kontrolleras punkt för punkt, och 
som inte saluförs eller används som 
ersättning för internetaccesstjänster.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En europeisk leverantör av elektronisk 
kommunikation har rätt att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster i hela unionen och 
att utöva de rättigheter som gäller för 

1. En leverantör av elektronisk 
kommunikation har rätt att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster i hela unionen och 
att utöva de rättigheter som gäller för 
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tillhandahållande av sådana nät och tjänster 
i varje medlemsstat där den bedriver 
verksamhet enligt en gemensam EU-
auktorisation som endast omfattas av de 
anmälningskrav som anges i artikel 4.

tillhandahållande av sådana nät och tjänster 
i varje medlemsstat där den bedriver 
verksamhet enligt en gemensam EU-
auktorisation som endast omfattas av de 
anmälningskrav som anges i artikel 4.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Efterlevnad av reglerna för integritets-
och personuppgiftsskydd, nätens säkerhet 
och integritet samt öppenhet och insyn i 
enlighet med unionsrätten.

f) Efterlevnad av reglerna för integritets-
och personuppgiftsskydd, principen om 
inbyggt uppgiftsskydd, nätens säkerhet och 
integritet samt öppenhet och insyn i 
enlighet med unionsrätten.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19 utgår

Anslutningsprodukt med garanterad 
tjänstekvalitet

(1) Varje operatör ska ha rätt att 
tillhandahålla europeiska 
anslutningsprodukter med garanterad 
tjänstekvalitet enligt punkt 4.

(2) Varje operatör ska tillmötesgå varje 
rimlig begäran om tillhandahållande av 
en europeisk anslutningsprodukt med 
garanterad tjänstekvalitet enligt punkt 4 
som inkommer skriftligt från en 
auktoriserad leverantör av elektroniska 
kommunikationstjänster. Varje avslag på 
en sådan begäran ska grundas på sakliga 
kriterier. Operatören ska ange skälen till 
eventuella avslag inom en månad från 
den skriftliga begäran.
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Det ska anses vara en saklig grund för 
avslag om den part som begär att en 
europeisk anslutningsprodukt med 
garanterad tjänstekvalitet ska
tillhandahållas inte kan eller inte vill göra 
en sådan anslutningsprodukt tillgänglig 
för den anmodade parten på rimliga 
villkor, oavsett om det är inom unionen 
eller i tredjeländer, om den senare parten 
så begär.

(3) Om begäran avslås eller om en 
överenskommelse om specifika villkor, 
inklusive pris, inte har nåtts inom två 
månader från den skriftliga begäran, har 
endera parten rätt att hänskjuta frågan 
till den relevanta nationella 
regleringsmyndigheten i enlighet med 
artikel 20 i direktiv 2002/21/EG. I sådant 
fall kan artikel 3.6 i denna förordning 
vara tillämplig.

(4) Tillhandahållande av en 
anslutningsprodukt ska anses som 
tillhandahållande av en europeisk 
anslutningsprodukt med garanterad 
tjänstekvalitet om den levereras i enlighet 
med de minimiparametrar som anges i 
bilaga II och kumulativt uppfyller 
följande väsentliga krav:

a) Produkten som kan erbjudas som en 
högkvalitetsprodukt i hela unionen.

b) Tjänsteleverantörerna kan tillgodose 
sina slutanvändares behov.

c) Kostnadseffektivitet, med hänsyn till 
befintliga lösningar som kan 
tillhandahållas på samma nät.

d) Driftsmässig effektivitet, i synnerhet 
när det gäller att i möjligaste mån 
begränsa hindren för genomförandet 
samt utbyggnadskostnader för kunderna.

e) Efterlevande av bestämmelserna om 
integritets- och personuppgiftsskydd, 
nätens säkerhet och integritet och 
öppenhet och insyn.

(5) Kommissionen ska ges befogenhet att 
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anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 32 för att anpassa bilaga II mot 
bakgrund av marknadens utveckling och 
den tekniska utvecklingen så att de 
väsentliga krav som anges i punkt 4 kan 
fortsätta att uppfyllas.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Kapitel IV – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Harmoniserade rättigheter för 
slutanvändare

Användarnas rätt till öppen 
internetanslutning

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten får inte 
tillämpa högre taxor för kommunikation 
inom unionen som terminerar i en annan 
medlemsstat, om detta inte är sakligt 
motiverat varvid följande gäller:

utgår

a) För fast kommunikation får taxorna 
inte vara högre än taxorna för nationell 
långdistanskommunikation.

b) För mobilkommunikation får taxorna 
inte vara högre än de eurotaxor för 
reglerade samtals- respektive sms-
roamingtjänster som fastställs i 
förordning (EG) nr 531/2012.

Motivering

Det behövs ingen förordning för att reglera marknaden för fasta kommunikationer eftersom 
det inte är uppenbart att den skulle göra någon nytta. Denna artikel om 
mobilkommunikationer bör hanteras i hela den övergripande roamingstrategin, i enlighet 
med den tredje roamingförordningen.
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Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22 utgår

Lösning av gränsöverskridande tvister 

1. De förfaranden för tvistlösning utanför 
domstol som inrättats i enlighet med 
artikel 34.1 i direktiv 2002/22/EG ska 
också gälla tvister om avtal mellan 
konsumenter, och andra slutanvändare i 
den utsträckning som sådana 
tvistlösningsförfaranden utanför domstol 
finns tillgängliga även för dem, samt 
leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten som är 
etablerade i en annan medlemsstat. Vid 
tvister som omfattas av direktiv 
2013/11/EU1 ska bestämmelserna i det 
direktivet gälla.

___________________
33Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/11/EU av den 21 maj 2013 om 
alternativ tvistlösning vid 
konsumenttvister och om ändring av 
förordning (EG) nr 2006/2004 och 
direktiv 2009/22/EG (EUT L 165, 
18.6.2013, s. 63).

Motivering

Föredraganden förslår en strykning av denna artikel som en del i hans övergripande strategi 
för att ändra direktiv 2002/22/EG i stället för bestämmelserna i förslaget till förordning. Se 
ändringarna i artikel 36 för närmare uppgifter.

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid 

konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG, EUT L 
165, 18.6.2013, s.63.
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Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 23 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Frihet att tillhandahålla och använda 
öppen internetanslutning samt rimlig 

trafikstyrning

Öppen internetanslutning, specialiserade 
tjänster och proportionerlig teknisk

trafikstyrning

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Slutanvändare ska vara fria att få 
tillgång till och sprida information och 
innehåll samt använda tillämpningar och 
tjänster efter eget val via sin 
internetaccesstjänst.

1. Slutanvändare ska vara fria att få 
tillgång till och sprida information och 
innehåll samt använda tillämpningar, 
tjänster och mjukvara efter eget val, 
oberoende av ursprung eller destination,
via sin internetaccesstjänst.

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

Leverantörer av internetaccesstjänster får 
inte begränsa eller förhindra att 
slutanvändarna använder valfri 
terminalutrustning för att tillgå och 
sprida information och innehåll via sin 
internetaccess. Detta är i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/.../EU1a och ska inte påverka 
medlemsstaternas rätt att bevilja 
individuella nyttjanderätter i enlighet med 
artikel 5 i direktiv 2022/20/EG. 

_________________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/.../EU av den ...  om harmonisering 
av medlemsstaternas lagstiftning om 
tillhandahållande på marknaden av 
radioutrustning och om upphävande av 
direktiv 1999/5/EG (EGT L ..., .... s. ...). 
* EUT: För in direktivets nummer (COD 
2011/0283) och nummer, datum för 
antagande och EUT-hänvisning för 
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direktivet i fotnot 33a.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Slutanvändare ska också vara fria att 
överenskomma med antingen leverantörer 
av elektronisk kommunikation till 
allmänheten eller leverantörer av innehåll, 
tillämpningar och tjänster om 
tillhandahållande av specialiserade 
tjänster med högre tjänstekvalitet.

2. Slutanvändare ska också vara fria att 
utnyttja specialiserade tjänster som 
tillhandahålls av leverantörer av 
elektronisk kommunikation eller 
leverantörer av innehåll, tillämpningar och 
tjänster. 

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 tjänstekvalitet eller 
särskild kapacitet. Tillhandahållandet av
specialiserade tjänster får inte på ett 
återkommande eller fortlöpande sätt 
försämra internetaccesstjänsternas 
allmänna kvalitet.

Leverantörer av elektronisk 
kommunikation eller leverantörer av 
innehåll, tillämpningar och tjänster ska ha 
rätt att erbjuda specialiserade tjänster, 
under förutsättning att tjänsterna erbjuds 
utöver internetaccesstjänsterna och att de 
inte på ett betydande sätt försämrar 
internetaccesstjänsternas pris eller
kvalitet.

För att de behöriga myndigheterna ska 
kunna bedöma en sådan potentiell 
försämring ska leverantörerna av 
elektronisk kommunikation eller 
leverantörerna av innehåll, tillämpningar 
och tjänster på begäran ge dessa 
myndigheter exakt information om den 
kapacitet som tilldelats de två typer av 
tjänster som avses i andra stycket, de 
kriterier som ligger till grund för 
nätverkskapacitetens fördelning och, i 
tillämpliga fall, motiveringar till de 
åtgärder som vidtagits för att förhindra att 
de specialiserade tjänsterna försämrar 
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internetaccesstjänsterna.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Utövandet av de friheter som avses i 
punkterna 1 och 2 ska underlättas genom 
tillhandahållandet av fullständig 
information i enlighet med artiklarna 25.1, 
26.2 och 27.1 och 27.2.

4. Slutanvändarna ska ges fullständig 
information i enlighet med artikel 20.2, 
artikel 21.3 och 21a i 
direktiv 2002/22/EG, inbegripet 
information om eventuella rimliga 
trafikstyrningsåtgärder som vidtagits och 
som kan påverka tillgången till och 
spridningen av information, innehåll, 
tillämpningar och tjänster i enlighet med 
punkterna 1 och 2 i denna artikel.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Inom gränserna för eventuella avtalade 
datavolymer eller hastigheter för 
internetaccesstjänster ska leverantörer av 
internettjänster inte begränsa de friheter 
som avses i punkt 1 genom att blockera, 
sakta ned, försämra eller diskriminera 
specifikt innehåll, specifika tillämpningar 
eller tjänster eller specifika kategorier av 
sådana, om inte detta är nödvändigt för 
tillämpningen av rimliga 
trafikstyrningsåtgärder. Rimliga 
trafikstyrningsåtgärder ska vara öppet 
redovisade, icke-diskriminerande, 
proportionella och nödvändiga för att

5. Leverantörer av internetaccesstjänster
ska inte begränsa de friheter som avses i 
punkt 1 genom att diskriminera, begränsa 
eller på annat sätt störa överföringen av
specifikt innehåll, specifika tillämpningar 
eller tjänster eller specifika kategorier av 
sådana, om inte detta är nödvändigt för 
tillämpningen av rimliga 
trafikstyrningsåtgärder för att förhindra 
eller minimera följderna av 
nättrafikbelastning under förutsättning 
att likartade typer av trafik behandlas på 
samma sätt, eller för att genomföra ett 
domstolsbeslut.

Sådana åtgärder ska fastställas genom 
insynsvänliga förfaranden och endast 
behållas så länge som det verkligen är 
nödvändigt, och ge tillräckliga garantier, 
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särskilt för att se till att eventuella 
begränsningar är nödvändiga, icke-
diskriminerande och proportionerliga. 

Skyddsmekanismerna ska inbegripa 
möjligheter till rättslig prövning.

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

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

c) förebygga överföring av oönskad 
kommunikation till slutanvändare som 
har lämnat sitt förhandsgodkännande till 
sådana begränsande åtgärder, och, 

d) minimera effekterna av tillfällig eller 
exceptionell överbelastning av nätet under 
förutsättning att likartade typer av trafik 
behandlas på samma sätt.

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

Rimlig trafikstyrning ska endast vara 
förenad med behandling av uppgifter som 
är nödvändiga och proportionella för att 
uppnå de syften som anges i denna artikel.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De nationella regleringsmyndigheterna 
ska noga övervaka och säkerställa att 
slutanvändarna kan utnyttja de friheter 
som avses i artikel 23.1 och 23.2, att
artikel 23.5 efterlevs och att det finns en 
fortsatt tillgång till icke-diskriminerande 
internetaccesstjänster på kvalitetsnivåer 
som speglar den tekniska utvecklingen 
och som inte försämras av specialiserade 
tjänster. De ska, i samarbete med andra 
behöriga nationella myndigheter, också 
övervaka hur specialiserade tjänster 
påverkar kulturell mångfald och 

1. De nationella regleringsmyndigheterna 
ska i samarbete med nationella 
dataskyddsmyndigheter och, om lämpligt, 
andra behöriga nationella myndigheter 
ha befogenhet och vara skyldiga att i 
enlighet med artikel 23.5 övervaka 
tillämpningen av rimliga 
trafikstyrningsåtgärder och se till att 
slutanvändarna genom tillgång till 
prismässigt överkomliga icke-
diskriminerande internetaccesstjänster kan 
dra nytta av de fördelar som anges i 
artikel 23.1 och 23.2. De ska ta största 
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innovation. Nationella 
regleringsmyndigheter ska årligen 
rapportera om sin övervakning och dess 
resultat till kommissionen och Berec.

möjliga hänsyn till de riktlinjer från 
Berec som avses i punkt 2 fjärde stycket i 
denna artikel och i artikel 21.3a i direktiv 
2002/22/EG. Kriterierna för att fastställa 
rimliga trafikstyrningsåtgärder ska 
granskas regelbundet. Nationella 
regleringsmyndigheter ska årligen 
rapportera om sin övervakning, dess 
resultat och vidtagna åtgärder till 
kommissionen och Berec. Rapporterna ska 
offentliggöras.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att förhindra en allmän försämring 
av kvaliteten på internetaccesstjänster eller 
skydda slutanvändarnas förmåga att få 
tillgång till och sprida innehåll eller 
information eller att använda tillämpningar 
och tjänster efter eget val, ska de nationella 
regleringsmyndigheterna ha befogenhet att 
införa minimikrav för tjänsternas kvalitet 
som ska gälla för leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten.

