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Ändringsförslag 45
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 46
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Skäl 5
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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, energi- och 
transportsektorerna. Dessa sektorer är 
beroende av anslutningsmöjligheter för att 
öka produktiviteten, till exempel genom 
allmänt utbredda molntillämpningar, 
anslutna 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-
hälsotjänster. Utbudet på kulturinnehåll 
och kulturtjänster i allmänhet kan också 
öka på en inre marknad för elektronisk 
kommunikation. Tillhandahållande av 
anslutning via elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster är så viktigt för 
den bredare ekonomin och samhället i stort 
att obefogade branschspecifika bördor, 
vare sig rättsliga eller andra, bör undvikas.

(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, 
anslutna 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-
hälsotjänster. Utbudet på kulturinnehåll 
och kulturtjänster i allmänhet kan också 
öka på en inre marknad för elektronisk 
kommunikation. Tillhandahållande av 
anslutning via elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster är så viktigt för 
den bredare ekonomin och samhället i stort 
att obefogade branschspecifika bördor, 
vare sig rättsliga eller andra, bör undvikas.

Or. de

Ändringsförslag 47
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Radiospektrum är en kollektiv 
nyttighet och en viktig resurs för den inre 
marknaden för mobilt trådlöst bredband 

(17) Radiospektrum är en kollektiv 
nyttighet och en begränsad resurs. Det är 
nödvändigt att ta hänsyn till det sociala, 
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och satellitkommunikationer i unionen.
Utvecklingen av trådlösa 
bredbandskommunikationer bidrar till 
genomförandet av en digital agenda för 
Europa, särskilt målet om att garantera 
en tillgång till bredband med en hastighet 
på minst 30 Mbit/s för alla senast 2020, 
och tillhandahålla unionen högsta 
möjliga bredbandshastigheter och 
bredbandskapacitet. Unionen har 
emellertid halkat efter andra stora 
regioner – Nordamerika, Afrika och delar 
av Asien – när det gäller införande och 
spridning av den senaste generationen 
trådlös bredbandsteknik som krävs för att 
uppnå dessa politiska mål. Över hälften 
av medlemsstaterna har ansökt om 
undantag från den gradvisa 
tillståndsprocessen för att möjliggöra 
användningen av 800 MHz-bandet för 
trådlösa bredbandskommunikationer eller 
har på annat sätt underlåtit att genomföra 
detta till den tidsgräns som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 
243/2012 om programmet för 
radiospektrumpolitik,23 vilket visar att det 
krävs snabba åtgärder även inom det 
befintliga programmet för 
radiospektrumpolitik. Unionens åtgärder 
för att harmonisera villkoren för tillträde 
till och effektiv användning av 
radiospektrumet för trådlösa 
bredbandskommunikationer i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
beslut nr 676/2002/EG23a har inte varit 
tillräckliga för att lösa detta problem.

kulturella och ekonomiska värdet hos 
spektrumet som helhet. Såsom fastställs i 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 
243/2012 om programmet för 
radiospektrumpolitik23 är all ytterligare 
tillgång till spektrum för trådlösa 
bredbandskommunikationer knuten till en 
översyn av spektrumanvändningen i hela 
UHF-bandet. Enligt artikel 6.5 i beslutet 
om programmet för radiospektrumpolitik
ska kommissionen senast den 
1 januari 2015 avge rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
huruvida det behövs åtgärder för att 
harmonisera ytterligare frekvensband.

__________________ __________________
23 Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 243/2012/EU av den 14 mars 2012 om 
inrättande av ett flerårigt program för 
radiospektrumpolitik (EUT L 81, 
21.3.2012).

23 Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 243/2012/EU av den 14 mars 2012 om 
inrättande av ett flerårigt program för 
radiospektrumpolitik (EUT L 81, 
21.3.2012).

__________________
23a Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om 
ett regelverk för radiospektrumpolitiken i 
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Europeiska gemenskapen 
(radiospektrumbeslutet) (EGT L 108, 
24.4.2002, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 48
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Den nationella politiken skiljer sig åt 
på detta område, vilket ger upphov till 
inkonsekvens och skapar splittringar på 
den inre marknaden. Detta förhindrar i 
sin tur genomförandet av 
unionsomfattande tjänster och 
fullbordandet av den inre marknaden för 
trådlösa bredbandskommunikationer.
Detta kan skapa olika villkor för tillgång 
till sådana tjänster, hindra konkurrensen 
mellan företag som är etablerade i olika 
medlemsstater, avskräcka från 
investeringar i mer avancerade nät och 
tekniker och hindra uppkomsten av 
innovativa tjänster. Konsekvensen blir att 
medborgarna och företagen förvägras 
allmänt utbredda och integrerade tjänster 
av hög kvalitet och operatörerna av 
trådlöst bredband inte har möjlighet att 
utnyttja de större effektivitetsvinsterna 
från storskaliga och mer integrerade 
verksamheter. Åtgärder på unionsnivå när 
det gäller vissa aspekter av 
radiospektrumtilldelning bör därför
komplettera utvecklingen av de 
avancerade trådlösa 
bredbandskommunikationstjänsternas 
täckning så att den blir bred och 
integrerad i hela unionen. Samtidigt bör
medlemsstaterna få behålla rätten att vidta 
åtgärder för att organisera sina 
radiospektrum med hänsyn till den 

(18) I EU:s telekommunikationspaket, 
som sågs över 2009, fastställs principer 
för spektrumförvaltning. Där erkänns 
medlemsstaternas befogenheter när det 
gäller kulturpolitik och audiovisuell 
politik och de ges i allmänhet nödvändigt 
handlingsutrymme. Åtgärder på 
unionsnivå när det gäller vissa aspekter av 
radiospektrumtilldelning bör därför 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 
särskilda nationella krav och 
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 
spektrumanvändning uppstår mellan 
medlemsstaterna får kommissionen 
samordna och stödja tvistlösningen.
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allmänna ordningen, den allmänna 
säkerheten och försvaret.

Or. en

Ändringsförslag 49
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Samordningen av och enhetligheten 
hos nyttjanderätterna till radiospektrum bör 
också förbättras, åtminstone för de band 
som har harmoniserats för trådlösa, fasta, 
nomadiska och mobila 
bredbandskommunikationer. Detta 
omfattar de band som har identifierats av 
Internationella teleunionen för IMT-
advanced-system (International Mobile 
Telecommunications-Advanced) samt de 
band som används för RLAN (Radio Local 
Area Networks), såsom 4 GHz och 5 GHz. 
Det bör även utökas till att omfatta band 
som kan harmoniseras i framtiden för 
trådlösa bredbandskommunikationer enligt 
vad som förutses i artikel 3 b i beslutet om 
inrättande av ett flerårigt program för 
radiospektrumpolitik och i yttrandet från 
gruppen för radiospektrumpolitik om 
strategiska utmaningar för Europa när 
det gäller att hantera den ökade 
efterfrågan på spektrum för trådlöst 
bredband som antogs den 13 juni 2013, 
till exempel banden 700 MHz, 1.5 GHz 
och 3.8–4.2 GHz inom en snar framtid.

(20) Samordningen av och enhetligheten 
hos nyttjanderätterna till radiospektrum bör 
också förbättras, åtminstone för de band 
som har harmoniserats för trådlösa, fasta, 
nomadiska och mobila 
bredbandskommunikationer. Detta 
omfattar de band som har identifierats av 
Internationella teleunionen för 
IMT-advanced-system (International 
Mobile Telecommunications-Advanced) 
samt de band som används för RLAN 
(Radio Local Area Networks), såsom 4 
GHz och 5 GHz. Det bör även utökas till 
att omfatta band som kan harmoniseras i 
framtiden för trådlösa 
bredbandskommunikationer såsom 
fastställs i direktiv 2002/21/EG.

Or. en

Ändringsförslag 50
Josef Weidenholzer
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Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Genom att begränsa avgiftsbördan 
till vad som krävs för en optimal 
radiospektrumförvaltning med en balans 
mellan omedelbara betalningar och 
regelbundna avgifter skulle investeringar 
i infrastruktur och införande av teknik 
främjas, och de kostnadsfördelar som 
detta medför skulle överföras till 
slutanvändarna.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 51
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 52
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Trådlösa accesspunkter med låg effekt 
och liten räckvidd är mycket små och 
diskreta utrustningar som liknar 
Wi-Fi-routrar för hushållsbruk. Sådana 
accesspunkters tekniska egenskaper bör 
specificeras på unionsnivå så att de kan 
byggas ut och användas i olika lokala 
sammanhang som fordrar ett allmänt 
tillstånd utan onödiga begränsningar som 
följer av individuell planering eller andra 
tillstånd. Proportionaliteten hos de 
åtgärder för att ange de tekniska 
egenskaperna som vidtas för att ett 
allmänt tillstånd för sådana 
användningsområden ska kunna ges bör 
garanteras genom att de tekniska 
egenskaper som fastställs görs mycket mer 
begränsande än de tillämpliga 
maxgränserna för parametrar i 
unionsåtgärder, till exempel uteffekt.