2. För att förhindra en allmän försämring 
av kvaliteten på internetaccesstjänster eller 
skydda slutanvändarnas förmåga att få 
tillgång till och sprida innehåll eller 
information eller att använda tillämpningar,
tjänster och mjukvara efter eget val, ska de 
nationella regleringsmyndigheterna ha 
befogenhet att införa minimikrav för 
tjänsternas kvalitet och om lämpligt andra 
parametrar för tjänsternas kvalitet som 
fastställs av de nationella 
regleringsmyndigheterna som ska gälla 
för leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten.

De nationella regleringsmyndigheterna ska 
i god tid innan de inför några sådana krav 
lämna en sammanfattning till 
kommissionen där de redogör för skälen 
till åtgärderna, planerade krav och 
föreslaget tillvägagångssätt. Denna 
information ska också göras tillgänglig för 
Berec. Kommissionen får när den har 
granskat sådan information lämna 
synpunkter eller rekommendationer, i 
synnerhet för att se till att de planerade 
kraven inte har negativa återverkningar på 
den inre marknadens funktion. De 

De nationella regleringsmyndigheterna ska 
i god tid innan de inför några sådana krav 
lämna en sammanfattning till 
kommissionen där de redogör för skälen 
till åtgärderna, planerade krav och 
föreslaget tillvägagångssätt. Denna 
information ska också göras tillgänglig för 
Berec. Kommissionen får när den har 
granskat sådan information lämna 
synpunkter eller rekommendationer, i 
synnerhet för att se till att de planerade 
kraven inte har negativa återverkningar på 
den inre marknadens funktion. De 
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planerade kraven ska inte antas under en 
period av två månader från det att 
fullständig information inkommit till 
kommissionen, om inte annat 
överenskoms mellan kommissionen och 
den nationella regleringsmyndigheten 
eller om kommissionen har meddelat den 
nationella regleringsmyndigheten att 
granskningsperioden ska förkortats eller 
om kommissionen har lämnat synpunkter 
eller rekommendationer. De nationella 
regleringsmyndigheterna ska ta största 
möjliga hänsyn till kommissionens 
synpunkter eller rekommendationer, och 
ska informera kommissionen och Berec om 
de antagna kraven.

nationella regleringsmyndigheterna ska ta 
största möjliga hänsyn till kommissionens 
synpunkter eller rekommendationer, och 
ska informera kommissionen och Berec om 
de antagna kraven.

De nationella regleringsmyndigheterna 
ska införa lämpliga förfaranden för 
klagomål som rör den prestanda som den 
internetaccesstjänst uppvisar som 
tillhandahålls slutanvändare och 
leverantörer av innehåll, tillämpningar 
och tjänster.

Senast den ...* ska Berec, efter att ha 
samrått med intressenterna och i nära 
samarbete med kommissionen, fastställa 
allmänna riktlinjer för enhetliga villkor 
för de nationella 
regleringsmyndigheternas fullgörande av 
sina skyldigheter enligt denna artikel, 
bl.a. tillämpningen av rimliga 
trafikstyrningsåtgärder.

_________________

*EUT: Vänligen inför dagen för denna 
förordnings ikraftträdande.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får anta 
genomförandeakter för att fastställa 

utgår
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enhetliga villkor för de nationella 
behöriga myndigheternas genomförande 
av skyldigheterna enligt denna artikel. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 33.2.

Motivering

Föredraganden anser inte att sådana villkor ska regleras i genomförandeakter. Han föreslår i 
stället att uppgiften delegeras till Berec (se ändringen av artikel 24.2).

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25 utgår

Insyn och offentliggörande av 
information

1. Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten ska, 
förutom erbjudanden som förhandlas 
fram individuellt, offentliggöra öppet 
redovisad, jämförbar, tillräcklig och 
aktuell information om

a) företagets namn, adress och 
kontaktuppgifter,

b) för varje taxeplan, erbjudna tjänster 
och relevanta parametrar för 
tjänstekvalitet, gällande priser (för 
konsumenter, inklusive skatt) och 
eventuella tillämpliga avgifter (tillträde, 
användning, underhåll och eventuella 
ytterligare avgifter) samt kostnader för 
terminalutrustning,

c) tillämpliga taxor för sådana nummer 
eller tjänster som omfattas av särskilda 
prissättningsvillkor, 

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

e) internetaccesstjänster, om sådana 



PE522.939v02-00 36/86 AD\1016355SV.doc

SV

erbjuds, med angivelse av följande: 

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

ii) Nivån på de tillämpliga 
begränsningarna av datavolymerna, i 
förekommande fall, priserna för att 
tillfälligt eller varaktigt öka den 
tillgängliga datavolymen, datahastighet 
som är tillgänglig efter det att den 
tillämpliga datavolymen har konsumerats 
(om den är begränsad) och kostnaden för 
detta samt vilka medel som står till 
slutanvändarnas förfogande för att när 
som helst kunna kontrollera den aktuella 
nivån på sin konsumtion.

iii) En tydlig och utförlig förklaring av 
hur begränsningar av datavolymen, den 
faktiskt tillgängliga hastigheten och 
andra kvalitetsparametrar samt samtidig 
användning av specialiserade tjänster 
med högre tjänstekvalitet i praktiken kan 
påverka användningen av innehåll, 
tillämpningar och tjänster.

iv) Upplysningar om alla 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.

f) Åtgärder som vidtagits för att 
säkerställa likvärdigt tillträde för 
slutanvändare med funktionsnedsättning, 
inklusive regelbundet uppdaterad 
information om produkter och tjänster 
som utformats för dessa slutanvändare.

g) Standardsavtalsvillkor, inklusive 
kortaste avtalstid, villkor och eventuella 
avgifter för förtida uppsägning av avtalet, 
förfaranden och direkta avgifter i 
samband med byte och 
nummerportabilitet och portabilitet av 
andra identifierare samt arrangemang för 
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ersättning vid förseningar eller missbruk i 
samband byten.

h) Tillgång till larmtjänster och uppgifter 
om varifrån samtalet kommer för alla 
tjänster som erbjuds, begränsningar i 
tillhandahållandet av larmtjänster enligt 
artikel 26 i direktiv 2002/22/EG samt alla 
ändringar därav.

i) Rättigheter med avseende på 
samhällsomfattande tjänster, i tillämpliga 
fall inklusive de faciliteter och tjänster 
som anges i bilaga I till direktiv 
2002/22/EG.

Informationen ska offentliggöras i en 
tydlig, lättbegriplig och lättillgänglig form 
på det eller de officiella språken i den 
medlemsstat där tjänsten erbjuds och ska 
uppdateras regelbundet. Informationen 
ska på begäran lämnas till de berörda 
nationella behöriga myndigheterna innan 
den offentliggörs. Varje differentiering av 
de villkor som tillämpas på konsumenter 
och andra slutanvändare ska uttryckligen 
anges. 

2. Kommissionen får anta 
genomförandeakter för att specificera 
metoderna för mätning av 
internetaccesstjänsternas hastighet, 
parametrarna för tjänstekvalitet och 
metoderna för att mäta dem samt 
innehållet i, formen för och typen av 
information som ska offentliggöras, 
inbegripet eventuella mekanismer för 
kvalitetscertifiering. Kommissionen får 
beakta de parametrar, definitioner och 
mätmetoder som anges i bilaga III till 
direktiv 2002/22/EG. Sådana 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 33.2. 

3. Slutanvändare ska ha tillgång till 
oberoende utvärderingsverktyg som ger 
dem möjlighet att jämföra prestandan för 
nätaccess och tjänster när det gäller 
elektronisk kommunikation samt 
kostnaden för alternativa 
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användningsmönster. I detta syfte ska 
medlemsstaterna införa ett frivilligt 
certifieringssystem för interaktiva 
webbplatser, vägledningar eller liknande 
verktyg. Certifiering ska beviljas på 
grundval av objektiva, öppet redovisade 
och proportionella krav, särskilt kravet på 
oberoende från alla leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten, ett enkelt och tydligt språk, 
fullständig och aktuell information samt 
ett effektivt förfarande för handläggning 
av klagomål. Om certifierade 
jämförelsefaciliteter inte finns tillgängliga 
på marknaden kostnadsfritt eller till ett 
rimligt pris ska de nationella 
regleringsmyndigheterna, eller andra 
behöriga nationella myndigheter, 
tillhandahålla sådana faciliteter, antingen 
själva eller via tredje part i enlighet med 
certifieringskraven. Den information som 
offentliggörs av leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten ska vara lättillgänglig och 
avgiftsfritt, i syfte att tillhandahålla 
jämförelsefaciliteter.

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

a) De vanligaste sätten att använda 
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 
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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.

Motivering

Föredraganden förslår en strykning av denna artikel som en del i hans övergripande strategi 
för att ändra direktiv 2002/22/EG i stället för bestämmelserna i förslaget till förordning. Se 
ändringarna i artikel 36 för närmare uppgifter.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26 utgår

Informationskrav för avtal 

1. Innan ett avtal om anslutning till ett 
allmänt elektroniskt kommunikationsnät 
eller allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster blir bindande ska 
leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten lämna 
minst följande uppgifter till konsumenter, 
och till andra slutanvändare om inte 
annat uttryckligen har överenskommits:

a) Leverantörens namn, adress och 
kontaktuppgifter, och eventuella andra 
adress- och kontaktuppgifter för 
klagomål.

b) De viktigaste egenskaperna hos den 
tjänst som tillhandahålls, särskilt

i)för varje taxeplan, typer av erbjudna 
tjänster, kommunikationsvolymer som 
ingår och alla relevanta parametrar för 
tjänstekvalitet, inbegripet tidpunkten för 
den första anslutningen,

ii)om, och i vilka medlemsstater, som 
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tillgång till larmtjänster och information 
om varifrån samtalet kommer 
tillhandahålls, samt eventuella 
begränsningar av tillhandahållandet av 
larmtjänster i enlighet med artikel 26 i 
direktiv 2002/22/EG,

iii)de typer av eftermarknadsservice, 
underhållstjänster och 
kundsupporttjänster som tillhandahålls, 
villkoren och avgifterna för dessa tjänster 
samt hur dessa tjänster kan kontaktas,

iv)eventuella restriktioner som 
leverantören tillämpar när det gäller 
användningen av terminalutrustning som 
tillhandahålls, inklusive information om 
upplåsning av terminalutrustningen och 
eventuella avgifter om avtalet sägs upp 
innan den kortaste avtalsperioden löpt ut,

c) detaljerade uppgifter om priser och 
taxor (för konsumenter inklusive skatt 
och eventuella ytterligare avgifter som ska 
betalas) och om hur aktuell information 
om alla tillämpliga taxor och avgifter 
kommer att tillhandahållas,

d) betalningsmetoder som erbjuds och 
kostnadsskillnader som beror på 
betalningsmetoden samt tillgängliga 
faciliteter för att garantera tydlig 
information i räkningarna och möjlighet 
att följa sin konsumtion,

e) avtalstid och villkor för förlängning 
och uppsägning, inbegripet

i)varje form av krav på minsta 
användning eller kortaste löptid som 
gäller för att man ska kunna utnyttja 
kampanjerbjudanden,

ii)alla avgifter för leverantörsbyte och 
nummerportabilitet och portabilitet för 
andra identifierare, inklusive 
arrangemang för förseningar eller 
missbruk i samband med byten, 

iii) alla avgifter vid förtida uppsägning av 
avtalet, inklusive eventuell 
kostnadstäckning med avseende på 
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terminalutrustning (på grundval av 
gängse avskrivningsmetoder) och andra 
kampanjfördelar (tidsproportionellt 
beräknat),

f) alla ersättnings- och 
återbetalningssystem som gäller om de 
avtalade tjänsternas kvalitetsnivåer inte 
uppfylls, inklusive en uttrycklig 
hänvisning till slutanvändarens 
rättigheter, 

g) när det föreligger en skyldighet i 
enlighet med artikel 25 i direktiv 
2002/22/EG, slutanvändarens 
valmöjligheter när det gäller att föra in 
sina personuppgifter i en 
abonnentförteckning samt de berörda 
uppgifterna,

h) för slutanvändare med 
funktionsnedsättning, detaljerad 
information om produkter och tjänster 
som är riktade till dem, 

i) metoden för inledande av 
tvistlösningsförfaranden, inklusive 
gränsöverskridande tvister, i enlighet med 
artikel 34 i direktiv 2002/22/EG och 
artikel 22 i denna förordning,

j) vilken typ av åtgärder som leverantören 
kan tänkas vidta i samband med 
säkerhets- eller integritetsincidenter eller 
hot och sårbarhet.

2. Utöver vad som anges i punkt 1 ska 
leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten minst 
lämna följande information om sina 
internetaccesstjänster till slutanvändarna, 
om inte annat överenskommits med en 
slutanvändare som inte är konsument:

a) Omfattningen av tillämpliga 
begränsningar av datavolymer, i 
förekommande fall, samt priser för att 
tillfälligt eller varaktigt öka den 
tillgängliga datavolymen, datahastighet 
som är tillgänglig efter det att hela den 
tillämpliga datavolymen har konsumerats,
om den är begränsad, och kostnaden för 
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detta, samt hur slutanvändarna när som 
helst kan kontrollera sin aktuella 
konsumtionsnivå. 

b) Faktisk tillgänglig datahastighet för 
nedladdning och uppladdning vid 
slutanvändarens primära 
anslutningspunkt, inklusive högsta och 
lägsta hastighet, genomsnittshastighet och 
hastighet vid högtrafik, inklusive den 
potentiella effekten av att ge tredje part 
tillgång via ett trådlöst lokalt nätverk.

c) Andra parametrar för tjänstekvalitet.