(29) Trådlösa accesspunkter med låg effekt 
och liten räckvidd är mycket små och 
diskreta utrustningar som liknar 
Wi-Fi-routrar för hushållsbruk. Sådana 
accesspunkter bör kunna användas utan 
onödiga begränsningar som följer av 
individuell planering eller andra tillstånd
om de motsvarar dataskyddet och 
nätsäkerheten.

Or. de

Ändringsförslag 53
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Inom ramen för den gradvisa 
migrationen till helt IP-baserade nät 
hindrar den bristande tillgången på 
produkter baserade på IP-protokollet för 
olika typer av tjänster med garanterad 

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

Or. de

Ändringsförslag 54
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Inom ramen för den gradvisa 
migrationen till helt IP-baserade nät 
hindrar den bristande tillgången på 
produkter baserade på IP-protokollet för 
olika typer av tjänster med garanterad 
servicekvalitet som möjliggör 
kommunikationsvägar genom 
nätdomäner och över nätgränser, både 
inom och mellan medlemsstaterna, 
utvecklingen av tillämpningar som är 
beroende av tillträde till andra nät, vilket i 

utgår
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sin tur begränsar den tekniska 
innovationen. Denna situation hindrar 
dessutom en spridning i bredare skala av 
effektivitetsvinster som görs i samband 
med förvaltning och tillhandahållande av 
IP-baserade nät och tillträdesprodukter 
med garanterad servicekvalitetsnivå, 
särskilt ökad säkerhet, tillförlitlighet och 
flexibilitet, kostnadseffektivitet och 
snabbare anskaffning, vilket gynnar 
nätoperatörer, tjänsteleverantörer och 
slutanvändare. Det krävs därför en 
harmoniserad strategi för utformning av 
och tillgänglighet hos dessa produkter på 
rimliga villkor, bland annat, vid behov, 
möjlighet till korsvisa leveranser av de 
berörda leverantörerna av elektronisk 
kommunikation.

Or. en

Ändringsförslag 55
Regina Bastos

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Skillnader i det nationella 
genomförandet av sektorsspecifika regler 
för skydd av slutanvändare skapar stora 
hinder för den inre digitala marknaden, 
särskilt i form av ökade 
efterlevnadskostnader för leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten som vill erbjuda tjänster i 
olika medlemsstater. Splittringen av och 
osäkerheten angående nivån på skyddet 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 

utgår
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åtskilda 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 
är strängare än den skyddsnivån.

Or. pt

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 rättigheter.

Ändringsförslag 56
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Skillnader i det nationella 
genomförandet av sektorsspecifika regler 
för skydd av slutanvändare skapar stora 
hinder för den inre digitala marknaden, 
särskilt i form av ökade 
efterlevnadskostnader för leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten som vill erbjuda tjänster i 
olika medlemsstater. Splittringen av och 
osäkerheten angående nivån på skyddet 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 
åtskilda nationella regler med en enda 

utgår
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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 
är strängare än den skyddsnivån.

Or. en

Ändringsförslag 57
Christian Engström

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Skillnader i det nationella 
genomförandet av sektorsspecifika regler 
för skydd av slutanvändare skapar stora 
hinder för den inre digitala marknaden, 
särskilt i form av ökade 
efterlevnadskostnader för leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten som vill erbjuda tjänster i 
olika medlemsstater. Splittringen av och 
osäkerheten angående nivån på skyddet i 
olika medlemsstater leder dessutom till att 
slutanvändarnas fortroende 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 åtskilda 
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 

(40) Skillnader i det nationella 
genomförandet av sektorsspecifika regler 
för skydd av slutanvändare skapar stora 
hinder för den inre digitala marknaden, 
särskilt i form av ökade 
efterlevnadskostnader för leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten som vill erbjuda tjänster i 
olika medlemsstater. Splittringen av och 
osäkerheten angående nivån på skyddet 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 åtskilda 
nationella regler med en minimalt 
harmoniserad uppsättning sektorsspecifika 
regler som bidrar till att skapa en hög och 
enhetlig nivå på skyddet av 
slutanvändarna. En harmonisering av 
bestämmelserna bör emellertid inte hindra 
leverantörer av elektronisk kommunikation 
till allmänheten från att erbjuda 
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allmänheten från att erbjuda 
slutanvändarna avtalsvillkor som är 
strängare än den skyddsnivån.

slutanvändarna avtalsvillkor som är 
strängare än den skyddsnivån.
Medlemsstater får också kräva högre 
skyddsnivåer.

Or. en

Ändringsförslag 58
Malcolm Harbour

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) Denna förordning bör inte påverka de 
allmänna 
konsumentsskyddsbestämmelserna i 
unionslagstiftningen och motsvarande 
nationella genomförandelagstiftning, 
särskilt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/83/EU24a.

__________________
24a 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 av rådets 
direktiv 85/577/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64).

Or. en

Ändringsförslag 59
Regina Bastos

Förslag till förordning
Skäl 41
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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) Denna förordning får inte påverka de 
allmänna 
konsumentsskyddsbestämmelserna i 
unionslagstiftningen och motsvarande 
nationella genomförandelagstiftning.

Or. pt

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 rättigheter.

Ändringsförslag 60
Regina Bastos

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

Or. pt

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 61
Malcolm Harbour

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

Or. en

Ändringsförslag 62
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Or. en

Ändringsförslag 63
Malcolm Harbour
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Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) För att fullborda den inre 
marknaden för elektronisk 
kommunikation är det också nödvändigt 
att undanröja hindren för 
slutanvändarnas tillgång till elektroniska 
kommunikationstjänster inom unionen. 
Offentliga myndigheter bör därför inte 
skapa eller bibehålla hinder för 
gränsöverskridande köp av sådana 
tjänster. Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten får inte 
avslå eller begränsa tillträde eller 
diskriminera slutanvändare på grundval 
av deras nationalitet eller 
bosättningsmedlemsstat. En 
differentiering utifrån objektivt 
motiverade skillnader i kostnader, risker 
och marknadsförhållanden såsom 
variationer i efterfrågan och prissättning 
av konkurrenter bör emellertid vara 
möjlig.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 64
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) För att fullborda den inre marknaden 
för elektronisk kommunikation är det också 
nödvändigt att undanröja hindren för 
slutanvändarnas tillgång till elektroniska 
kommunikationstjänster inom unionen. 
Offentliga myndigheter bör därför inte 
skapa eller bibehålla hinder för 
gränsöverskridande köp av sådana tjänster. 
Leverantörer av elektronisk 

(43) För att fullborda den inre marknaden 
för elektronisk kommunikation är det också 
nödvändigt att undanröja hindren för 
slutanvändarnas tillgång till elektroniska 
kommunikationstjänster inom unionen. 
Offentliga myndigheter bör därför inte 
skapa eller bibehålla hinder för 
gränsöverskridande köp av sådana tjänster. 
Leverantörer av elektronisk 
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kommunikation till allmänheten får inte 
avslå eller begränsa tillträde eller 
diskriminera slutanvändare på grundval av 
deras nationalitet eller 
bosättningsmedlemsstat. En 
differentiering utifrån objektivt 
motiverade skillnader i kostnader, risker 
och marknadsförhållanden såsom 
variationer i efterfrågan och prissättning 
av konkurrenter bör emellertid vara 
möjlig.

kommunikation till allmänheten får inte 
avslå eller begränsa tillträde eller 
diskriminera slutanvändare på grundval av 
deras nationalitet eller 
bosättningsmedlemsstat.

Or. de

Ändringsförslag 65
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) Både för fasta kommunikationer och 
mobilkommunikationer är 
prisskillnaderna fortfarande mycket stora 
mellan nationella samtals- och sms-
kommunikationer och kommunikationer 
som terminerar i en annan medlemsstat. 
Det finns stora variationer mellan länder, 
operatörer och tariffpaket och mellan 
mobila och fasta tjänster, vilket 
fortfarande drabbar sårbara kundgrupper 
och hindrar en sömlös kommunikation 
inom unionen. Detta sker trots en mycket 
stor minskning och konvergens i absoluta 
termer av termineringsavgifterna i 
medlemsstaterna samt låga priser på 
transitmarknaderna. Dessutom bör 
övergången till helt IP-baserade 
elektronisk kommunikation i sinom tid ge 
upphov till ytterligare 
kostnadsminskningar. Varje väsentlig 
skillnad i taxor för slutkunder mellan 
nationella fasta 
långdistanskommunikationer, dvs. andra 
än kommunikationer inom ett lokalt 

utgår
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område som identifieras av en geografisk 
områdeskod i den nationella 
nummerplanen, och fasta 
kommunikationer som terminerar i en 
annan medlemsstat bör därför motiveras 
utifrån objektiva kriterier. 
Slutkundstaxorna för internationella 
mobilkommunikationer för reglerade 
roamingsamtal respektive sms-
meddelanden bör inte överstiga den 
eurotaxa för rösttelefoni och sms som 
fastställs i förordning (EU) nr 531/2012, 
om det inte är motiverat på grundval av 
objektiva kriterier. Sådana kriterier kan 
vara extrakostnader och en rimlig 
relaterad marginal. Andra objektiva 
faktorer kan vara skillnader i 
priselasticitet och för alla slutanvändare 
lätt tillgängliga alternativa taxor från 
leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten som 
erbjuder gränsöverskridande 
kommunikationer inom unionen till en 
liten extraavgift eller kostnadsfritt, eller 
för alla slutanvändare lätt tillgängliga 
informationssamhällstjänster med 
jämförbara funktioner, under 
förutsättning att slutanvändarna aktivt 
informeras om sådana alternativ av sina 
leverantörer.

Or. en

Ändringsförslag 66
Christian Engström

Förslag till förordning
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Denna förordning påverkar inte annan 
unionslagstiftning, såsom 
upphovsrättsreglerna och direktiv 
2000/31/EG.

Or. en

Ändringsförslag 67
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(47) För att internet ska vara öppet bör 
leverantörerna av elektronisk 
kommunikation till allmänheten inte 
blockera, sakta ned, försämra eller 
diskriminera visst specifikt innehåll, vissa 
tillämpningar eller vissa tjänster eller 
specifika delar av dessa, förutom genom ett 
begränsat antal rimliga 
trafikstyrningsåtgärder. Sådana åtgärder 
bör vara öppna, proportionella och icke-
diskriminerande. En skälig trafikstyrning 
omfattar en begränsning av följderna av 
nättrafikbelastning, under förutsättning att 
nättrafikbelastningen endast uppstår 
tillfälligt eller under exceptionella 
omständigheter. Definitionen av 
trafikstyrning omfattar inte en rättsligt 
motiverad påverkan av dataflödet.

Or. de
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Ändringsförslag 68
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(47) För att internet ska vara öppet bör 
leverantörerna av elektronisk 
kommunikation till allmänheten inte 
blockera, sakta ned, försämra eller 
diskriminera visst specifikt innehåll, vissa 
tillämpningar eller vissa tjänster eller 
specifika delar av dessa, förutom genom ett 
begränsat antal rimliga 
trafikstyrningsåtgärder. Sådana åtgärder 
bör vara öppna, proportionella och icke-
diskriminerande. En skälig trafikstyrning 
omfattar förebyggande eller förhindrande 
av allvarliga brott, inklusive frivilliga 
åtgärder från leverantörernas sida för att 
förhindra tillträde till och distribution av 
barnpornografi. Åtgärder för att minimera 
följderna av nättrafikbelastning bör anses 
skäliga i bevisade punktfall av akut 
nättrafikbelastning, under förutsättning att 
likvärdiga typer av trafik behandlas lika.

Or. en

Ändringsförslag 69
Christian Engström

Förslag till förordning
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) Slutanvändarna efterfrågar också 
tjänster och tillämpningar som kräver en 
höjd nivå av garanterad servicekvalitet, 
som erbjuds av leverantörer av elektronisk 

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

Or. en

Ändringsförslag 70
Christian Engström

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 
servicenivåerna med leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten när det gäller 
tillhandahållande av specialiserade 
tjänster. Detta förväntas spela en viktig 
roll för utvecklingen av nya tjänster, till 
exempel kommunikation från maskin till 
maskin (M2M). Samtidigt bör sådana 
arrangemang ge leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten möjlighet 
att balansera trafiken på ett bättre sätt och 
undvika överbelastning av nätet. 
Innehålls-, tillämpnings- och 
tjänsteleverantörerna och leverantörerna 

(50) Dessutom efterfrågar innehålls-, 
tillämpnings- och tjänsteleverantörerna 
överföringstjänster som grundas på flexibla 
kvalitetsparametrar, bland annat lägre 
prioritet för trafik som inte är tidskänslig. 
Dessa leverantörers möjlighet att 
förhandla om flexibel kvalitet på 
servicenivåerna med leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten 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.
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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.

Or. en

Ändringsförslag 71
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 
servicenivåerna med leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten när det gäller 
tillhandahållande av specialiserade tjänster. 
Detta förväntas spela en viktig roll för 
utvecklingen av nya tjänster, till exempel 
kommunikation från maskin till maskin 
(M2M). Samtidigt bör sådana arrangemang 
ge leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten möjlighet 
att balansera trafiken på ett bättre sätt och 
undvika överbelastning av nätet. Innehålls-
, tillämpnings- och tjänsteleverantörerna 
och leverantörerna av elektronisk 
kommunikation till allmänheten bör därför 
vara fria att ingå specialtjänsteavtal om 
fastställda kvalitetsnivåer på tjänsterna, om 
inte sådana avtal väsentligt försämrar den 
allmänna kvaliteten på 
internetaccesstjänster.

(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 
servicenivåerna med leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten när det gäller 
tillhandahållande av specialiserade tjänster. 
Detta förväntas spela en viktig roll för 
utvecklingen av nya tjänster, till exempel 
kommunikation från maskin till maskin 
(M2M). Samtidigt bör sådana arrangemang 
ge leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten möjlighet 
att balansera trafiken på ett bättre sätt och 
undvika överbelastning av nätet. Innehålls-
, tillämpnings- och tjänsteleverantörerna 
och leverantörerna av elektronisk 
kommunikation till allmänheten bör därför 
vara fria att ingå specialtjänsteavtal om 
fastställda kvalitetsnivåer på tjänsterna, om 
inte sådana avtal försämrar den allmänna 
kvaliteten på öppna internetaccesstjänster.
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Or. en

Ändringsförslag 72
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 
servicenivåerna med leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten när det gäller 
tillhandahållande av specialiserade tjänster. 
Detta förväntas spela en viktig roll för 
utvecklingen av nya tjänster, till exempel 
kommunikation från maskin till maskin 
(M2M). Samtidigt bör sådana arrangemang 
ge leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten möjlighet 
att balansera trafiken på ett bättre sätt och 
undvika överbelastning av nätet. Innehålls-
, tillämpnings- och tjänsteleverantörerna 
och leverantörerna av elektronisk 
kommunikation till allmänheten bör därför 
vara fria att ingå specialtjänsteavtal om 
fastställda kvalitetsnivåer på tjänsterna, om 
inte sådana avtal väsentligt försämrar den 
allmänna kvaliteten på 
internetaccesstjänster.

(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 
servicenivåerna med leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten när det gäller 
tillhandahållande av specialiserade tjänster. 
Detta förväntas spela en viktig roll för 
utvecklingen av nya tjänster, till exempel 
kommunikation från maskin till maskin 
(M2M). Samtidigt bör sådana arrangemang 
ge leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten möjlighet 
att balansera trafiken på ett bättre sätt och 
undvika överbelastning av nätet. Innehålls-
, tillämpnings- och tjänsteleverantörerna 
och leverantörerna av elektronisk 
kommunikation till allmänheten bör därför 
vara fria att ingå specialtjänsteavtal om 
fastställda kvalitetsnivåer på tjänsterna, om 
inte sådana avtal försämrar kvaliteten på 
internetaccesstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 73
Christian Engström
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Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 74
Malcolm Harbour
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Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 75
Christian Engström

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 ska vara fristående 
från alla leverantörer av elektronisk 
kommunikation, använda enkelt och 
tydligt språk, använda fullständiga och 
aktuella uppgifter, bygga på 
genomskådlig metodik, vara tillförlitliga 
och lättillgängliga enligt Web Content 
Accessibility Guidelines 2.0 och ha ett 
effektivt förfarande för hantering av 
klagomål.

Or. en

Ändringsförslag 76
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Slutanvändarna bör på lämpligt sätt 
informeras om priset och typen av 
erbjuden tjänst innan de köper tjänsten. 
Denna information bör lämnas 
omedelbart före kopplingen av ett samtal 

utgår
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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 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.

Or. en

Ändringsförslag 77
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

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, förutom genom senare 
avtal mellan slutanvändaren och 
leverantören. Kommissionen och flera 
nationella tillsynsmyndigheter 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 avtalets 

(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, förutom genom senare 
avtal mellan slutanvändaren och 
leverantören. Kommissionen och flera 
nationella tillsynsmyndigheter 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 avtalets 
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ingående informera slutanvändarna om den 
hastighet och andra parametrar för 
tjänsternas kvalitet som de realistiskt kan 
leverera vid slutanvändarens primära 
accesspunkt.

ingående informera slutanvändarna om den 
uppskattade hastigheten och andra 
parametrar för tjänsternas kvalitet vid 
slutanvändarens primära accesspunkt.

Or. en

Motivering

Det är inte tekniskt genomförbart att ge varje enskild användare uppgifter om den faktiska 
hastigheten. Det kan finnas betydande skillnader inom en stad och till och med på en och 
samma gata. Därför bör leverantörer endast vara skyldiga att lämna uppskattningar.