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

e)En tydlig och utförlig förklaring av hur 
begränsningar av datavolymen, den 
faktiskt tillgängliga hastigheten och 
andra parametrar för tjänstekvalitet samt 
samtidig användning av specialiserade 
tjänster med ökad tjänstekvalitet i 
praktiken kan påverka användningen av 
innehåll, tillämpningar och tjänster.

De upplysningar som avses i punkterna 1 
och 2 ska lämnas på ett tydligt, utförligt 
och lättillgängligt sätt på ett av de 
officiella språken i den medlemsstat där 
slutanvändaren har sin hemvist, och de 
ska uppdateras regelbundet. 
Upplysningarna ska utgöra en integrerad 
del av avtalet och får inte ändras, om inte 
de avtalsslutande parterna enas om annat. 
Slutanvändaren ska få en skriftlig kopia 
av avtalet.

4. Kommissionen får anta 
genomförandeakter med närmare 
bestämmelser om de informationskrav 
som anges i punkt 2. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 33.2. 
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5. På begäran av de berörda offentliga 
myndigheterna ska avtalet också 
innehålla all information som för detta 
ändamål tillhandahålls av dessa 
myndigheter om användning av 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster för bedrivande 
av olaglig verksamhet eller spridning av 
skadligt innehåll och om metoderna för 
att skydda sig mot risker för personlig 
säkerhet och olaglig behandling av 
personuppgifter, i enlighet med artikel 
25.4 och när detta är relevant för den 
tjänst som tillhandahålls.

Motivering

Föredraganden förslår en strykning av denna artikel som en del i hans övergripande strategi 
för att ändra direktiv 2002/22/EG i stället för bestämmelserna i förslaget till förordning. Se 
ändringarna i artikel 36 för närmare uppgifter.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27 utgår

Kontroll av konsumtion

1. Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten ska ge 
slutanvändare möjlighet att kostnadsfritt 
välja en facilitet som ger information om 
den ackumulerade konsumtionen av olika 
elektroniska kommunikationstjänster, 
uttryckt i den valuta som slutanvändaren 
faktureras i. En sådan facilitet ska 
garantera att de ackumulerade utgifterna 
under en given användningsperiod inte, 
utan användarens samtycke, överskrider 
en angiven ekonomisk gräns som 
fastställts av slutanvändaren. 

2. Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten ska se till 
att ett lämpligt meddelande skickas till 
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slutanvändaren när konsumtionen av 
tjänster har nått 80 % av den ekonomiska 
gräns som fastställts i enlighet med punkt 
1. Meddelandet ska innehålla information 
om det förfarande som följas för ett 
fortsätt tillhandahållande av dessa 
tjänster, inklusive deras kostnader. 
Leverantören ska upphöra att 
tillhandahålla de angivna tjänsterna och 
att ta ut avgifter av slutanvändaren för 
dessa om den ekonomiska gränsen annars 
skulle överskridas, om inte 
slutanvändaren begär ett fortsatt eller 
förlängt tillhandahållande av tjänsterna. 
När den ekonomiska gränsen har nåtts 
ska slutanvändarna kunna fortsätta att ta 
emot samtal och sms-meddelanden och ha 
tillgång till kostnadsfria telefonnummer 
och larmtjänster genom att kostnadsfritt 
ringa det europeiska larmnumret 112 
fram till slutet av den överenskomna 
faktureringsperioden. 

3. Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten ska 
omedelbart innan samtalet kopplas på ett 
enkelt och kostnadsfritt sätt ge 
slutanvändarna tillgång till information 
om tillämpliga taxor avseende nummer 
eller tjänster som omfattas av särskilda 
prisvillkor om inte den nationella 
regleringsmyndigheten har beviljat ett 
förhandsundantag av 
proportionalitetsskäl. Denna information 
ska tillhandahållas på ett jämförbart sätt 
för alla sådana nummer eller tjänster.

4. Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten ska 
erbjuda slutanvändarna möjligheten att 
kostnadsfritt välja att få specificerade 
fakturor.

Motivering

Föredraganden förslår en strykning av denna artikel som en del i hans övergripande strategi 
för att ändra direktiv 2002/22/EG i stället för bestämmelserna i förslaget till förordning. Se 
ändringarna i artikel 36 för närmare uppgifter.
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Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28 utgår

Uppsägning av avtal 

1. Avtal som ingås mellan konsumenter 
och leverantörer av elektroniska 
kommunikationstjänster till allmänheten 
får inte omfatta en avtalsperiod som 
överstiger 24 månader. Leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten ska erbjuda slutanvändarna 
möjligheten att ingå ett avtal med en 
maximal giltighetstid på 12 månader.

2. Konsumenter, och andra slutanvändare 
om inte annat har överenskommits, ska 
ha rätt att säga upp ett avtal med en 
månads uppsägningstid när minst sex 
månader eller mer har förflutit sedan 
avtalet ingicks. Den enda ersättning som 
får utgå är för restvärdet på sådan 
subventionerad utrustning som är knuten 
till avtalet vid tidpunkten för 
uppsägningen och en tidsproportionell 
ersättning för eventuella andra 
kampanjfördelar som angetts som sådana 
vid den tidpunkt då avtalet ingicks. Alla 
begränsningarna av användningen av 
terminalutrustning på andra nät ska 
hävas kostnadsfritt av leverantören senast 
vid betalningen av sådan ersättning.

3. Om det i avtalen eller i nationell 
lagstiftning anges att avtalsperioderna 
förlängs genom tyst medgivande ska 
leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten 
informera slutanvändarna i god tid så att 
de har minst en månad på sig för att 
invända mot en förlängning efter tyst 
medgivande. Om slutanvändaren inte 
inkommer med någon invändning ska 
avtalet anses utgöra ett permanent avtal 
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som när som helst kan sägas upp av 
slutanvändaren utan kostnad med en 
månads uppsägningstid. 

4. Slutanvändare ska ha rätt att säga upp 
avtal utan kostnad om de underrättas om 
ändringar av avtalsvillkoren som föreslås 
av leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten, om inte 
de föreslagna ändringarna enbart är till 
slutanvändarens fördel. Leverantörerna 
ska underrätta slutanvändarna om 
sådana ändringar minst en månad innan 
de genomförs och ska samtidigt informera 
dem om att de har rätt att säga upp avtalet 
utan kostnad om de inte godtar de nya 
villkoren. Punkt 2 ska gälla i tillämpliga 
delar.

5. Varje betydande och icke tillfällig 
skillnad mellan faktisk prestanda 
avseende hastighet eller andra 
kvalitetsparametrar och den prestanda 
som har angetts av leverantören av 
elektroniska tjänster till allmänheten i 
enlighet med artikel 26 ska anses som 
bristande överensstämmelse med 
prestandan när slutanvändarens 
gottgörelse fastställs i enlighet med 
nationell lagstiftning. 

6. Abonnemang på ytterligare tjänster 
som tillhandahålls av samma leverantör 
av elektronisk kommunikation till 
allmänheten ska inte medföra en omstart 
av den inledande avtalsperioden, om inte 
priset på de ytterligare tjänsterna betydligt 
överstiger priset på de ursprungliga 
tjänsterna eller om de ytterligare 
tjänsterna erbjuds till ett särskilt 
kampanjpris som är kopplat till en 
förlängning av det befintliga avtalet. 

7. Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten ska 
tillämpa villkor och förfaranden för 
uppsägning av avtal som inte hindrar 
eller avskräcker från byte av 
tjänsteleverantör.



AD\1016355SV.doc 47/86 PE522.939v02-00

SV

Motivering

Föredraganden förslår en strykning av denna artikel som en del i hans övergripande strategi 
för att ändra direktiv 2002/22/EG i stället för bestämmelserna i förslaget till förordning. Se 
ändringarna i artikel 36 för närmare uppgifter.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29 utgår

Paketerbjudanden

Om ett paket av tjänster som erbjuds till 
konsumenterna består av minst en 
anslutning till ett elektroniskt 
kommunikationsnät eller en elektronisk 
kommunikationstjänst ska artiklarna 28 
och 30 i denna förordning tillämpas på 
alla delarna i paketet.

Motivering

Föredraganden förslår att denna artikel stryks helt. Även om det är önskvärt att 
konsumenterna garanteras tillräckligt skydd med avseende på alla delar i paketet anser inte 
föredraganden att detta är det bästa sättet för att åstadkomma detta, eftersom 
telekomregelverket endast omfattar tjänster och nätverk för elektronisk kommunikation. En 
selektiv utvidgning av tillämpningsområdet (enligt artikel 29) skapar rättslig osäkerhet. För 
att åtgärda en sådan situation skulle det krävas otaliga efterföljande ändringar i alla andra 
delar av ramen (ändringar som inte föreslås i nuläget).

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 30 utgår

Byte och nummerportabilitet 

1. Alla slutanvändare med nummer från 
den nationella nummerplanen som så 
kräver har rätt att behålla sitt/sina 
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nummer oberoende av vilken leverantör 
av elektronisk kommunikation till 
allmänheten som tillhandahåller tjänsten 
i enlighet med del C i bilaga I till direktiv 
2002/22/EG, under förutsättning att 
leverantören är en leverantör av 
elektronisk kommunikation i den 
medlemsstat till vilken den nationella 
nummerplanen är knuten eller en 
europeisk leverantör av elektronisk 
kommunikation som till den behöriga 
regleringsmyndigheten i 
hemmedlemsstaten har anmält att den 
tillhandahåller eller har för avsikt att 
tillhandahålla sådana tjänster i den 
medlemsstat till vilken den nationella 
nummerplanen är knuten. 

2. När det gäller nummerportabilitet ska 
prissättningen mellan leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten vara kostnadsbaserad och 
eventuella direkta avgifter för 
slutanvändare får inte avskräcka 
slutanvändare från att byta 
tjänsteleverantör.

3. Portering och aktivering av nummer 
ska utföras på kortast möjliga tid. 
Slutanvändare som ingått ett avtal om 
portering av ett nummer till en ny 
leverantör ska få numret aktiverat inom 
en arbetsdag från det att ett sådant avtal 
ingås. Eventuella avbrott i tjänsten under 
porteringen får inte överstiga en 
arbetsdag. 

4. Bytes- och porteringsprocessen ska 
ledas av den mottagande leverantören av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten. Slutanvändarna ska få 
adekvat information om bytet före och 
under bytesförfarandet, och även 
omedelbart efter det att förfarandet 
avslutats. Slutanvändare får inte 
överföras till en annan leverantör mot sin 
vilja. 

5. Slutanvändarnas avtal med 
överförande leverantörer av elektronisk 
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kommunikation till allmänheten ska 
upphöra automatiskt efter det att bytet 
slutförts. De överförande leverantörerna 
ska ersätta konsumenter som använder 
kontantkort för eventuella kvarstående 
tillgodohavanden. 

6. Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten som 
orsakar försening eller missbruk i 
samband med byte, bland annat genom att 
inte göra den information som krävs för 
portering tillgänglig i god tid, ska vara 
skyldiga att ersätta slutanvändare som 
utsätts för sådana förseningar eller sådant 
missbruk.

7. Om en slutanvändare som byter till en 
ny leverantör av internetaccesstjänster 
har en e-postadress som tillhandahållits 
av den överförande leverantören ska 
denna, på begäran av slutanvändaren, 
kostnadsfritt vidarebefordra alla e-
postbrev som är adresserade till 
slutanvändarens tidigare e-postadress till 
en e-postadress som anges av 
slutanvändaren under en period av 12 
månader. Denna tjänst för 
vidarebefordran av e-postbrev ska 
innefatta ett automatiskt svarsmeddelande 
till alla avsändare av e-postbrev med 
information om slutanvändarens nya e-
postadress. Slutanvändaren ska ha 
möjlighet att begära att den nya e-
postadressen inte anges i det automatiska 
svarsmeddelandet. 

Efter den inledande 12-månadersperioden 
ska den överförande leverantören av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten ge slutanvändaren möjlighet 
att förlänga perioden för vidarebefordran 
av e-postbrev till en avgift om så krävs. 
Den överförande leverantören ska inte 
tilldela någon annan slutanvändare 
slutanvändarens ursprungliga e-
postadress innan en period av två år har 
gått sedan uppsägningen av avtalet, och i 
alla händelser inte under den period som 
omfattas av förlängningen av 
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vidarebefordran av e-postbrev. 

8. De behöriga nationella myndigheterna 
får fastställa allmänna förfaranden för 
byte och nummerportabilitet, inklusive 
bestämmelser om lämpliga sanktioner för 
leverantörer och ersättningar för 
slutanvändare. De ska ta hänsyn till det 
skydd av slutanvändarna som är 
nödvändigt under bytesförfarandet och 
behovet av att se till att bytesförfarandet 
är effektivt.

Motivering

Föredraganden förslår en strykning av denna artikel som en del i hans övergripande strategi 
för att ändra direktiv 2002/22/EG i stället för bestämmelserna i förslaget till förordning. Se 
ändringarna i artikel 36 för närmare uppgifter.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 2 andra stycket ska följande 
punkt läggas till:

”fa) mottagande leverantör av elektronisk 
kommunikation till allmänheten: en 
leverantör av elektronisk kommunikation 
till allmänheten till vilken ett 
telefonnummer eller en tjänst överförs.”

Motivering

Genom bestämmelsen införs en ny definition av ”mottagande leverantör av elektronisk 
kommunikation till allmänheten” som ny definition i artikel 2 i USD-direktivet.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
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Artikel 36 – punkt 1 – led 1b (nytt)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 20 – rubriken

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(1b) I artikel 20 ska rubriken ersättas med 
följande:

Avtal ”Informationskrav för avtal”

Ändringsförslag 55
Artikel 36 – punkt 1 – led 1c (nytt)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 20 – punkt 20a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1c) I artikel 20 ska följande punkt 
införas:

”1a. Medlemsstaterna ska se till att de 
upplysningar som avses i punkterna 1 och 
1a lämnas på ett tydligt, heltäckande och 
lättillgängligt sätt innan avtalet ingås och 
utan att det påverkar de krav som anges i 
direktivet om konsumenträttigheter* i 
fråga om avtal utanför fasta affärslokaler 
och distansavtal. Konsumenterna och 
andra slutanvändare som begär det ska 
ha tillgång till en kopia av avtalet på ett 
varaktigt medium.