Ändringsförslag 78
Christian Engström

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, förutom genom senare 
avtal mellan slutanvändaren och 
leverantören. Kommissionen och flera 
nationella tillsynsmyndigheter 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 avtalets 
ingående informera slutanvändarna om den 
hastighet och andra parametrar för 
tjänsternas kvalitet som de realistiskt 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, förutom genom senare 
uttryckliga avtal mellan slutanvändaren 
och leverantören. Kommissionen och flera 
nationella tillsynsmyndigheter 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 avtalets 
ingående informera slutanvändarna om den 
hastighet och andra parametrar för 
tjänsternas kvalitet som de realistiskt kan 
leverera vid slutanvändarens primära 
accesspunkt.
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Or. en

Ändringsförslag 79
Regina Bastos

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) För att undvika oväntat höga fakturor 
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 
tjänsten enligt överenskommelsen med 
leverantören även fortsättningsvis ska 
tillhandahållas.

(58) För att undvika oväntat höga fakturor 
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.

Or. pt

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 rättigheter.

Ändringsförslag 80
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) För att undvika oväntat höga fakturor 
bör slutanvändarna ha möjlighet att sätta 
ett kostnadstak för avgifterna för sina 
samtal och internetaccesstjänster. Denna 

(58) För att undvika oväntat höga fakturor 
bör slutanvändare med taxor där 
faktureringen bygger på användningstid 
eller antal använda enheter ha möjlighet 
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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 
tjänsten enligt överenskommelsen med 
leverantören även fortsättningsvis ska 
tillhandahållas.

att sätta ett kostnadstak för avgifterna för 
sina samtal och internetaccesstjänster. 
Denna möjlighet bör omfatta att det 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 
tjänsten enligt överenskommelsen med 
leverantören även fortsättningsvis ska 
tillhandahållas.

Or. en

Ändringsförslag 81
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) För att undvika oväntat höga fakturor 
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 
tjänsten enligt överenskommelsen med 
leverantören även fortsättningsvis ska 
tillhandahållas.

(58) För att undvika oväntat höga fakturor 
bör slutanvändarna vid alla avtal med 
abonnemang och avtal med kontantkort 
och automatisk påfyllning som slutits 
efter införlivandet av ändringarna av 
direktiv 2002/22/EG 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 
tjänsten enligt överenskommelsen med 
leverantören även fortsättningsvis ska 
tillhandahållas.

Or. en

Motivering

Att införa denna möjlighet för alla befintliga avtal framstår som en avsevärd börda. Därför 
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bör detta krav endast gälla avtal som slutits efter införlivandet. Dessutom bör tjänster som 
betalas med kontantkort utan automatisk påfyllning uteslutas eftersom oväntat höga fakturor 
inte är möjliga i dessa fall.

Ändringsförslag 82
Malcolm Harbour

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 att byta leverantör. 
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 av 
eventuell subventionerad utrustning eller 
det tidsproportionella värdet av andra 
eventuella kampanjer. Avtal som har 
förlängts genom tyst medgivande bör ha 
en uppsägningsfrist på en månad.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 83
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(59) Erfarenheter från medlemsstaterna och 
en färsk undersökning som beställts av 
genomförandeorganet för hälso- och 

(59) Erfarenheter från medlemsstaterna och 
en färsk undersökning som beställts av 
genomförandeorganet för hälso- och 
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konsumentfrågor visar att långa 
avtalsperioder och automatiska 
förlängningar eller förlängningar genom 
tyst medgivande av avtal utgör betydande 
hinder för att byta leverantör. 
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 av 
eventuell subventionerad utrustning eller 
det tidsproportionella värdet av andra 
eventuella kampanjer. Avtal som har 
förlängts genom tyst medgivande bör ha en 
uppsägningsfrist på en månad.

konsumentfrågor visar att långa 
avtalsperioder och automatiska 
förlängningar eller förlängningar genom 
tyst medgivande av avtal utgör betydande 
hinder för att byta leverantör. 
Slutanvändarna bör därför utan kostnad 
kunna säga upp avtal tolv månader efter det 
att det ingåtts. I sådana fall kan 
slutanvändarna behöva ersätta 
leverantörerna för återstående värde av 
eventuell subventionerad utrustning eller 
det tidsproportionella värdet av andra 
eventuella kampanjer. Avtal som har 
förlängts genom tyst medgivande bör ha en 
uppsägningsfrist på en månad.

Or. en

Motivering

Sex månader ter sig som en alltför kort period för att planering och investeringssäkerhet för 
leverantörer av elektronisk kommunikation ska kunna garanteras.

Ändringsförslag 84
Josef Weidenholzer

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 att byta leverantör. 
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 av 
eventuell subventionerad utrustning eller 
det tidsproportionella värdet av andra 

(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 att byta leverantör. 
Slutanvändarna bör därför utan kostnad 
kunna säga upp avtal sex månader efter det 
att det ingåtts. I sådana fall kan 
slutanvändarna till en för dem rimlig nivå 
behöva ersätta leverantörerna för 
återstående värde av eventuell 
subventionerad utrustning eller det 
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eventuella kampanjer. Avtal som har 
förlängts genom tyst medgivande bör ha en 
uppsägningsfrist på en månad.

tidsproportionella värdet av andra 
eventuella kampanjer. Avtal som har 
förlängts genom tyst medgivande bör ha en 
uppsägningsfrist på en månad.

Or. de

Ändringsförslag 85
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61) Paket som består av elektronisk 
kommunikation och andra tjänster såsom 
linjära utsändningstjänster blir allt 
vanligare och är en viktig 
konkurrensfaktor. Om olika 
avtalsbestämmelser för uppsägning och 
byte gäller för de tjänster som ingår i 
sådana paket kan slutanvändarna inte 
byta till konkurrenskraftiga erbjudanden 
för hela eller delar av paketet. 
Bestämmelserna om uppsägning av avtal 
och byte i denna förordning bör därför 
tillämpas på alla delar av sådana paket.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 86
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61) Paket som består av elektronisk 
kommunikation och andra tjänster såsom 
linjära utsändningstjänster blir allt 
vanligare och är en viktig 
konkurrensfaktor. Om olika 

(61) Paket som består av elektronisk 
kommunikation och andra tjänster såsom 
linjära utsändningstjänster blir allt 
vanligare och är en viktig 
konkurrensfaktor. Om olika 
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avtalsbestämmelser för uppsägning och 
byte gäller för de tjänster som ingår i 
sådana paket kan slutanvändarna inte byta 
till konkurrenskraftiga erbjudanden för 
hela eller delar av paketet. Bestämmelserna 
om uppsägning av avtal och byte i denna 
förordning bör därför tillämpas på alla
delar av sådana paket.

avtalsbestämmelser för uppsägning och 
byte gäller för de tjänster som ingår i 
sådana paket kan slutanvändarna inte byta 
till konkurrenskraftiga erbjudanden för 
hela eller delar av paketet. Bestämmelserna
om uppsägning av avtal och byte i denna 
förordning bör därför åtminstone tillämpas 
gemensamt på de delar av ett paket som 
omfattar anslutningen till ett elektroniskt 
kommunikationsnät och elektroniska 
kommunikationstjänster och bör 
dessutom gälla oberoende av 
bestämmelser om uppsägning och byte av 
avtal som är tillämpliga för linjära 
utsändningstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 87
Regina Bastos

Förslag till förordning
Skäl 62

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(62) För att utnyttja den 
konkurrenspräglade miljön bör 
slutanvändarna kunna göra väl 
underbyggda val och byta leverantör när de 
vill. Slutanvändarna bör därför kunna byta 
leverantör utan att hindras av juridiska, 
tekniska eller praktiska hinder, inklusive 
avtalsvillkor och avgifter. 
Nummerportabilitet är centralt för att 
förenkla konsumenternas val och för en 
effektiv konkurrens. Denna tjänst bör 
genomföras med minsta möjliga dröjsmål 
så att numret aktiveras inom en arbetsdag 
efter det att ett avtal om 
nummerportabilitet ingåtts. Betalning av 
utestående fakturor bör inte vara ett villkor 
för verkställande av en nummerportering.

(62) För att utnyttja den 
konkurrenspräglade miljön bör 
slutanvändarna kunna göra väl 
underbyggda val och byta leverantör när de 
vill. Slutanvändarna bör därför kunna byta 
leverantör utan att hindras av juridiska, 
tekniska eller praktiska hinder, inklusive 
avtalsvillkor och avgifter. 
Nummerportabilitet är centralt för att 
förenkla konsumenternas val och för en 
effektiv konkurrens. Denna tjänst bör 
genomföras med minsta möjliga dröjsmål 
så att numret aktiveras inom en arbetsdag. 
Betalning av utestående fakturor bör inte 
vara ett villkor för verkställande av en 
nummerportering.

Or. pt
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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 rättigheter.

Ändringsförslag 88
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Skäl 63

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 bytet av 
leverantör 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 i 
uppdrag 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, 
exempelvis genom möjligheten att välja 
att utnyttja en tjänst för vidarebefordran 
av e-postbrev. Tillgång till öppen och exakt 
information i rätt tid om bytet bör bidra till 
att öka slutanvändarnas förtroende för bytet 
av leverantör och göra dem villigare att 
aktivt medverka i konkurrensen mellan 
leverantörerna.

Or. en
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Ändringsförslag 89
Malcolm Harbour

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

Or. en

Ändringsförslag 90
Christian Engström

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.

(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. Konsumenten får också 
begära att tillgodohavanden överförs till 
den mottagande 
telekommunikationsleverantören.

Or. en
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Ändringsförslag 91
Josef Weidenholzer

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.

(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 som också bör ha rätt att ta 
del av och få de uppgifter raderade som 
har samlats in.

Or. de

Ändringsförslag 92
Malcolm Harbour

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 e-postkommunikationerna 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

Or. en
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Ändringsförslag 93
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Or. en

Ändringsförslag 94
Christian Engström

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 

(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 
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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 EU-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.

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 EU-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.

Or. en

Ändringsförslag 95
Christian Engström

Förslag till förordning
Skäl 76

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

Or. en

Ändringsförslag 96
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Förslag till förordning
Skäl 76

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 ett datum fastställas för 
den definitiva utfasningen av 
roamingavgifter i slutkundsledet, som 
började minskas genom 
förordning (EG) nr 717/2007. Före detta 
slutliga avskaffande av avgifter i 
slutkundsledet bör avgifterna i 
grossistledet sänkas ytterligare och 
mobiltermineringstaxorna bör 
harmoniseras i hela EU för att möjliggöra 
verkligt lika villkor för 
telekommunikationsoperatörer.

Or. en

Motivering

I ett antal medlemsstater ligger det genomsnittliga inrikespriset under 0,05 euro. Att behålla 
roamingsamtalspriset i grossistledet på den nuvarande nivån 0,05 euro efter den 1 juli 2016 
när operatörer blir skyldiga att ta ut exakt samma avgifter av roamingkunder som av 
inrikeskunder skulle ge upphov till allvarliga snedvridningar på marknaden. 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 97
Christian Engström

Förslag till förordning
Skäl 80a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(80a) När slutanvändaren lämnar sitt 
samtycke till uppgiftsbehandling bör detta 
samtycke vara informerat, specifikt och 
otvetydigt. Ett sådant samtycke bör inte 
vara en förutsättning för att 
slutanvändaren ska kunna använda 
telekommunikationstjänster.
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Or. en

Ändringsförslag 98
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) medborgare och företag har rätt och 
möjlighet att få tillträde till 
konkurrenskraftiga, säkra och tillförlitliga 
kommunikationstjänster, oavsett varifrån i 
unionen de tillhandahålls och utan att 
hämmas av gränshinder eller omotiverade 
ytterligare kostnader.

b) medborgare och företag har rätt och 
möjlighet att få tillträde till 
konkurrenskraftiga, säkra och tillförlitliga 
kommunikationstjänster, oavsett varifrån i 
unionen de tillhandahålls och utan att 
hämmas av gränshinder eller omotiverade 
ytterligare kostnader och påföljder.

Or. en

Ändringsförslag 99
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) nationella, europeiska och regionala 
offentliga myndigheter bör samarbeta för 
att garantera medborgarna tillgång till 
säkra och tillförlitliga 
kommunikationstjänster till 
konkurrenskraftiga avgifter, oavsett 
bostadsort inom EU:s territorium.

Or. fr

Ändringsförslag 100
Catherine Stihler
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Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) utfasningen av omotiverade 
roamingavgifter genomförs. 

Or. en

Ändringsförslag 101
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs i synnerhet 
följande regleringsprinciper enligt vilka 
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 i jämförelse med bestämmelserna i 
direktiven 2002/19/EG, 2002/20/EG, 
2002/21/EG och 2002/22/EG:

I denna förordning fastställs i synnerhet 
följande regleringsprinciper enligt vilka 
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 i jämförelse med 
bestämmelserna i direktiven 2002/19/EG, 
2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG:

Or. fr

Ändringsförslag 102
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Att främja investeringar och innovation i 
ny och förbättrad infrastruktur med hög 
kapacitet som täcker hela unionen och 
tillgodose slutanvändarnas föränderliga 
behov.

c) Att främja investeringar och innovation i 
ny och förbättrad infrastruktur med hög 
kapacitet och se till att de täcker hela 
unionen och kan tillgodose 
slutanvändarnas föränderliga behov, 
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oavsett var de befinner sig inom EU:s 
territorium.

Or. fr

Ändringsförslag 103
Josef Weidenholzer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Att bevara slutanvändarnas integritet 
och garantera den användarinriktade 
nätneutraliteten.

Or. de

Ändringsförslag 104
Regina Bastos

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

Or. pt

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.
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Ändringsförslag 105
Jürgen Creutzmann

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

Or. en

Ändringsförslag 106
Christian Engström

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Bestämmelserna i denna förordning 
påverkar inte unionens regelverk på 
området för uppgiftsskydd och 
artiklarna 7 och 8 i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 107
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) huvudsakligt verksamhetsställe: den 
verksamhetsort i medlemsstaten där de 
huvudsakliga besluten om investeringar i 

(6) huvudsakligt verksamhetsställe: den 
verksamhetsort i medlemsstaten där den 
faktiska administrativa verksamheten 
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och tillhandahållande av elektroniska 
kommunikationstjänster eller
kommunikationsnät i unionen fattas.

sker. Den omfattar den huvudsakliga, 
centrala ledningen och kontrollen över 
företagets drift, personal, bokföring och 
tillgångar.

Or. de

Motivering

Det saknas objektiva och entydiga kriterier i definitionen. Inriktningen på den ”faktiska 
verksamhetsorten” möjliggör en exakt definition och låter sig inte enkelt alltefter behov 
ändras av företaget. Det minskar möjligheterna till oegentligheter i EU:s 
godkännandeförfarande.

Ändringsförslag 108
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) harmoniserade radiospektrum för 
trådlösa bredbandskommunikationer: 
radiospektrum vars villkor för tillgång och 
effektiv användning är harmoniserade på 
unionsnivå, särskilt i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 676/2002/EG,27 och som används för 
andra elektroniska kommunikationstjänster 
än utsändning.

(8) harmoniserade radiospektrum för 
trådlösa bredbandskommunikationer: 
radiospektrum vars villkor för tillgång och 
effektiv användning är harmoniserade på 
unionsnivå i enlighet med de bestämmelser 
och förfaranden som fastställs i 
direktiv 2002/21/EG och med 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 676/2002/EG,27 och som används för 
andra elektroniska kommunikationstjänster 
än utsändning.

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 109
Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 110
Catherine Stihler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) skälig nätförvaltning: 
nätförvaltning som är förenlig med de 
allmänna principerna om relevans, 
proportionalitet, effektivitet, icke-
diskriminering och öppenhet.

Or. en

Ändringsförslag 111
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab
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Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) öppen internetaccesstjänst: en allmänt 
tillgänglig kommunikationstjänst som 
erbjuder internetanslutning av en kvalitet 
som motsvarar den tekniska utvecklingen, 
och därigenom ger möjlighet till anslutning 
mellan alla slutpunkter som är 
uppkopplade mot internet, oberoende av 
vilken nätteknik som används och utan 
några begränsningar av det lagliga 
innehåll som utbyts. Tjänsten gör det 
möjligt för slutanvändarna att använda 
alla tillämpningsprogram som utnyttjar 
internets elektroniska 
kommunikationsfunktion. Obegränsade 
internetaccesstjänster bygger på principen 
best-effort. De enda tillåtna undantagen 
är proportionerliga tekniska 
trafikstyrningsåtgärder eller 
genomförande av ett domstolsbeslut.

Or. en

Ändringsförslag 112
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

14) öppen internetaccesstjänst: en allmänt 
tillgänglig kommunikationstjänst som 
erbjuder internetanslutning, och därigenom 
möjlighet till anslutning mellan alla 
slutpunkter som är uppkopplade mot 
internet, oberoende av vilken nätteknik 
som används. Medlemsstaterna ska ställa 
rimliga minimikrav på servicekvaliteten 
för öppna internetaccesstjänster som 
motsvarar den tekniska utvecklingen. En 
öppen internetaccesstjänst gör det möjligt 
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för slutanvändare att använda alla 
internetbaserade tillämpningar enligt 
principen best-effort. Det enda tillåtna 
undantagen är en proportionell motiverad 
trafikstyrning då det finns tydligt 
definierade användningsvillkor för den.

Or. de

Motivering

Definitionen av internetaccesstjänsten bör följa den definition som tagits fram av Berec 
(BEREC Guidelines for quality of service in the scope of net neutrality, BoR (12) 131).

Ändringsförslag 113
Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 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 därigenom 
möjlighet till anslutning mellan praktiskt 
taget alla slutpunkter som är uppkopplade 
mot internet. Tjänsten gör det möjligt för 
slutanvändare att sända data till och 
motta data från hela internet. 