Medlemsstaterna får i nationell 
lagstiftning behålla eller införa språkkrav 
avseende den information som ska ges i 
samband med att ett avtal ingås för att se 
till att denna information är lättbegriplig 
för de konsumenter och andra 
slutanvändare som begär den.

_________________

* Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/83/EU av den 
25 oktober 2011 om konsumenträttigheter 
och om ändring av rådets 
direktiv 93/13/EEG och 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/44/EG och om upphävande 
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av rådets direktiv 85/577/EEG och 
Europaparlamentets och 
rådets direktiv 97/7/EG (EUT L 304, 
22.11.2011, s. 64).”

Ändringsförslag 56
Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led 1d (nytt)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 20 – punkt 1 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(1d) Artikel 20 ska ersättas med följande:

”1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
konsumenter, som abonnerar på tjänster 
som ger anslutning till ett allmänt 
kommunikationsnät och/eller allmänt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster och andra 
slutanvändare som begär detta har rätt till 
ett avtal med ett eller flera företag som 
tillhandahåller sådan anslutning och/eller 
sådana tjänster. I avtalet ska åtminstone 
följande anges, i en tydlig, heltäckande 
och lättillgänglig form:

”1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
konsumenter som abonnerar på tjänster 
som ger anslutning till ett allmänt 
kommunikationsnät och/eller allmänt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster och andra 
slutanvändare som begär detta har rätt till 
ett avtal med ett eller flera företag som 
tillhandahåller sådan anslutning och/eller 
sådana tjänster. I avtalet ska åtminstone 
följande uppgifter anges:

a) Företagens namn och adress. a) Företagens namn, adress och 
kontaktuppgifter och, om de skiljer sig,
adress och kontaktuppgifter som behövs 
för eventuella klagomål.

b) Tillhandahållna tjänster, som särskilt 
ska omfatta

b) De viktigaste egenskaperna hos de 
tillhandahållna tjänsterna, som särskilt ska 
omfatta

i) den eller de taxeplaner som gäller för 
avtalet, och för varje taxeplan, den typ av 
tjänster som tillhandahålls, inklusive 
kommunikationsvolymer,

– upplysningar om huruvida tillgång till 
larmtjänster och uppgifter om varifrån 
samtalet kommer tillhandahålls och om
eventuella begränsningar i 
tillhandahållandet av larmtjänster enligt 
artikel 26,

ii) tillgång till upplysningar om 
larmtjänster och uppgifter om varifrån 
samtalet kommer för alla relevanta 
tillhandahållna tjänster och eventuella 
begränsningar för tillhandahållandet av 
larmtjänster enligt artikel 26, 



AD\1016355SV.doc 53/86 PE522.939v02-00

SV

– information om eventuella övriga villkor 
som begränsar tillgången till och/eller 
användningen av tjänster och 
tillämpningar, om sådana villkor är 
tillåtna enligt nationell lagstiftning i 
enlighet med gemenskapsrätten,

– erbjuden minimitjänstekvalitet, 
inbegripet tidpunkten för den första 
anslutningen och, vid behov, andra 
parametrar för tjänstekvalitet som fastställs 
av de nationella regleringsmyndigheterna,

iii) erbjuden minimitjänstekvalitet, 
inbegripet tidpunkten för den första 
anslutningen och, vid behov, andra 
parametrar för tjänstekvalitet som fastställs 
av de nationella regleringsmyndigheterna,

– information om eventuella förfaranden 
som företaget infört för att mäta och styra 
trafiken i syfte att undvika att en del av 
nätet fylls eller överbelastas samt 
information om hur dessa förfaranden 
kan inverka på tjänsternas kvalitet,

– de typer av underhållstjänster som 
erbjuds och de kundstödstjänster som 
tillhandahålls samt metoderna för kontakt 
med dessa tjänster,

iv) de typer av tjänster efter ingånget 
avtal, underhållstjänster och 
kundstödstjänster som tillhandahålls, 
inklusive, om möjligt, teknisk information 
för att den terminalutrustning som 
slutanvändaren har valt ska fungera väl, 
villkor och avgifter samt metoderna för 
kontakt med dessa tjänster,

– eventuella restriktioner som åläggs av 
leverantören när det gäller användningen 
av terminalutrustning,

v) eventuella restriktioner som åläggs av 
leverantören när det gäller användningen 
av terminalutrustning, inklusive 
information om upplåsning av 
terminalutrustningen och eventuella 
tillämpliga avgifter om avtalet sägs upp 
före den kortaste avtalsperioden,

c) När det föreligger en skyldighet enligt 
artikel 25, abonnentens valmöjligheter när 
det gäller att föra in sina personuppgifter i 
en abonnentförteckning samt de berörda 
uppgifterna.

c) När det föreligger en skyldighet enligt 
artikel 25, abonnentens valmöjligheter när 
det gäller att föra in sina personuppgifter i 
en abonnentförteckning och hans eller 
hennes möjlighet att kontrollera, rätta 
eller dra tillbaka sina uppgifter. 

d) Detaljerade uppgifter om priser och 
taxor, sätten för att erhålla aktuell 
information om gällande taxor och 
underhållsavgifter, de betalningsmetoder 
som erbjuds och eventuella 
kostnadsskillnader beroende på 
betalningsmetod.

d) Detaljerade uppgifter om priser och 
taxor, inbegripet taxor och tillkommande 
avgifter som eventuellt kan tas ut och
sätten för att erhålla aktuell information om 
gällande taxor och underhållsavgifter.
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da) De betalningsmetoder som erbjuds 
och eventuella kostnadsskillnader 
beroende på vald betalningsmetod samt 
tillgängliga hjälpmedel för att garantera 
insyn i faktureringen samt övervaka 
konsumtionen.

e) Avtalstid samt villkor för förlängning 
och uppsägning av tjänster och avtal, 
inbegripet

e) Avtalstid samt villkor för förlängning 
och uppsägning av tjänster och avtal, 
inbegripet

– varje form av krav på minsta användning 
eller kortaste löptid som gäller för att man 
ska kunna utnyttja kampanjerbjudanden,

i) varje form av krav på minsta användning 
eller kortaste löptid som gäller för att man 
ska kunna utnyttja kampanjerbjudanden,

– eventuella avgifter relaterade till 
nummerportabilitet och andra identifierare,

ii) eventuella avgifter relaterade till 
leverantörsbyte och nummerportabilitet 
och andra identifierare, inklusive 
arrangemang för ersättning vid 
förseningar eller missbruk i samband 
byten,

– eventuella avgifter vid uppsägning av 
avtalet, inklusive eventuell 
kostnadstäckning med avseende på 
terminalutrustning,

iii) eventuella avgifter vid förtida
uppsägning av avtalet, inklusive eventuell 
kostnadstäckning med avseende på 
terminalutrustning, på grundval av gängse 
avskrivningsmetoder, och andra 
kampanjfördelar (beräknat i förhållande 
till tidsperioden),

f) De ersättnings- och återbetalningssystem 
som gäller om de avtalade tjänsternas 
kvalitetsnivåer inte uppfylls.

f) De ersättnings- och återbetalningssystem 
som gäller om de avtalade tjänsternas 
kvalitetsnivåer inte uppfylls, inklusive en 
uttrycklig hänvisning till konsumentens 
lagstadgade rättigheter, i förekommande 
fall. 

g) Metoden för inledande av 
tvistlösningsförfarandet i enlighet med 
artikel 34.

g) Metoden för inledande av 
tvistlösningsförfarandet, inklusive i 
gränsöverskridande tvister, i enlighet med 
artikel 34.

ga) Detaljerade uppgifter om på vilket sätt 
slutanvändare med funktionsnedsättning 
kan få information om produkter och 
tjänster som är anpassade för dem.

h) Vilken typ av åtgärder som företaget kan 
tänkas vidta i samband med säkerhets- eller 
integritetsincidenter eller hot och sårbarhet.

h) Vilken typ av åtgärder som företaget kan 
tänkas vidta i samband med säkerhets- eller 
integritetsincidenter eller hot och sårbarhet.

Medlemsstaterna får också kräva att avtalet 
ska innehålla sådan information som avses 

Medlemsstaterna får också kräva att avtalet 
ska innehålla sådan information som avses 
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i artikel 21.4 och som är relevant för den 
tillhandahållna tjänsten, vilken 
tillhandahålls av de berörda offentliga 
myndigheterna för detta ändamål avseende 
användningen av elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster för att bedriva 
olaglig verksamhet eller för att sprida 
skadligt innehåll samt om metoderna för att 
skydda sig mot risker för personlig 
säkerhet, integritet och personuppgifter.”

i artikel 21.4 och som är relevant för den 
tillhandahållna tjänsten, vilken 
tillhandahålls av de berörda offentliga 
myndigheterna för detta ändamål avseende 
användningen av elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster för att bedriva 
olaglig verksamhet eller för att sprida 
skadligt innehåll samt om metoderna för att 
skydda sig mot risker för personlig 
säkerhet, integritet och personuppgifter.”

Ändringsförslag 57
Artikel 36 – punkt 1 – led 1e (nytt)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 20 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1e) I artikel 20 ska följande punkt 
införas:

”1a. Om avtalet omfattar 
tillhandahållande av 
internetaccesstjänster ska det, utöver den 
information som anges i punkt 1, också 
innehålla följande uppgifter:

a) Upplysningar om prissättningsplaner 
per dataenhet och prissättningsplaner för 
bulkdata och eventuella tillämpliga 
gränsvärden för den eller de specifika 
taxeplaner som avtalet gäller. För 
datavolymer som överskrider 
gränsvärdena, enhets- eller bulkpris 
tillfälligt eller varaktigt och eventuella 
datahastighetsbegränsningar som kan 
tillämpas på den eller de specifika 
taxeplaner som avtalet gäller.

b) Hur slutanvändarna kan kontrollera 
sin aktuella konsumtionsnivå och om och 
i sådana fal hur frivilliga begränsningar 
kan ställas in.

c) I fråga om fasta datalänkar, den 
normalt sett tillgängliga 
minimihastigheten för nedladdning och 
uppladdning av data på den plats där 
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slutanvändaren huvudsakligen befinner 
sig.

d) För mobila datalänkar, den 
uppskattade minimihastigheten för 
nedladdning och uppladdning i samband 
med anslutning via leverantörens trådlösa 
nätverk i slutanvändarens 
bosättningsmedlemsstat.

e) Andra parametrar för tjänstekvalitet 
enligt artikel 24.2 i förordning (EU) 
.../...*.

f) Upplysningar om eventuella 
förfaranden som leverantören infört för 
att mäta och styra trafiken, inbegripet en 
uppgift om de bakomliggande metoder för 
kommunikationskontroll som införts för 
rimliga trafikstyrningsåtgärder samt 
upplysningar om hur dessa förfaranden 
skulle kunna påverka tjänsternas kvalitet, 
slutanvändarnas integritet och 
personuppgiftsskyddet. och

g) En tydlig och lättbegriplig förklaring 
av hur eventuella begränsningar av 
datavolym, hastigheten och andra 
parametrar för tjänstekvalitet kan påverka 
internetaccesstjänsterna i praktiken, 
särskilt användningen av innehåll,
tillämpningar och tjänster.

__________________

* EUT: Inför numret på denna 
förordning.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led 1f (nytt)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 20 – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(1f) Artikel 20.2 ska utgå.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
abonnenter har rätt att utan påföljd häva 
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sina avtal vid meddelande om ändringar i 
de avtalsvillkor som föreslås av de företag 
som tillhandahåller elektroniska 
kommunikationsnät och/eller 
kommunikationstjänster. Abonnenter ska 
underrättas i god tid, minst en månad i 
förväg, före alla sådana ändringar och 
ska samtidigt informeras om sin rätt att 
utan påföljd häva sådana avtal om de inte 
godtar de nya villkoren. Medlemsstaterna 
ska se till att de nationella 
regleringsmyndigheterna kan specificera 
formatet för sådana underrättelser.

Motivering

Föredraganden föreslår en ny artikel 20a om avtals löptid och uppsägning. Denna 
bestämmelse är medtagen här.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led 1g (nytt)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 20 – punkt 2a (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(1g) I artikel 20 ska följande stycke läggas 
till:

”2a. Medlemsstaterna får behålla eller 
införa ytterligare informationskrav i 
samband med avtal som omfattas av 
denna artikel.”

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt – led 1h (nytt)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 20 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1h) I artikel 20 ska följande stycke läggas 
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till:

”2b. Berec ska utfärda riktlinjer för 
upprättandet av mallar för 
standardinformation om avtal. vilka ska 
omfatta den information som krävs i 
punkt 1 och 1a i denna artikel.

De nationella regleringsmyndigheterna 
får ange tilläggskrav avseende innehållet 
i, formen och sättet för hur informationen 
ska offentliggöras, bland annat 
uppskattade datahastigheter, med största 
hänsyn till Berecs riktlinjer avseende 
metoder för att mäta hastighet och för 
innehållet i, formen och sättet för hur 
informationen ska offentliggöras, enligt 
artikel 21.3a.”;

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led 1i (nytt)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 20a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1i) Följande artikel ska införas:

”Artikel 20a

Avtals löptid och uppsägning av avtal

1. Medlemsstaterna ska se till att avtal 
som ingås mellan konsumenter och 
leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten har en 
högsta löptid på 24 månader. 
Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten ska 
erbjuda slutanvändarna möjligheten till 
12-månaderskontrakt.

2. Konsumenterna ska ha rätt att häva ett 
distansavtal eller avtal som ingåtts 
utanför fasta affärslokaler inom 14 dagar 
efter ingåendet i enlighet med 
direktiv 2011/83/EU.
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3. Om det i ett avtal eller enligt nationell 
lag krävs att avtalsperioder med fast 
löptid(till skillnad från en 
minimiavtalsperiod) ska förlängas 
automatiskt, ska leverantören av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten i god tid informera 
konsumenten om detta så att 
konsumenten har minst en månad på sig 
att invända mot den automatiska 
förlängningen. Om konsumenten inte 
invänder mot en sådan automatisk 
förlängning ska avtalet anses vara ett 
permanent löpande avtal som 
konsumenten när som helst kan säga upp 
med en månads uppsägningstid utan extra 
kostnader annat än för tillhandahållandet 
av tjänsten under uppsägningstiden.

4. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenterna har rätt att säga upp avtal 
utan kostnad när de får meddelande om 
ändringar av avtalsvillkoren som föreslås 
av leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten, om inte 
de föreslagna ändringarna enbart är till 
slutanvändarens fördel. Leverantörerna 
ska senast en månad före sådana 
ändringar meddela konsumenten på 
lämpligt sätt och samtidigt informera 
vederbörande om att han eller hon har 
rätt att häva avtalet utan kostnad om 
vederbörande inte godtar de nya 
avtalsvillkoren. Punkt 2 ska gälla på 
motsvarande sätt.

5. Eventuella betydande, fortsatta och 
regelbundet återkommande skillnader 
mellan den faktiska prestandan avseende 
hastighet eller andra parametrar för 
tjänstekvalitet och den prestanda som har 
angetts av leverantören av elektroniska 
tjänster till allmänheten i enlighet med 
artikel 20 ska anses utgöra bristande 
överensstämmelse i samband med 
fastställandet av de korrigeringsåtgärder 
som finns tillgängliga för konsumenten i 
enlighet med nationell lagstiftning.
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6. Medlemsstaterna ska se till att ett 
abonnemang på ytterligare tjänster som 
tillhandahålls av samma leverantör av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten inte innebär att den 
inledande avtalsperioden återupptas om 
inte de ytterligare tjänsterna erbjuds till 
ett särskilt kampanjpris som endast 
erbjuds om den befintliga avtalsperioden 
återupptas. 

7. Medlemsstaterna ska se till att 
leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten tillämpar 
villkor och förfaranden för uppsägning av 
avtal som inte hindrar eller hämmar byte 
av tjänsteleverantör.

8. Om ett tjänstepaket som erbjuds till 
konsumenterna består av minst en 
anslutning till ett elektroniskt 
kommunikationsnät eller en elektronisk 
kommunikationstjänst ska 
bestämmelserna i denna artikel tillämpas 
på alla delarna i paketet.

9. Medlemsstaterna får behålla eller 
införa ytterligare krav för att säkerställa 
ett starkare konsumentskydd vid avtal som 
omfattas av denna artikel.”

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led 1j (nytt)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 21

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(1j) Artikel 21.3 ska ersättas med 
följande:

”Artikel 21 ”Artikel 21

”1. Medlemsstaterna ska se till att 
nationella regleringsmyndigheter kan 
ålägga företag som tillhandahåller 
allmänna elektroniska kommunikationsnät 
och/eller allmänt tillgängliga elektroniska 

”1. Medlemsstaterna ska se till att 
nationella regleringsmyndigheter kan 
ålägga företag som tillhandahåller 
allmänna elektroniska kommunikationsnät 
och/eller allmänt tillgängliga elektroniska 
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kommunikationstjänsteratt offentliggöra 
tydlig, jämförbar, adekvat och aktuell 
information om gällande priser och taxor, 
eventuella avgifter som ska betalas vid 
uppsägning av ett avtal och information om 
standardvillkor för tillgångtill och 
användning av deras tjänster som 
tillhandahålls slutanvändare och 
konsumenter i enlighet med bilaga II. 
Sådan information ska offentliggöras i en 
tydlig, heltäckande och lättillgänglig form. 
Nationella regleringsmyndigheter får ange 
tilläggskrav avseende i vilken form sådan 
information ska offentliggöras.

kommunikationstjänsteratt offentliggöra 
tydlig, jämförbar, adekvat och aktuell 
information om gällande priser och taxor, 
eventuella avgifter som ska betalas vid 
förtida uppsägning av ett avtal och 
information om standardvillkor för 
tillgångtill och användning av deras 
tjänster som tillhandahålls slutanvändare i 
enlighet med bilaga II. Sådan information 
ska offentliggöras i en tydlig, heltäckande 
och lättillgänglig form och ska uppdateras 
regelbundet. Eventuella skillnader i de 
villkor som gäller för konsumenter och 
andra slutanvändare som begär detta ska 
anges uttryckligen. Nationella 
regleringsmyndigheter får ange 
tilläggskrav avseende i vilken form sådan 
information ska offentliggöras, vilket 
särskilt kan inbegripa införandet av 
språkkrav för att se till att informationen 
är lättbegriplig för konsumenten och 
andra slutanvändare som begär detta.”
Medlemsstaterna ska se till att 
leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten är 
skyldiga att på begäran tillhandahålla 
relevanta nationella 
regleringsmyndigheter sådan information 
innan den offentliggörs.”

2. De nationella regleringsmyndigheterna 
ska uppmuntra tillhandahållandet av 
jämförbar information som gör det 
möjligt för slutanvändare och 
konsumenter att göra en oberoende
uppskattning av kostnaderna för olika 
alternativa användningsmönster, till 
exempel med hjälp av interaktiva guider 
eller liknande tekniker. Om sådana 
tjänster inte finns tillgängliga på 
marknaden kostnadsfritt eller till rimligt 
pris ska medlemsstaterna se till att de 
nationella regleringsmyndigheterna på 
egen hand eller med hjälp av tredje part 
kan tillhandahålla sådana guider eller 
tekniker. Tredje part ska ha rätt att 
kostnadsfritt använda den information som 
offentliggjorts av företag som 

2. De nationella regleringsmyndigheterna 
ska se till att konsumenter och andra 
slutanvändare som begär detta har 
tillgång till oberoende utvärderingsverktyg 
som ger dem möjlighet att jämföra 
prestandan för internetaccess och 
internetaccesstjänster samt kostnaderna 
för alternativa användningsmönster. Om 
sådana tjänster inte finns tillgängliga på 
marknaden kostnadsfritt eller till rimligt 
pris ska medlemsstaterna se till att de 
nationella regleringsmyndigheterna på 
egen hand eller med hjälp av tredje part 
kan tillhandahålla sådana guider eller 
tekniker. Tredje part ska ha rätt att 
kostnadsfritt använda den information som 
offentliggjorts av företag som 
tillhandahåller elektroniska 
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tillhandahåller elektroniska 
kommunikationsnät och/eller allmänt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster för att sälja eller 
tillhandahålla sådana interaktiva guider 
eller liknande tekniker.

kommunikationsnät och/eller allmänt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster för att sälja eller 
tillhandahålla sådana oberoende 
utvärderingsverktyg.

2a. Medlemsstaterna ska se till att de 
nationella regleringsmyndigheterna 
under vägledning av Berec och efter 
samråd med berörda intressenter inför ett 
frivilligt certifieringssystem för interaktiva 
jämförelse-webbplatser, guider eller 
liknande verktyg, som grundas på 
objektiva, öppna och proportionerliga 
krav, bland annat i synnerhet oberoende i 
förhållande till leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten.

3. Medlemsstaterna ska se till att de 
nationella regleringsmyndigheterna kan 
ålägga företag som tillhandahåller 
allmänna elektroniska kommunikationsnät 
och/eller allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster att bland annat

3. Medlemsstaterna ska se till att de 
nationella regleringsmyndigheterna kan 
ålägga företag som tillhandahåller 
allmänna elektroniska kommunikationsnät 
och/eller allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster att bland annat

a) tillhandahålla tillämplig taxeinformation 
till abonnenter avseende eventuella 
nummer eller tjänster som omfattas av 
särskild prissättning; när det gäller enskilda 
tjänstekategorier får de nationella 
regleringsmyndigheterna kräva att sådan 
information tillhandahålls omedelbart 
innan samtalet kopplas,

a) tillhandahålla tillämplig taxeinformation 
till slutanvändare avseende eventuella 
nummer eller tjänster som omfattas av 
särskild prissättning, när det gäller enskilda 
tjänstekategorier får de nationella 
regleringsmyndigheterna kräva att sådan 
information tillhandahålls omedelbart 
innan samtalet kopplas,

b) informera abonnenterna om eventuella 
ändringar när det gäller tillgång till 
larmtjänster eller information om varifrån 
samtalet kommer i den tjänst som de har 
tecknat abonnemang för,

b) tillhandahålla information till 
slutanvändarna om tillgång till 
larmtjänster eller information om varifrån 
samtalet kommer för alla relevanta 
tjänster som erbjuds, och om eventuella 
begränsningar i tillhandahållandet av 
larmtjänster enligt artikel 26 samt se till 
att eventuella ändringar meddelas utan 
dröjsmål,

c) informera abonnenterna om eventuella 
ändringar av villkor som begränsar 
tillgången till och/eller användningen av 
tjänster och tillämpningar, om sådana 
villkor är tillåtna enligt nationell 
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lagstiftning i enlighet med 
gemenskapsrätten,

d) tillhandahålla information om 
eventuella förfaranden som leverantören 
infört för att mäta och styra trafiken i 
syfte att undvika att en del av nätet fylls 
eller överbelastas samt om hur dessa 
förfaranden kan inverka på tjänsternas 
kvalitet,

da) ge information om 
internetaccesstjänster om sådana 
tillhandahålls, med angivande av 
följande:

i) För fasta datalänkar, den normalt 
tillgängliga minimihastigheten för 
nedladdning och uppladdning av data i 
slutanvändarens bosättningsmedlemsstat. 
För mobila datalänkar, den uppskattade 
minimihastigheten för nedladdning och 
uppladdning i samband med anslutning 
via leverantörens trådlösa nätverk i 
slutanvändarens bosättningsmedlemsstat.

ii) Uppgifter om prissättningsplaner per 
dataenhet, prissättningsplaner för 
bulkdata och eventuella tillämpliga 
gränsvärden. För datavolymer som 
överskrider gränsvärdena, en tillfällig 
eller långsiktig enhets- eller bulkbaserad 
prissättning och eventuella 
datahastighetsbegränsningar som kan 
tillämpas.

iii) Hur slutanvändarna kan kontrollera 
sin aktuella konsumtionsnivå och om och 
i sådana fall hur frivilliga begränsningar 
kan ställas in.

iv) En tydlig och lättbegriplig förklaring 
av hur eventuella begränsningar av 
datavolym, hastighet och andra 
parametrar för tjänstekvalitet kan påverka 
internetaccesstjänsterna i praktiken, 
särskilt användningen av innehåll, 
tillämpningar och tjänster.

v) Information om eventuella förfaranden 
som leverantören har infört för att mäta 
och rikta trafiken enligt definitionen i 
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artikel 23.5 i förordning (EU) .../...*, 
inbegripet uppgift om underliggande 
inspektionsmetoder av den 
kommunikation som utnyttjas i syfte att 
vidta rimliga trafikstyrningsåtgärder samt 
information om hur sådana förfaranden 
kan påverka tjänstens kvalitet och 
slutanvändarens privatliv, liksom skyddet 
av personuppgifter.

e) informera abonnenterna om deras 
rättighet att avgöra huruvida de ska föra in 
sina personuppgifter i en 
abonnentförteckning och om vilka typer av 
uppgifter som berörs, i enlighet med artikel 
12 i direktiv 2002/58/EG (direktivet om 
integritet och elektronisk 
kommunikation), och

e) informera konsumenter och i 
förekommande fall andra slutanvändare
om deras rättighet att avgöra huruvida de 
ska föra in sina personuppgifter i en 
abonnentförteckning och om vilka typer av 
uppgifter som berörs, i enlighet med artikel 
12 i direktiv 2002/58/EG, och

f) regelbundet ge abonnenter med 
funktionshinder detaljerad information om 
produkter och tjänster som är riktade till 
dem.

f) regelbundet ge konsumenter och i 
tillämpliga fall andra slutanvändare med 
funktionshinder detaljerad information om 
produkter och tjänster som är riktade till 
dem och de åtgärder som vidtas för att 
säkerställa likvärdigt tillträde.

Om det bedöms lämpligt får nationella 
regleringsmyndigheter främja själv- eller 
samregleringsåtgärder innan någon 
skyldighet åläggs.

Om det bedöms lämpligt får nationella 
regleringsmyndigheter främja själv- eller 
samregleringsåtgärder innan någon 
skyldighet åläggs. Medlemsstaterna får 
ange tilläggskrav avseende innehållet i 
och formen och sättet för hur 
informationen ska offentliggöras, med 
största möjliga hänsyn till de riktlinjer 
från Berec som avses i punkt 3a i denna 
artikel.

3a. Senast den ... * ska Berec, efter att ha 
samrått med intressenter och i nära 
samarbete med kommissionen, fastställa 
allmänna riktlinjer för metoder för att 
mäta internetaccesstjänsternas hastighet, 
parametrar för tjänstekvalitet (bland 
annat för genomsnittshastigheter kontra 
uppgivna hastigheter och kvaliteten som 
användarna upplever den) och metoder 
för att mäta dem över tid samt innehållet i 
och formen och sättet för hur 
informationen ska offentliggöras, 
inbegripet eventuella mekanismer för 
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kvalitetscertifiering, för att se till att 
slutanvändarna, inklusive slutanvändare 
med funktionshinder, har tillgång till 
begriplig, jämförbar, tillförlitlig och 
användarvänlig information. Vid behov 
kan parametrarna, definitionerna och 
mätmetoderna i bilaga III användas.