Or. en

Ändringsförslag 114
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) internetaccesstjänst: en allmänt 
tillgänglig kommunikationstjänst som 
erbjuder internetanslutning, och därigenom 

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

möjlighet till anslutning mellan praktiskt 
taget alla slutpunkter som är uppkopplade 
mot internet, oberoende av vilken nätteknik 
som används. Tjänsten gör det möjligt för 
slutanvändare att sända data till och 
motta data från hela internet.

Or. en

Ändringsförslag 115
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 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 därigenom 
möjlighet till anslutning mellan praktiskt 
taget alla slutpunkter som är uppkopplade 
mot internet, oberoende av vilken nätteknik 
eller vilka apparater som används.

Or. en

Motivering

Ytterligare förtydligande om olika apparater. Tillägg om använda tillämpningsprogram, 
potentiella begränsningar och trafikstyrning har avsiktligen utelämnats för att undvika en 
överlastad definition och upprepningar av andra delar av förslaget.

Ändringsförslag 116
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) specialiserad tjänst: elektronisk 
kommunikationstjänst eller annan tjänst 
som möjliggör anslutning till specifikt 

utgår
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innehåll, specifika tillämpningar eller 
tjänster eller en kombination av dessa, 
och vars tekniska egenskaper kontrolleras 
genomgående eller gör det möjligt att 
sända eller motta data från ett fastställt 
antal parter eller slutpunkter, och som 
inte saluförs eller allmänt används som 
ersättning för internetaccesstjänst.

Or. en

Ändringsförslag 117
Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(15) specialiserade tjänster: elektroniska 
kommunikationstjänster som 
tillhandahålls och bedrivs inom slutna 
elektroniska kommunikationsnät som 
använder internetprotokoll men inte är en 
del av internet. Med uttrycket slutna 
elektroniska kommunikationsnät avses 
nät som bygger på strikt åtkomstkontroll. 

Or. en

Ändringsförslag 118
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) specialiserad tjänst: elektronisk 
kommunikationstjänst eller annan tjänst 
som möjliggör anslutning till specifikt 

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

slutet kommunikationsnätverk med 
internetprotokoll och som inte används 
som ersättning för internetaccesstjänst. 
Även deras funktionalitet skiljer sig från 
tjänster som erbjuds via det allmänt 
tillgängliga internet.

Or. de

Ändringsförslag 119
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(15) specialiserad tjänst: elektronisk 
kommunikationstjänst eller annan tjänst 
som tillhandahålls och bedrivs inom ett 
slutet elektroniskt kommunikationsnät 
som använder internetprotokoll och 
bygger på strikt åtkomstkontroll, och som 
inte saluförs eller allmänt används som 
ersättning för internetaccesstjänst.

Or. en

Ändringsförslag 120
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) specialiserad tjänst: elektronisk 
kommunikationstjänst eller annan tjänst 
som möjliggör anslutning till specifikt 

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

strikt åtkomstkontroll möjliggör anslutning 
till specifikt innehåll, specifika 
tillämpningar eller tjänster eller en 
kombination av dessa, i syfte att 
säkerställa egenskaper av förhöjd kvalitet 
som kontrolleras genomgående, och som 
inte saluförs eller används som ersättning 
för internetaccesstjänst.

Or. en

Ändringsförslag 121
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(15) specialiserad tjänst: elektronisk 
kommunikationstjänst eller annan tjänst 
som använder internetprotokoll och för ett 
fastställt antal parter möjliggör optimal 
anslutning till specifikt innehåll, specifika 
tillämpningar eller tjänster eller en 
kombination av dessa, och vars tekniska 
egenskaper kontrolleras genom 
användning av trafikstyrning för att 
säkerställa att tjänstens egenskaper är
tillräckligt goda, och som inte saluförs 
eller allmänt används som ersättning för 
internetaccesstjänst.

Or. en

Motivering

Genomgående kontroll av specialiserade tjänster kanske inte alltid är tekniskt möjlig. I vissa 
fall är genomgående kontroll inte ens avsedd, exempelvis när bara en del av 
överföringsvägen kunnat optimeras. Det är också oklart om fullständigt genomgående 
kontroll är praktiskt genomförbar för mobila dataanslutningar. Vidare har det uttryckligen 
klargjorts att optimerad anslutning naturligt innebär trafikstyrning.
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Ändringsförslag 122
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 123
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från artikel 12 i 
direktiv 2002/20/EG får EU-leverantörer 
av elektronisk kommunikation endast 
omfattas av administrativa avgifter 
tillämpliga i värdmedlemsstaten om de har 
en årlig omsättning för elektroniska 
kommunikationstjänster i den 
medlemsstaten som överstiger 0,5 % av 
den totala nationella omsättningen för 
elektronisk kommunikation. När sådana 
avgifter tas ut ska endast omsättningen för 
elektroniska kommunikationstjänster i den 
berörda medlemsstaten beaktas.

3. Genom undantag från artikel 12 i 
direktiv 2002/20/EG får EU-leverantörer 
av elektronisk kommunikation endast 
omfattas av administrativa avgifter 
tillämpliga i värdmedlemsstaten om de har 
en årlig omsättning för elektroniska 
kommunikationstjänster i den 
medlemsstaten som överstiger 0,1 % av 
den totala nationella omsättningen för 
elektronisk kommunikation. När sådana 
avgifter tas ut ska endast omsättningen för 
elektroniska kommunikationstjänster i den 
berörda medlemsstaten beaktas.

Or. de
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Ändringsförslag 124
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genom undantag från artikel 13.1 b i 
direktiv 2002/22/EG får EU-leverantörer 
av elektronisk kommunikation endast 
omfattas av skyldigheten att dela 
nettokostnaden för skyldigheten att 
tillhandahålla samhällsomfattande tjänster i 
värdmedlemsstaten om de har en årlig 
omsättning för elektroniska 
kommunikationstjänster i den 
medlemsstaten som överstiger 3 % av den 
totala nationella omsättningen för 
elektronisk kommunikation. När sådana 
bidrag tas ut ska endast omsättningen för 
elektroniska kommunikationstjänster i den 
berörda medlemsstaten beaktas.

4. Genom undantag från artikel 13.1 b i 
direktiv 2002/22/EG får EU-leverantörer 
av elektronisk kommunikation endast 
omfattas av skyldigheten att dela 
nettokostnaden för skyldigheten att 
tillhandahålla samhällsomfattande tjänster i 
värdmedlemsstaten om de har en årlig 
omsättning för elektroniska 
kommunikationstjänster i den 
medlemsstaten som överstiger 1 % av den 
totala nationella omsättningen för 
elektronisk kommunikation. När sådana 
bidrag tas ut ska endast omsättningen för 
elektroniska kommunikationstjänster i den 
berörda medlemsstaten beaktas.

Or. de

Ändringsförslag 125
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. EU-leverantörer av elektronisk 
kommunikation ska därför ha rätt till lika 
behandling av medlemsstaternas 
nationella tillsynsmyndigheter i objektivt 
likvärdiga situationer.

utgår

Or. de

Motivering

I denna formulering tas inte hänsyn till olika grader av skydd i nationell lagstiftning. Det är 
den nationella lagstiftningen som bör tillämpas av den behöriga regleringsmyndigheten och 
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inte de för tillfället svagaste bestämmelserna i EU vilket skulle vara möjligt att argumentera 
för med den formulering som använts. Kommissionen liksom den medlemsstat med den 
svagaste skyddsnivån eller rättsliga tolkningen skulle då i praktiken bli det enda rättesnöret.

Ändringsförslag 126
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) leverantörens namn, rättsliga ställning 
och juridiska form, registreringsnummer, 
om leverantören är registrerad i ett 
handelsregister eller liknande offentligt 
register, geografisk adress för 
leverantörens huvudsakliga 
verksamhetsställe, en kontaktperson, en 
kort beskrivning av de nät eller tjänster 
som leverantören tillhandahåller eller har 
för avsikt att tillhandahålla samt angivelse 
av hemmedlemsstat.

a) leverantörens namn, rättsliga ställning 
och juridiska form, registreringsnummer, 
om leverantören är registrerad i ett 
handelsregister eller liknande offentligt 
register, geografisk adress för 
leverantörens huvudsakliga 
verksamhetsställe, en kontaktperson, en 
kort beskrivning av de nät eller tjänster 
som leverantören tillhandahåller eller har 
för avsikt att tillhandahålla, deras 
säkerhetsmekanism samt angivelse av 
hemmedlemsstat.

Or. de

Ändringsförslag 127
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Detta avsnitt ska tillämpas på 
harmoniserade radiospektrum för trådlösa 
bredbandskommunikationer enligt direktiv 
2009/140/EG och beslut nr 676/2002/EG 
med beaktande av de bestämmelser som 
fastställs i artiklarna 8a och 9 i direktiv 
2002/21/EG.