4. Medlemsstaterna får kräva att de företag 
som avses i punkt 3 vid behov sprider 
kostnadsfri information av allmänintresse 
till befintliga och nya abonnenter, med 
hjälp av samma metoder som företagen 
normalt använder för att kommunicera med 
abonnenterna. I så fall ska informationen 
tillhandahållas av de berörda offentliga 
myndigheterna i ett standardiserat format 
och ska bland annat omfatta följande:

4. Medlemsstaterna får kräva att de företag 
som avses i punkt 3 vid behov sprider 
kostnadsfri information av allmänintresse 
till slutanvändare, med hjälp av samma 
metoder som företagen 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 får bland annat 
omfatta följande:

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 upphovsrätt och 
närstående rättigheter, och de rättsliga 
följderna av detta. och

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, integritet och 
personuppgifter vid användning av 
elektroniska kommunikationstjänster.

b) Metoder för att skydda sig mot risker för 
personlig säkerhet, integritet och 
personuppgifter vid användning av 
elektroniska kommunikationstjänster.

_________________

*EUT: Vänligen inför nummer för denna 
förordning.
** EUT: Vänligen inför denna förordnings 
tillämpningsdag.

Ändringsförslag 63
Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led 1k (nytt)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 21a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1k) Följande artikel ska införas:

”Artikel 21a

Kontroll av konsumtion

1. Medlemsstaterna ska se till att 
leverantörer av elektronisk 
kommunikation erbjuder konsumenterna 
och slutanvändarna möjlighet att 
övervaka och kontrollera sin användning 
av elektroniska kommunikationstjänster 
som faktureras utifrån tids- eller 
volymanvändning. Denna tjänst måste 
inbegripa följande:

a) För abonnemangs- och 
kontokortstjänster, kostnadsfri tillgång till 
aktuell information om användningen av 
tjänsten.

b) För abonnemangstjänster, möjlighet att 
kostnadsfritt fastställa ett på förhand 
definierat ekonomiskt tak för 
användningen, att begära meddelande om 
när en på förhand definierad andel av 
taket och själva taket har nåtts, att få 
information om hur man ska gå tillväga 
för att fortsätta använda tjänsten om taket 
har nåtts samt om tillämpliga 
prissättningsplaner.

c) Specificerade fakturor på ett varaktigt 
medium.

2. Berec ska fastställa riktlinjer för 
genomförandet av punkt 1.

När den ekonomiska gränsen har nåtts 
ska slutanvändarna kunna fortsätta motta 
samtal och sms-meddelanden och ha 
tillgång till kostnadsfria telefonnummer 
och larmtjänster genom att kostnadsfritt 
ringa det europeiska larmnumret 112 
fram till slutet av den överenskomna 
faktureringsperioden.”
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Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Artiklarna 20, 21, 22 och 30 ska utgå. (2) Artikel 22 ska utgå.

Motivering

Strykningen är nödvändig för att bibehålla eller ändra de berörda artiklarna.

Ändringsförslag 65
Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led 2a (nytt)
Direktiv 2002/22EC
Artikel 26

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(2a) Artikel 26 ska ersättas med följande:

”1. Medlemsstaterna ska se till att samtliga 
slutanvändare av de tjänster som avses i 
punkt 2, inbegripet användare av allmänna 
telefonautomater, kan ringa larmtjänster 
avgiftsfritt och utan att behöva använda sig 
av något betalningsmedel genom att 
använda det gemensamma europeiska 
larmnumret 112 och eventuella nationella 
larmnummer som specificerats av 
medlemsstaterna.

”1. Medlemsstaterna ska se till att samtliga 
slutanvändare av de tjänster som avses i 
punkt 2, inbegripet användare av allmänna 
telefonautomater, kan ringa larmtjänster 
avgiftsfritt och utan att behöva använda sig 
av något betalningsmedel genom att 
använda det gemensamma europeiska 
larmnumret 112 och eventuella nationella 
larmnummer som specificerats av 
medlemsstaterna.

1a. Medlemsstaterna ska se till att 
samtliga användare av privata 
elektroniska kommunikationsnät kan 
ringa larmtjänsterna eller, i 
förekommande fall, de interna 
larmtjänsterna avgiftsfritt, genom att 
använda det gemensamma europeiska 
larmnumret 112 och eventuella nationella 
larmnummer som specificerats av 
medlemsstaterna.

2. I samråd med nationella 
regleringsmyndigheter, larm- och 
räddningstjänster samt leverantörer ska 
medlemsstaterna se till att företag som 

2. I samråd med nationella 
regleringsmyndigheter, larm- och 
räddningstjänster samt leverantörer ska 
medlemsstaterna se till att företag som 
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tillhandahåller slutanvändare en elektronisk 
kommunikationstjänst för uppringning av 
nationella samtal till ett eller flera nummer 
inom en nationell nummerplan ger tillgång 
till larmtjänster.

tillhandahåller slutanvändare en elektronisk 
kommunikationstjänst för uppringning av 
nationella samtal till ett eller flera nummer 
inom en nationell nummerplan ger tillgång 
till larmtjänster.

3. Medlemsstaterna ska se till att samtal till 
det gemensamma europeiska larmnumret 
112 besvaras korrekt och behandlas på det 
sätt som bäst passar den nationella 
organisationen av larmsystem. Dessa 
samtal ska besvaras och hanteras minst lika 
snabbt och effektivt som samtal till 
nationella larmnummer, där sådana 
fortfarande används.

3. Medlemsstaterna ska se till att samtal till 
det gemensamma europeiska larmnumret 
112 besvaras korrekt och behandlas på det 
sätt som bäst passar den nationella 
organisationen av larmsystem. Dessa 
samtal ska besvaras och hanteras minst lika 
snabbt och effektivt som samtal till 
nationella larmnummer, där sådana 
fortfarande används.

Kommissionen ska, i samråd med de 
berörda nationella myndigheterna, anta 
en rekommendation om 
prestandaindikatorer för 
medlemsstaterna. Kommissionen ska 
senast den 31 december 2015 och därefter 
vartannat år lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
effektiviteten i genomförandet av det 
europeiska larmnumret 112 och om hur 
prestandaindikatorerna fungerar.

4. Medlemsstaterna ska se till att tillträde 
för slutanvändare med funktionshinder till 
larmtjänster är likvärdigt med det tillträde 
som åtnjuts av andra slutanvändare. 
Åtgärder som vidtagits för att säkerställa 
att slutanvändare med funktionshinder har 
tillträde till larmtjänster under resa i andra 
medlemsstater i största möjliga 
utsträckning att bygga på europeiska 
standarder eller specifikationer som 
offentliggjorts i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 17 i direktiv 
2002/21/EG (ramdirektivet), och de ska 
inte hindra medlemsstaterna från att anta 
tilläggskrav i syfte att nå de mål som 
fastställs i denna artikel.

4. Medlemsstaterna ska se till att tillträde 
för slutanvändare med funktionshinder till 
larmtjänster är likvärdigt med det tillträde 
som åtnjuts av andra slutanvändare. 
Åtgärder som vidtagits för att säkerställa 
att slutanvändare med funktionshinder har 
tillträde till larmtjänster under resa i andra 
medlemsstater i största möjliga 
utsträckning att bygga på europeiska 
standarder eller specifikationer som 
offentliggjorts i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 17 i direktiv
2002/21/EG (ramdirektivet), och de ska 
inte hindra medlemsstaterna från att anta 
tilläggskrav i syfte att nå de mål som 
fastställs i denna artikel.

5. Medlemsstaterna ska se till att berörda 
företag tillhandahåller information om 
varifrån samtalet kommer avgiftsfritt för 
den myndighet som handhar larmsamtal så 
snart som samtalet når den myndigheten. 

5. Medlemsstaterna ska se till att berörda 
företag tillhandahåller information om 
varifrån samtalet kommer avgiftsfritt för 
den myndighet som handhar larmsamtal så 
snart som samtalet når den myndigheten. 
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Detta gäller alla samtal till det 
gemensamma europeiska larmnumret 112. 
Medlemsstaterna får utvidga denna 
skyldighet till att även omfatta samtal till 
nationella larmnummer. De behöriga 
regleringsmyndigheterna ska fastställa
kriterier för korrekthet och tillförlitlighet 
när det gäller informationen om varifrån 
samtalet kommer.

Detta gäller alla samtal till det 
gemensamma europeiska larmnumret 112. 
Medlemsstaterna får utvidga denna 
skyldighet till att även omfatta samtal till 
nationella larmnummer. Kommissionen 
ska se till att de behöriga 
regleringsmyndigheterna fastställer 
kriterier för korrekthet och tillförlitlighet 
när det gäller informationen om varifrån 
samtalet kommer, i enlighet med punkt 7 
och med största möjliga hänsyn till Berecs 
riktlinjer.

Senast den (6 månader efter SISTA 
DATUMET FÖR TILLÄMPNING) ska 
Berec, efter samråd med berörda 
intressenter och i nära samarbete med 
kommissionen, fastställa kriterier för 
korrekthet och tillförlitlighet när det 
gäller den information om varifrån 
samtalet kommer som tillhandahålls 
larmtjänsterna. Riktlinjerna ska beakta 
möjligheten att använda en mobil 
terminal med en GNSS-enhet för mobila 
terminaler för att förbättra korrektheten 
och tillförlitligheten när det gäller 
informationen om varifrån 112-samtalet 
kommer.

6. Medlemsstaterna ska se till att 
medborgarna får tillräcklig information om 
att det gemensamma europeiska 
larmnumret 112 finns och hur det kan 
användas, särskilt genom initiativ speciellt 
riktade till personer som reser mellan olika 
medlemsstater.

6. Medlemsstaterna och kommissionen ska 
se till att medborgarna får tillräcklig 
information om att det gemensamma 
europeiska larmnumret 112 finns och hur 
det kan användas, särskilt genom initiativ 
speciellt riktade till personer som reser 
mellan olika medlemsstater.
Kommissionen ska stödja och komplettera 
medlemsstaternas åtgärder.

7. För att säkerställa en effektiv tillgång till 
112-tjänster i medlemsstaterna får
kommissionen, efter samråd med Berec, 
anta tekniska genomförandeåtgärder. 
Dessa tekniska genomförandeåtgärder ska 
dock antas utan att det påverkar 
organisationen av larmtjänster, som fortsatt 
tillhör medlemsstaternas exklusiva 
behörighetsområde.

7. För att säkerställa en effektiv tillgång till 
112-tjänster i medlemsstaterna ska 
kommissionen, efter samråd med Berec, 
ges befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 37a om kriterier för 
varifrån samtalet kommer och viktiga 
prestandaindikatorer om tillgång till 
larmnumret 112. Dessa tekniska 
genomförandeåtgärder ska dock antas utan 
att det påverkar organisationen av 
larmtjänster, som fortsatt tillhör 
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medlemsstaternas exklusiva 
behörighetsområde.

7a. Kommissionen ska upprätthålla en 
databas med E.164-nummer för 
europeiska larmtjänster, så att dessa kan 
kontakta varandra från en medlemsstat 
till en annan.

Ändringsförslag 66
Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led 2b (nytt)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 26a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b)Följande artikel ska införas:

”Artikel 26-a

EU:s omvända 112-
kommunikationssystem

Senast den [1 år efter tidsfristen för 
införlivandet] ska kommissionen lägga 
fram en rapport för Europaparlamentet 
och rådet om möjligheten att inrätta ett 
omvänt ”112-kommunikationssystem för 
EU” som utnyttjar befintliga elektroniska 
kommunikationsnätverk som täcker hela 
unionen, är universellt, flerspråkigt, 
lättillgängligt, enkelt och effektivt och 
som kan användas för att varna 
medborgarna vid en överhängande eller 
nära förestående allvarlig nödsituation 
eller katastrof.

Kommissionen ska samråda med Berec 
och civilförsvarstjänster, och undersöka 
vilka standarder och specifikationer som 
behövs för att skapa det system som aves i 
punkt 1. När kommissionen utarbetar 
denna rapport ska den beakta befintliga 
nationella och regionala 112-system och 
följa unionslagstiftningen om skydd av 
personuppgifter. Rapporten ska vid behov 
åtföljas av ett förslag till rättsakt.
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Ändringsförslag 67
Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led 2c (nytt)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 30

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(2c) Artikel 30 ska ersättas med följande:

”1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
abonnenter med nummer från den 
nationella telefonnummerplanen som 
kräver detta kan behålla sina nummer 
oberoende av vilket företag som 
tillhandahåller tjänsten i enlighet med 
bestämmelserna i bilaga I del C.

”1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
abonnenter med nummer från den 
nationella telefonnummerplanen som 
kräver detta kan behålla sina nummer 
oberoende av vilken leverantör av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten som tillhandahåller tjänsten i 
enlighet med bestämmelserna i bilaga I 
del C.”

2. De nationella regleringsmyndigheterna 
ska se till att kostnadsorienteringsprincipen 
följs vid prissättningen av 
nummerportabilitet mellan operatörer 
och/eller tjänstleverantörer och att 
eventuella direkta avgifter för abonnenter 
inte inverkar hämmande på abonnenter för 
byte av tjänsteleverantör.

2. De nationella regleringsmyndigheterna 
ska se till att kostnadsorienteringsprincipen 
följs vid prissättningen av 
nummerportabilitet mellan operatörer 
och/eller tjänstleverantörer och att 
eventuella direkta avgifter för abonnenter 
inte inverkar hämmande på abonnenter för 
byte av tjänsteleverantör.

3. De nationella regleringsmyndigheterna 
får inte belägga nummerportabilitet med 
slutkundstaxor som snedvrider 
konkurrensen, till exempel genom att 
införa särskilda eller gemensamma 
slutkundstaxor.

3. De nationella regleringsmyndigheterna 
får inte belägga nummerportabilitet med 
slutkundstaxor som snedvrider 
konkurrensen, till exempel genom att 
införa särskilda eller gemensamma 
slutkundstaxor.

4. Portering av nummer och dess 
efterföljande aktivering ska utföras snarast 
möjligt. En abonnent som ingått ett avtal 
om portering av ett nummer till ett nytt 
företag ska under alla omständigheter få 
numret aktiverat inom en arbetsdag.

4. Portering av nummer och dess 
efterföljande aktivering ska utföras snarast 
möjligt. Slutanvändare som ingått ett avtal 
om portering av ett nummer till en ny 
leverantör ska få numret aktiverat inom en 
arbetsdag.

Utan att det påverkar tillämpningen av det 
första stycket får de behöriga nationella 
myndigheterna föreskriva den 
övergripande processen för portering av 
nummer, med hänsyn till nationella 
bestämmelser om avtal, teknisk 
genomförbarhet och abonnentens behov 
en tjänst utan avbrott. Avbrott i tjänsten 

Utan att det påverkar tillämpningen av det 
första stycket får de behöriga nationella 
myndigheterna föreskriva den 
övergripande processen för byte och
portering av nummer i enlighet med 
Berecs riktlinjer som avses i punkt 4b. De 
ska ta hänsyn till behovet av att skydda 
slutanvändaren under hela 
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under porteringen får under inga 
omständigheter överstiga en arbetsdag. Vid 
behov ska de behöriga nationella 
myndigheterna också beakta åtgärder som 
säkerställer att abonnenterna skyddas 
under hela bytesprocessen och inte tvingas 
byta till en annan leverantör mot sin vilja.

bytesprocessen, behovet av att se till att 
processen är effektiv för slutanvändaren, 
slutanvändarens behov av en tjänst utan 
avbrott och behovet av att se till att 
bytesprocesser inte skadar konkurrensen.
Avbrott i tjänsten under porteringen får 
under inga omständigheter överstiga en 
arbetsdag. Slutanvändare ska inte tvingas 
byta till en annan leverantör mot sin vilja.

Medlemsstaterna ska se till att lämpliga 
påföljder för företag införs, däribland en 
skyldighet att ersätta abonnenter vid 
förseningar i nummerporteringen eller 
missbruk av portering som de själva står 
för eller som sker på deras vägnar.

Medlemsstaterna ska se till att lämpliga 
påföljder för företag införs, däribland en 
skyldighet att ersätta abonnenter vid 
förseningar i nummerporteringen, om den 
information som krävs för porteringen 
inte gjorts tillgänglig i god tid, eller 
missbruk av portering som de själva står 
för eller som sker på deras vägnar.”

4a. Bytes- och porteringsprocessen ska 
ledas av den mottagande leverantören av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten. Slutanvändarna ska få 
adekvat information om bytet före och 
under processen, och även omedelbart 
efter det att processen avslutats.

4b. Berec ska fastställa riktlinjer om alla 
villkor och förfaranden i bytes- och 
porteringsprocessen, särskilt den 
mottagande leverantörens och den 
överförande leverantörens respektive 
ansvarsområden under bytes- eller 
porteringsprocessen, vilken information 
som ska tillhandahållas konsumenten 
under processen, avslutande av befintliga 
avtal i god tid, återbetalning av 
förhandsbetalningar och effektiva tjänster 
för vidarebefordran av e-
postmeddelanden.

4c. Om ett tjänstepaket som erbjuds 
konsumenterna inbegriper minst en 
anslutning till ett elektroniskt 
kommunikationsnät eller en elektronisk 
kommunikationstjänst ska 
bestämmelserna i denna artikel tillämpas 
på alla delarna i paketet.”

5. Medlemsstaterna ska se till att avtal 
som ingås mellan konsumenterna och de 
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företag som tillhandahåller elektroniska 
kommunikationstjänster inte föreskriver 
en inledande avtalsperiod som överstiger 
24 månader. Medlemsstaterna ska också 
säkerställa att företagen gör det möjligt 
för användarna att ingå ett avtal med en 
maximal giltighetstid på 12 månader.

6. Medlemsstaterna ska se till, utan att det 
påverkar tillämpningen av den kortaste 
avtalsperiod som medges, att villkor och 
förfaranden vid uppsägning av avtalet 
inte hämmar byte av tjänsteleverantör.”

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led 2d (nytt)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 34 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2d) I artikel 34 ska följande punkt läggas 
till:

”1a. De förfaranden för tvistlösning 
utanför domstol som upprättas i enlighet 
med punkt 1 ska också gälla avtalstvister 
mellan konsumenter och andra 
slutanvändare i den utsträckning sådana 
tvistlösningsförfaranden utanför domstol 
finns tillgängliga även för dem och för 
leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten som är 
etablerade i en annan medlemsstat. Vid 
tvister som omfattas av 
direktiv 2013/11/EU* ska bestämmelserna 
i det direktivet gälla. 

________________________

* Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 
om alternativ tvistlösning vid 
konsumenttvister och om ändring av 
förordning (EG) nr 2006/2004 och 
direktiv 2009/22/EG (EUT L 165, 
18.6.2013, s. 63).”
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Ändringsförslag 69
Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led 2e (nytt)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 37a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2e) Följande artikel ska införas som 
artikel 37a:

‘”Artikel 37a

Utövande av delegering

1. Befogenhet att anta delegerade akter 
ska ges till kommissionen med förbehåll 
för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 26 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den …*.

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 26 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.

4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.

_________________

*EUT: Vänligen för in datum för denna 
förordnings ikraftträdande.

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
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Artikel 36 – punkt 1 – led 2f (nytt)
Direktiv 2002/22/EG
Bilaga II – led 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(2f) Punkt 1 i bilaga II ska ersättas med 
följande:

”1. Företagets/företagens namn och adress ”1. Företagets/företagens namn, adress och 
kontaktuppgifter

dvs. namn och adress till huvudkontoret för 
sådana företag som tillhandahåller 
allmänna kommunikationsnät och/eller 
allmänt tillgängliga telefonitjänster.”

dvs. namn och adress till huvudkontoret för 
sådana företag som tillhandahåller 
allmänna kommunikationsnät och/eller 
allmänt tillgängliga telefonitjänster.”

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led 2g (nytt)
Direktiv 2002/22/EG
Bilaga II – led 2.2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(2g) Punkt 2.2 i bilaga II ska ersättas med 
följande:

”2.2. Standardtaxor med uppgift om de 
tjänster som tillhandahålls och om vad 
varje del av taxan innehåller (t.ex. 
tillträdesavgifter, alla typer av 
användaravgifter, underhållsavgifter) och 
detaljerade upplysningar om gällande 
rabatter och särskilda eller riktade taxor
samt eventuella tillkommande avgifter och 
kostnader för terminalutrustning ska också 
anges.

”2.2. För varje taxeplan ska de tjänster 
som tillhandahålls och de relevanta 
kvalitetsparametrarna, den tillämpliga 
taxeplanen eller de tillämpliga 
taxeplanerna och, för varje sådan 
taxeplan, typen av tillhandahållna 
tjänster, inbegripet 
kommunikationsvolymer, och eventuella 
tillämpliga avgifter (tillträde, användning, 
underhåll samt eventuella tillkommande 
avgifter) och kostnader för 
terminalutrustning också anges.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
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Artikel 36 – punkt 1 – led 2h (nytt)
Direktiv 2002/22/EG
Bilaga II – led 2.2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2h) I bilaga II ska följande punkt 
införas:

”2.2a. Ytterligare information om 
internetaccesstjänster, om sådana 
tillhandahålls, särskilt uppgifter om 
dataprissättning, hastigheter för 
nedladdning och uppladdning av data och 
eventuella tillämpliga 
hastighetsbegränsningar, information om 
möjligheter att övervaka 
konsumtionsnivåerna och eventuella 
tillämpliga förfaranden för trafikstyrning 
och deras inverkan på tjänsternas kvalitet, 
slutanvändarens integritet och skyddet av 
personuppgifter.”

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led 2i (nytt)
Direktiv 2002/22/EG
Bilaga II – led 2.5

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(2i) Punkt 2.5 i bilaga II ska ersättas med 
följande:

”2.5. Villkor för standardavtal, inklusive, 
om det är tillämpligt, den kortaste 
avtalsperiod som medges, uppsägning av 
avtalet, förfaranden och direkta avgifter i 
samband med nummerportabilitet samt 
andra identifieringsuppgifter.

”2.5. Villkor för standardavtal, inklusive, 
om det är tillämpligt, den kortaste 
avtalsperiod som medges, villkor för och 
eventuella avgifter vid förtida uppsägning 
av avtalet, förfaranden och direkta avgifter 
i samband med byte och
nummerportabilitet samt andra 
identifieringsuppgifter samt 
ersättningsarrangemang för förseningar i 
eller missbruk av byten.”
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Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 4
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 3a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Enskilda slutanvändare som har 
tecknat avtal med en roamingleverantör 
som utnyttjar denna artikel får på egen 
begäran göra ett avsiktligt och uttryckligt 
val att avstå från fördelen att den 
tillämpliga nationella tjänstetaxan 
tillämpas på reglerade roamingtjänster 
enligt ett visst slutkundspaket i utbyte mot 
andra fördelar som erbjuds av den 
leverantören. Roamingleverantören ska 
påminna dessa slutanvändare om vilka 
roamingfördelar som de förlorar i ett 
sådant fall. De nationella 
regleringsmyndigheterna ska särskilt 
övervaka om roamingleverantörer som 
utnyttjar denna artikel tillämpar 
affärsmetoder som innebär att 
standardsystemet kringgås.

utgår

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 4a (nytt)
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 7 – punkterna 1 och 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(4a) I artikel 7 ska punkterna 1 och 2 
ersättas med följande:

”1. Den genomsnittliga grossistavgiften, 
inbegripet bl.a. kostnader för originering, 
transitering och terminering, som 
värdnätets operatör tar ut av en kunds 
roamingleverantör för ett reglerat 
roamingsamtal från ifrågavarande värdnät, 
får från och med den 1 juli 2012 inte 

”1. Den genomsnittliga grossistavgiften, 
inbegripet bl.a. kostnader för originering, 
transitering och terminering, som 
värdnätets operatör tar ut av en kunds 
roamingleverantör för ett reglerat 
roamingsamtal från ifrågavarande värdnät, 
får från och med den 1 juli 2014 inte 
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överstiga 0,14 EUR per minut. överstiga 0,05 EUR per minut.

2. Den genomsnittliga grossistavgift som 
avses i punkt 1 ska gälla mellan två 
operatörer, oavsett vilka de är, och 
beräknas för en tolvmånadersperiod eller 
en eventuell kortare period som kan återstå 
före utgången av tillämpningsperioden 
beträffande den högsta genomsnittliga 
grossistavgiften som anges i den här 
punkten eller före den 30 juni 2022. Den 
högsta genomsnittliga grossistavgiften ska 
sänkas till 0,10 EUR den 1 juli 2013 och 
till 0,05 EUR den 1 juli 2014 och ska, utan 
att det påverkar tillämpningen av artikel 
19, förbli 0,05 EUR till och med den 30 
juni 2022.

2. Den genomsnittliga grossistavgift som 
avses i punkt 1 ska gälla mellan två 
operatörer, oavsett vilka de är, och 
beräknas för en tolvmånadersperiod eller 
en eventuell kortare period som kan återstå 
före utgången av tillämpningsperioden 
beträffande den högsta genomsnittliga 
grossistavgiften som anges i den här 
punkten eller före den 30 juni 2022. Den 
högsta genomsnittliga grossistavgiften ska 
sänkas till 0,01 EUR den 1 juli 2016 och 
ska förbli på denna nivå till den 
30 juni 2022.

2a. Mobiltermineringstaxorna för 
roamingsamtal ska inte överstiga 
0,005 EUR från den 1 juli 2016 och ska
förbli på denna nivå till och med den 
30 juni 2022.

Motivering

I en rad medlemsstater är det genomsnittliga inhemska priset lägre än 0,05 euro. Det skulle 
ge upphov till allvarliga marknadsstörningar om grossistpriset för roamingsamtalstjänster 
behålls på nuvarande nivå, 0,05 euro efter den 1 juli 2016, när operatörerna blir skyldiga att 
debitera roamingkunder på samma sätt som inhemska kunder. Grossistpriserna för 
samtalstjänster bör därför sänkas ytterligare för att medge ökad konkurrens.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 4b (nytt)
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Följande artikel ska införas:

”Artikel 7a

Avskaffande av roamingavgifter i 
slutkundsledet

Från och med den 1 juli 2016 ska 
roamingleverantörer inte ta ut någon 
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extra avgift jämfört med avgifterna för 
nationella mobila 
kommunikationstjänster för 
roamingkunder för reglerade 
roamingsamtal som görs eller tas emot, 
för reglerade sms-roamingmeddelanden 
som skickas eller för reglerade 
dataroamingtjänster som utnyttjas, utan 
att det påverkar genomförandet av 
åtgärder som vidtas för att förebygga 
anormal eller bedräglig användning.”

Motivering

Extraavgifter för samtals-, sms- och dataroaming bör avskaffas. Efter att successivt ha sänkt 
taken för vad telekomoperatörer kan debitera kunderna för roamingtjänster är det dags att 
låta konsumenterna använda roamingtjänster på samma sätt som hemma. Denna skyldighet 
för operatörerna bör inte träda i kraft före den 1 juli 2016 för att inte försvåra tillämpningen 
av rättssäkerhetsprincipen. Före den 1 juli 2016 bör därför grossistpriserna sänkas 
ytterligare och mobiltermineringstaxor harmoniseras för att ge lika villkor för alla 
telekomoperatörer i EU.