Or. en
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Ändringsförslag 128
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Detta avsnitt ska inte påverka 
medlemsstaternas rätt att dra fördel av 
avgifter som tas ut för att garantera en 
optimal användning av 
radiospektrumresurserna i enlighet med 
artikel 13 i direktiv 2002/20/EG och att 
organisera och använda sina radiospektrum 
för radiospektrum för den allmänna 
ordningen, statens säkerhet och försvar 
samtidigt som hänsyn tas till viktiga mål 
som avser allmänintresset, såsom 
kulturell och medial mångfald, samt olika 
radiospektrumanvändares intressen.

Or. en

Ändringsförslag 129
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De nationella behöriga myndigheterna 
ska tillämpa auktorisationssystem som är 
så lite betungande som möjligt för att 
tillåta användning av radiospektrum på 
grundval av objektiva, öppet redovisade, 
icke-diskriminerande och proportionerliga 
kriterier för att användningen av 
radiospektrum ska vara så flexibel och 
effektiv som möjligt, och sträva efter att 
uppnå jämförbara villkor inom unionen för 
integrerade flerterritoriella investeringar 
och verksamheter av EU-leverantörer av 

2. De nationella behöriga myndigheterna 
ska tillämpa auktorisationssystem för 
användning av radiospektrum på grundval 
av objektiva, öppet redovisade, icke-
diskriminerande och proportionerliga 
kriterier för att användningen av 
radiospektrum ska vara så flexibel och 
effektiv som möjligt, och sträva efter att 
uppnå jämförbara villkor inom unionen för 
integrerade flerterritoriella investeringar 
och verksamheter av EU-leverantörer av 
elektronisk kommunikation.
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elektronisk kommunikation.

Or. de

Ändringsförslag 130
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

e) Säkerställa en effektiv 
spektrumanvändning för att tillgodose 
den växande efterfrågan på trådlösa 
höghastighetsbredbandsnät samtidigt som 
hänsyn tas till allmänintresset och det 
sociala, kulturella och ekonomiska värdet 
hos spektrumet som helhet.

Or. en

Ändringsförslag 131
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Säkerställa att alla politikändringar 
som rör effektiv spektrumanvändning tar 
hänsyn till konsekvenserna för 
allmänintresset i form av störningar och 
kostnader.

Or. en

Ändringsförslag 132
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 133
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Punkt 2 ska inte gälla bestämmelserna 
enligt artikel 9.3 och 9.4 i 
direktiv 2002/21/EG.

Or. en

Ändringsförslag 134
Josef Weidenholzer

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 insyn i enlighet med 
unionsrätten.

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

Or. de

Ändringsförslag 135
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

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 vad som anges i 
punkt 4.
2. Varje operatör ska uppfylla en rimlig 
begäran som lagts fram skriftligt av en 
auktoriserad leverantör av elektroniska 
kommunikationstjänster om att 
tillhandahålla en europeisk 
anslutningsprodukt med garanterad 
tjänstekvalitet enligt vad som anges i 
punkt 4. Avslag på begäran om att 
tillhandahålla en europeisk produkt med 
garanterad tjänstekvalitet ska grundas på 
objektiva kriterier. Operatören ska ange 
skälen till eventuella avslag inom en 
månad från den skriftliga begäran. 
Om den part som begär leverans av en 
europeisk anslutningsprodukt med 
garanterad tjänstekvalitet inte kan eller 
inte vill göra en europeisk 
anslutningsprodukt tillgänglig för den 
part som lämnat in begäran på rimliga 
villkor, vare sig inom unionen eller i 
tredjeländer ska detta anses utgöra ett 
objektivt skäl till avslag om den senare 
parten begär detta. 
3. Om begäran avslås eller om en 
överenskommelse om specifika villkor, 
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inklusive pris, inte har nåtts inom två 
månader från den skriftliga begäran har 
ingen av parterna 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 utgöra 
tillhandahållande av en europeisk 
anslutningsprodukt med garanterad 
tjänstekvalitet om den levereras i enlighet 
med de minimiparametrar som anges i 
bilaga II och tillsammans uppfyller 
följande väsentliga krav:
a) Produkten erbjuds 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 undanröja hinder för 
genomförandet samt 
utbyggnadskostnader för kunderna i så 
stor utsträckning som möjligt.
f) Efterlevnad av reglerna för integritets-
och personuppgiftsskydd, nätens säkerhet 
och integritet samt insyn i enlighet med 
unionsrätten.
5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
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. 

Or. de

Ändringsförslag 136
Bernadette Vergnaud
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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 vad som anges i 
punkt 4.
2. Varje operatör ska uppfylla en rimlig 
begäran som lagts fram skriftligt av en 
auktoriserad leverantör av elektroniska 
kommunikationstjänster om att 
tillhandahålla en europeisk 
anslutningsprodukt med garanterad 
tjänstekvalitet enligt vad som anges i 
punkt 4. Avslag på begäran om att 
tillhandahålla en europeisk produkt med 
garanterad tjänstekvalitet ska grundas på 
objektiva kriterier. Operatören ska ange 
skälen till eventuella avslag inom en 
månad från den skriftliga begäran. 
Om den part som begär leverans av en 
europeisk anslutningsprodukt med 
garanterad tjänstekvalitet inte kan eller 
inte vill göra en europeisk 
anslutningsprodukt tillgänglig för den 
part som lämnat in begäran på rimliga 
villkor, vare sig inom unionen eller i 
tredjeländer ska detta anses utgöra ett 
objektivt skäl till avslag om den senare 
parten begär detta. 
3. Om begäran avslås eller om en 
överenskommelse om specifika villkor, 
inklusive pris, inte har nåtts inom två 
månader från den skriftliga begäran har 
ingen av parterna 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 utgöra 
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tillhandahållande av en europeisk 
anslutningsprodukt med garanterad 
tjänstekvalitet om den levereras i enlighet 
med de minimiparametrar som anges i 
bilaga II och tillsammans uppfyller 
följande väsentliga krav:
a) Produkten erbjuds 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 undanröja hinder för 
genomförandet samt 
utbyggnadskostnader för kunderna i så 
stor utsträckning som möjligt.
f) Efterlevnad av reglerna för integritets-
och personuppgiftsskydd, nätens säkerhet 
och integritet samt insyn i enlighet med 
unionsrätten.
5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
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. 

Or. fr

Ändringsförslag 137
Josef Weidenholzer

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 
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tjänstekvalitet enligt vad som anges i 
punkt 4.
2. Varje operatör ska uppfylla en rimlig 
begäran som lagts fram skriftligt av en 
auktoriserad leverantör av elektroniska 
kommunikationstjänster om att 
tillhandahålla en europeisk 
anslutningsprodukt med garanterad 
tjänstekvalitet enligt vad som anges i 
punkt 4. Avslag på begäran om att 
tillhandahålla en europeisk produkt med 
garanterad tjänstekvalitet ska grundas på 
objektiva kriterier. Operatören ska ange 
skälen till eventuella avslag inom en 
månad från den skriftliga begäran. 
Om den part som begär leverans av en 
europeisk anslutningsprodukt med 
garanterad tjänstekvalitet inte kan eller 
inte vill göra en europeisk 
anslutningsprodukt tillgänglig för den 
part som lämnat in begäran på rimliga 
villkor, vare sig inom unionen eller i 
tredjeländer ska detta anses utgöra ett 
objektivt skäl till avslag om den senare 
parten begär detta. 
3. Om begäran avslås eller om en 
överenskommelse om specifika villkor, 
inklusive pris, inte har nåtts inom två 
månader från den skriftliga begäran har 
ingen av parterna 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 utgöra 
tillhandahållande av en europeisk 
anslutningsprodukt med garanterad 
tjänstekvalitet om den levereras i enlighet 
med de minimiparametrar som anges i 
bilaga II och tillsammans uppfyller 
följande väsentliga krav:
a) Produkten erbjuds som en 
högkvalitetsprodukt i hela unionen. 
b) Tjänsteleverantörerna kan tillgodose 
sina slutanvändares behov.
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c) Kostnadseffektivitet, med hänsyn till 
befintliga lösningar som kan 
tillhandahållas på samma nät. 
d) Driftsmässig effektivitet, i synnerhet 
när det gäller att undanröja hinder för 
genomförandet samt 
utbyggnadskostnader för kunderna i så 
stor utsträckning som möjligt.
f) Efterlevnad av reglerna för integritets-
och personuppgiftsskydd, nätens säkerhet 
och integritet samt insyn i enlighet med 
unionsrätten.
5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
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. 

Or. de

Motivering

Det måste säkerställas att nätoperatörer behandlar alla tjänster på samma sätt. Vissa 
specialiserade tjänster bör inte prioriteras av vinstskäl.