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 5a (nytt)
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 12 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(5a) Artikel 12.1 ska ersättas med 
följande:

”1. Från och med den 1 juli 2012 får den 
genomsnittliga grossistavgift som en 
värdnätsoperatör får ta ut av en 
roamingkunds hemmaleverantör för 
reglerade dataroamingtjänster från 
ifrågavarande värdnät inte överstiga en 
skyddsgräns på 0,25 EUR per megabyte 
sända data. Skyddsgränsen ska sänkas till 
0,15 EUR per megabyte sända data den 1 
juli 2013 och till 0,05 EUR per megabyte 
sända data den 1 juli 2014, och ska, utan 
att det påverkar tillämpningen av artikel 
19, förbli 0,05 EUR per megabyte 
överförda data till och med den 30 juni 

”1. Från och med den 1 juli 2013 får den 
genomsnittliga grossistavgift som en 
värdnätsoperatör får ta ut av en 
roamingkunds hemmaleverantör för 
reglerade dataroamingtjänster från 
ifrågavarande värdnät, inte överstiga en 
skyddsgräns på 0,15 EUR per megabyte 
sända data. Skyddsgränsen ska sänkas till 
0,05 EUR per megabyte sända data den 1 
juli 2014 och till 0,005 EUR per megabyte 
sända data den 1 juli 2015 och ska förbli 
0,005 EUR per megabyte överförda data 
till och med den 30 juni 2022.”



PE522.939v02-00 80/86 AD\1016355SV.doc

SV

2022. 

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 8
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Artikel 19 ska ändras på följande sätt: utgår

a) Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

i) Den första meningen ska ersättas av 
följande mening:

”Kommissionen skall granska denna 
förordnings verkan och efter ett offentligt 
samråd rapportera resultaten till 
Europaparlamentet och rådet senast den 
30 december 2016.”

ii) Led g ska ersättas med följande:

”g) i vilken utsträckning som 
genomförandet av de strukturella 
åtgärderna enligt artiklarna 3 och 4 och 
det alternativa system som avses i artikel 
4a har lett till att det utvecklats 
konkurrens på den inre marknaden för 
roamingtjänster i sådan utsträckning att 
det inte finns någon faktisk skillnad 
mellan roamingtaxorna och de nationella 
taxorna,”

iii) följande led i) ska läggas till:

”i) i vilken eventuell utsträckning som de 
nationella slutkundsprisernas utveckling 
har påverkats märkbart av att 
roamingleverantörer har tillämpat taxan 
för nationella tjänster på både nationella 
tjänster och reglerade roamingtjänster i 
hela unionen.”

b) Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

i) Den första meningen ska ersättas med 
följande:
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”Om rapporten visar att taxealternativ, 
som innebär att taxan för nationella 
tjänster ska tillämpas på både nationella 
tjänster och reglerade roamingtjänster, 
inte tillhandahålls i alla slutkundspaket 
för rimlig användning av minst en 
roamingleverantör i varje medlemsstat, 
eller att erbjudanden från alternativa 
roamingleverantörer inte har lett till att i 
allt väsentligt motsvarande roamingtaxor 
i slutkundsledet blivit lätt tillgängliga för 
konsumenter i hela unionen, ska 
kommissionen samtidigt lägga fram 
lämpliga förslag till Europaparlamentet 
och rådet för att åtgärda situationen och 
säkerställa att det inte finns några 
skillnader mellan nationella taxor och 
roamingtaxor på den inre marknaden.”

ii) Led d ska ersättas med följande:

d) ”ändra giltighetstiden för eller sänka 
nivån på de högsta grossistavgifter som 
föreskrivs i artiklarna 7, 9 och 12 i syfte 
att öka möjligheterna för alla 
roamingleverantörer att i sina respektive 
slutkundspaket för rimlig användning 
tillhandahålla taxealternativ där den taxa 
som gäller för nationella tjänster 
tillämpas på både nationella tjänster och 
reglerade roamingtjänster, på samma sätt 
som om de reglerade roamingtjänsterna 
skulle ha konsumerats i hemnätet,”

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 8a (nytt)
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 19

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(8a) Artikel 19 ska ersättas med följande:

Artikel 19 ”Artikel 19

Översyn Översyn

1. Kommissionen ska göra en översyn över 1. Kommissionen ska göra en översyn över 
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denna förordnings verkan och, efter ett 
offentligt samråd, rapportera resultaten till 
Europaparlamentet och rådet senast den 
30 juni 2016. Kommissionen ska särskilt 
bedöma huruvida målen i denna 
förordning uppnåtts. I samband med detta 
ska kommissionen bland annat granska

denna förordnings verkan och rapportera 
resultaten till Europaparlamentet och rådet 
i enlighet med punkterna 2–6.

1a. Kommissionen ska senast den 
31 september 2015, efter ett offentligt 
samråd, rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om 
huruvida man bör ändra giltighetstiden 
för eller se över nivån på de högsta 
grossistavgifter som föreskrivs i artiklarna 
7, 9 och 12. Kommissionen ska även, efter 
samråd med Berec, lägga fram lämpliga 
lagstiftningsförslag för att harmonisera 
de mobila termineringsavgifterna i hela 
unionen senast den 31 december 2015.

1b. Kommissionen ska senast den 
30 juni 2016, efter ett offentligt samråd, 
rapportera till Europaparlamentet och 
rådet om bland annat

a) huruvida konkurrensen har utvecklats så 
långt att det är berättigat att de högsta 
slutkundsavgifterna upphör att gälla,

a) huruvida konkurrensen har utvecklats så 
långt att det är berättigat att de högsta 
slutkundsavgifterna upphör att gälla,

b) huruvida konkurrensen är tillräcklig för 
att motivera att de högsta grossistavgifterna 
avskaffas,

b) huruvida konkurrensen är tillräcklig för 
att motivera att de högsta grossistavgifterna 
avskaffas,

c) utvecklingen av och förväntade framtida 
tendenser för avgifterna i grossist- och 
slutkundsledet för röst-, sms- och 
datakommunikationstjänster för 
roamingkunder i jämförelse med avgifterna 
för mobilkommunikationstjänster på 
nationell nivå i medlemsstaterna, med 
uppgifter uppdelade på kunder med 
abonnemang respektive kunder med 
kontantkort, samt om dessa tjänsters 
kvalitet och hastighet,

c) utvecklingen av och förväntade framtida 
tendenser för avgifterna i grossist- och 
slutkundsledet för röst-, sms- och 
datakommunikationstjänster för 
roamingkunder i jämförelse med avgifterna 
för mobilkommunikationstjänster på 
nationell nivå i medlemsstaterna, med 
uppgifter uppdelade på kunder med 
abonnemang respektive kunder med 
kontantkort, samt om dessa tjänsters 
kvalitet och hastighet,

d) tillgången till och kvaliteten på tjänster, 
inbegripet sådana som utgör ett alternativ 
till samtals-, sms- och dataroamingtjänster, 
särskilt mot bakgrund av den tekniska 
utvecklingen,

d) tillgången till och kvaliteten på tjänster, 
inbegripet sådana som utgör ett alternativ 
till samtals-, sms- och dataroamingtjänster, 
särskilt mot bakgrund av den tekniska 
utvecklingen,
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e) i vilken utsträckning kunderna gynnats 
av faktiska prissänkningar för 
roamingtjänster och uppsättningen taxor 
och produkter som finns tillgängliga för 
kunder med olika telefonvanor, och 
skillnaden mellan roamingtaxor och 
nationella taxor, inbegripet tillgången på 
erbjudanden med en enda taxa för 
nationella tjänster och roamingtjänster,

e) i vilken utsträckning kunderna gynnats 
av faktiska prissänkningar för 
roamingtjänster och uppsättningen taxor 
och produkter som finns tillgängliga för 
kunder med olika telefonvanor, och 
skillnaden mellan roamingtaxor och 
nationella taxor, inbegripet tillgången på 
erbjudanden med en enda taxa för 
nationella tjänster och roamingtjänster,

f) graden av konkurrens på såväl 
slutkundsmarknaden som 
grossistmarknaden, särskilt små, oberoende 
eller nystartade operatörers 
konkurrenssituation, inbegripet affärsavtals 
inverkan på konkurrensen samt graden av 
samtrafik mellan operatörer,

f) graden av konkurrens på såväl 
slutkundsmarknaden som 
grossistmarknaden, särskilt små, oberoende 
eller nystartade operatörers 
konkurrenssituation, inbegripet affärsavtals 
inverkan på konkurrensen samt graden av 
samtrafik mellan operatörer,

g) i vilken utsträckning genomförandet av 
de strukturella åtgärderna enligt artiklarna 
3 och 4 har lett till att det utvecklats 
konkurrens på den inre marknaden för 
roamingtjänster i sådan utsträckning att 
skillnaden mellan roamingtaxorna och de 
nationella taxorna har närmat sig noll,

g) i vilken utsträckning genomförandet av 
de strukturella åtgärderna enligt artiklarna 
3 och 4 har lett till att det utvecklats 
konkurrens på den inre marknaden för 
roamingtjänster i sådan utsträckning att 
skillnaden mellan roamingtaxorna och de 
nationella taxorna har närmat sig noll,

h) den utsträckning i vilken nivån på de 
högsta avgifterna i grossistledet och 
slutkundsledet har erbjudit tillräckligt 
skydd mot för höga priser för 
konsumenterna samtidigt som 
konkurrensen på den inre marknaden för 
roamingtjänster kunnat utvecklas,

h) den utsträckning i vilken nivån på de 
högsta avgifterna i grossistledet och 
slutkundsledet har erbjudit tillräckligt 
skydd mot för höga priser för 
konsumenterna samtidigt som 
konkurrensen på den inre marknaden för 
roamingtjänster kunnat utvecklas,

2. Om rapporten visar att de strukturella 
åtgärder som föreskrivs i denna 
förordning inte har varit tillräckliga för 
att främja konkurrensen på den inre 
marknaden för roamingtjänster till 
förmån för alla europeiska konsumenter, 
eller att skillnaderna mellan 
roamingtaxorna och de nationella 
taxorna inte har närmat sig noll, ska 
kommissionen lägga fram lämpliga förslag 
för Europaparlamentet och rådet för att 
komma till rätta med situationen och på så 
sätt uppnå en inre marknad för 
mobilkommunikationstjänster där det till 
slut inte finns någon skillnad mellan 
nationella taxor och roamingtaxor.

2. Om den rapport som avses i punkt 2
visar att det finns ett behov av att ändra 
giltighetstiden eller se över nivån på de 
maximala grossistpriserna ska 
kommissionen senast den 31 december 
2015, efter samråd med Berec, lägga fram 
lämpliga förslag till Europaparlamentet och 
rådet för att komma till rätta med 
situationen.
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Kommissionen ska i synnerhet undersöka 
huruvida det är nödvändigt att

a) fastställa ytterligare tekniska och 
strukturella åtgärder,

Om den rapport som avses i punkt 3 visar 
att de strukturella åtgärder som föreskrivs 
i denna förordning inte har varit 
tillräckliga för att främja konkurrensen 
på den inre marknaden för 
roamingtjänster till förmån för alla 
europeiska konsumenter eller att 
skillnaderna mellan roamingtaxorna och 
de nationella taxorna inte har närmat sig 
noll, ska kommissionen senast den 
31 december 2015 lägga fram lämpliga 
förslag för Europaparlamentet och rådet 
för att komma till rätta med denna 
situation och uppnå en inre marknad för 
mobilkommunikationstjänster där det till 
slut inte finns någon skillnad mellan 
nationella taxor och roamingtaxor.

b) modifiera de strukturella åtgärderna,

c) förlänga giltighetstiden för, och 
eventuellt se över nivån på, de högsta 
slutkundsavgifter som föreskrivs i 
artiklarna 8, 10 och 13,

d) förlänga giltighetstiden för eller se över 
nivån på de högsta grossistavgifter som 
föreskrivs i artiklarna 7, 9 och 12,

e) införa andra nödvändiga krav, 
inklusive icke-differentiering av 
roamingtaxor och nationella taxor.

3. Kommissionen ska dessutom vartannat 
år efter det att den rapport som avses i 
punkt 1 läggs fram lägga fram en rapport 
för Europaparlamentet och rådet. Varje 
rapport ska innehålla en sammanfattning av 
övervakningen av tillhandahållandet av 
roamingtjänster i unionen och en 
bedömning av framstegen mot uppnåendet 
av denna förordnings mål, inbegripet med 
hänvisning till de aspekter som anges i 
punkterna 1 och 2.

3. Kommissionen ska dessutom vartannat 
år efter det att den rapport som avses i 
punkt 1 läggs fram lägga fram en rapport 
för Europaparlamentet och rådet. Varje 
rapport ska innehålla en sammanfattning av 
övervakningen av tillhandahållandet av 
roamingtjänster i unionen och en 
bedömning av framstegen mot uppnåendet 
av denna förordnings mål, inbegripet med 
hänvisning till de aspekter som anges i 
punkterna 2 och 3.

4. För att kunna bedöma 
konkurrensutvecklingen på unionens 
roamingmarknader ska Berec regelbundet 
samla in uppgifter från de nationella 

4. För att kunna bedöma 
konkurrensutvecklingen på unionens 
roamingmarknader ska Berec regelbundet 
samla in uppgifter från de nationella 
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tillsynsmyndigheterna om utvecklingen 
avseende slutkunds- och grossistavgifter 
för samtals-, sms- och dataroamingtjänster. 
Dessa uppgifter ska anmälas till 
kommissionen minst två gånger om året. 
Kommissionen ska offentliggöra 
uppgifterna.

tillsynsmyndigheterna om utvecklingen 
avseende slutkunds- och grossistavgifter 
för samtals-, sms- och dataroamingtjänster. 
Dessa uppgifter ska anmälas till 
kommissionen minst två gånger om året. 
Kommissionen ska offentliggöra 
uppgifterna.

Berec ska också årligen samla in uppgifter 
från de nationella tillsynsmyndigheterna 
om öppenhet och jämförbarhet vad 
beträffar de olika taxor som operatörerna 
erbjuder sina kunder. Kommissionen ska 
offentliggöra dessa uppgifter och resultat.”

Berec ska också årligen samla in uppgifter 
från de nationella tillsynsmyndigheterna 
om öppenhet och jämförbarhet vad 
beträffar de olika taxor som operatörerna 
erbjuder sina kunder. Kommissionen ska 
offentliggöra dessa uppgifter och resultat.”

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artiklarna 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29 och 30 ska dock tillämpas från och 
med den 1 juli 2016.

utgår
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