Ändringsförslag 138
Catherine Stihler

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 vad som anges i 
punkt 4.
2. Varje operatör ska uppfylla en rimlig 
begäran som lagts fram skriftligt av en 
auktoriserad leverantör av elektroniska 
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kommunikationstjänster om att 
tillhandahålla en europeisk 
anslutningsprodukt med garanterad 
tjänstekvalitet enligt vad som anges i 
punkt 4. Avslag på begäran om att 
tillhandahålla en europeisk produkt med 
garanterad tjänstekvalitet ska grundas på 
objektiva kriterier. Operatören ska ange 
skälen till eventuella avslag inom en 
månad från den skriftliga begäran. 
Om den part som begär leverans av en 
europeisk anslutningsprodukt med 
garanterad tjänstekvalitet inte kan eller 
inte vill göra en europeisk 
anslutningsprodukt tillgänglig för den 
part som lämnat in begäran på rimliga 
villkor, vare sig inom unionen eller i 
tredjeländer ska detta anses utgöra ett 
objektivt skäl till avslag om den senare 
parten begär detta. 
3. Om begäran avslås eller om en 
överenskommelse om specifika villkor, 
inklusive pris, inte har nåtts inom två 
månader från den skriftliga begäran har 
ingen av parterna 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 utgöra 
tillhandahållande av en europeisk 
anslutningsprodukt med garanterad 
tjänstekvalitet om den levereras i enlighet 
med de minimiparametrar som anges i 
bilaga II och tillsammans uppfyller 
följande väsentliga krav:
a) Produkten erbjuds 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 undanröja hinder för 
genomförandet samt 
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utbyggnadskostnader för kunderna i så 
stor utsträckning som möjligt.
f) Efterlevnad av reglerna för integritets-
och personuppgiftsskydd, nätens säkerhet 
och integritet samt insyn i enlighet med 
unionsrätten.
5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
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. 

Or. en

Ändringsförslag 139
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De offentliga myndigheterna får inte 
begränsa slutanvändarnas frihet att 
använda offentliga elektroniska 
kommunikationsnät eller allmänt
tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster som tillhandahålls 
av ett företag som är etablerat i en annan 
medlemsstat.

1. De offentliga myndigheterna får inte 
begränsa slutanvändarnas rätt att använda 
offentliga elektroniska kommunikationsnät 
eller allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster som tillhandahålls 
av ett företag som är etablerat i en annan 
medlemsstat.

Or. de

Ändringsförslag 140
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De offentliga myndigheterna får inte 1. Slutanvändare får inte begränsas av 
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begränsa slutanvändarnas frihet att 
använda offentliga elektroniska 
kommunikationsnät eller allmänt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster som tillhandahålls 
av ett företag som är etablerat i en annan 
medlemsstat.

offentliga myndigheter i sin användning 
av offentliga elektroniska 
kommunikationsnät eller allmänt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster som tillhandahålls 
av ett företag och/eller offentliga 
myndigheter som är etablerade i en annan 
medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 141
Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De offentliga myndigheterna får inte 
begränsa slutanvändarnas frihet att 
använda offentliga elektroniska 
kommunikationsnät eller allmänt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster som tillhandahålls 
av ett företag som är etablerat i en annan 
medlemsstat.

1. Slutanvändare får inte begränsas av 
offentliga myndigheter i sin användning 
av offentliga elektroniska 
kommunikationsnät eller allmänt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster som tillhandahålls 
av ett företag som är etablerat i en annan 
medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 142
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten ska se till 
att ett lämpligt meddelande skickas till 
slutanvändaren när konsumtionen av 
tjänster har nått 80 procent av den 
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ekonomiska gräns som fastställts i
enlighet med punkt 1. Meddelandet ska 
innehålla information om det förfarande 
som ska följas för ett fortsatt 
tillhandahållande av dessa tjänster, 
inklusive deras kostnader. Leverantören 
ska upphöra att tillhandahålla de angivna 
tjänsterna och att ta ut avgifter för dessa 
om den ekonomiska gränsen skulle 
överskridas, om inte slutanvändaren 
begär ett fortsatt eller förlängt 
tillhandahållande av dessa tjänster. 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 
använda det europeiska larmnumret 112 
fram till slutet av den överenskomna 
faktureringsperioden.

Or. en

Ändringsförslag 143
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten får inte 
tillämpa diskriminerande krav eller villkor 
för tillträde eller användning för 
slutanvändare baserat på slutanvändarens 
nationalitet eller bosättningsort, om inte 
sådana skillnader är objektivt motiverade.

2. Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten får inte 
tillämpa diskriminerande krav eller villkor 
för tillträde eller användning för 
slutanvändare baserat på slutanvändarens 
nationalitet eller bosättningsort.

Or. en

Ändringsförslag 144
Franz Obermayr
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Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten får inte 
tillämpa diskriminerande krav eller villkor 
för tillträde eller användning för 
slutanvändare baserat på slutanvändarens 
nationalitet eller bosättningsort, om inte 
sådana skillnader är objektivt motiverade.

(2) Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten får inte 
tillämpa diskriminerande krav eller villkor 
för tillträde eller användning för 
slutanvändare baserat på slutanvändarens 
nationalitet eller bosättningsort.

Or. de

Motivering

Det är en onödig och otydlig inskränkning av denna viktiga princip. Det skulle vara tydligare 
om berättigade diskrimineringsgrunder infördes på andra ställen, i tillämpningsförordningar 
eller av nationella regleringsmyndigheter i samråd med Enisa. Formuleringen ”objektivt 
motiverade” är för otydlig och kan misstolkas.

Ändringsförslag 145
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten får inte 
tillämpa diskriminerande krav eller villkor 
för tillträde eller användning för 
slutanvändare baserat på slutanvändarens 
nationalitet eller bosättningsort, om inte 
sådana skillnader är objektivt motiverade.

2. Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten i en viss 
medlemsstat får inte tillämpa 
diskriminerande krav eller villkor för 
tillträde eller användning, inklusive 
avgifter och taxor, för slutanvändare 
baserat på slutanvändarens nationalitet 
eller bosättningsort, om inte 
leverantörerna kan visa att skillnader är 
motiverade på grundval av objektiva 
kriterier.

Or. en
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Ändringsförslag 146
Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten får inte 
tillämpa diskriminerande krav eller villkor 
för tillträde eller användning för 
slutanvändare baserat på slutanvändarens 
nationalitet eller bosättningsort, om inte 
sådana skillnader är objektivt motiverade.

2. Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten får inte 
tillämpa diskriminerande krav eller villkor 
för tillträde eller användning för 
slutanvändare baserat på slutanvändarens 
nationalitet eller bosättningsort, om inte
sådana skillnader är motiverade av och 
fullständigt förenliga med de riktlinjer 
som fastställs i punkt 3a. 

Or. en

Ändringsförslag 147
Regina Bastos

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

a) När det gäller fasta kommunikationer, 
taxorna är högre än taxorna för 
nationella långdistanskommunikationer.
b) När det gäller mobilkommunikationer, 
högre taxor än de eurotaxor för reglerade 
samtals- respektive sms-
roamingkommunikationer som fastställs i 
förordning (EG) nr 531/2012.

Or. pt
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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.

Ändringsförslag 148
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

a) När det gäller fasta kommunikationer, 
taxorna är högre än taxorna för 
nationella långdistanskommunikationer.
b) När det gäller mobilkommunikationer, 
högre taxor än de eurotaxor för reglerade 
samtals- respektive sms-
roamingkommunikationer som fastställs i 
förordning (EG) nr 531/2012.

Or. en

Motivering

Marknaden för internationella samtal har varit avreglerad sedan 2007 eftersom den redan då 
ansågs konkurrenskraftig. Alltsedan dess har marknaden blivit ännu mer konkurrenskraftig 
med minutpaket, fasta avgifter och virtuella mobiloperatörer som erbjuder ett alternativt 
utbud som kompletteras med IP-telefonitjänster såsom Skype, vilket till och med möjliggör 
gratis samtal till hela världen. Det verkar därför inte finnas någon större anledning att 
reglera denna marknad.

Ändringsförslag 149
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab
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Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

a) När det gäller fasta kommunikationer, 
taxorna är högre än taxorna för 
nationella långdistanskommunikationer.
b) När det gäller mobilkommunikationer, 
högre taxor än de eurotaxor för reglerade 
samtals- respektive sms-
roamingkommunikationer som fastställs i 
förordning (EG) nr 531/2012.

Or. en

Ändringsförslag 150
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten får inte 
tillämpa högre taxor för kommunikationer 
inom unionen som terminerar i en annan 
medlemsstat, om detta inte är objektivt 
motiverat enligt följande:

Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten får inte 
tillämpa högre taxor för kommunikationer 
inom unionen som terminerar i en annan 
medlemsstat:

Or. de

Motivering

Motivering som till punkt 2.
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Ändringsförslag 151
Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten får inte 
tillämpa högre taxor för kommunikationer 
inom unionen som terminerar i en annan 
medlemsstat, om detta inte är objektivt
motiverat enligt följande:

Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten får inte 
tillämpa högre taxor för kommunikationer 
inom unionen som terminerar i en annan 
medlemsstat än för nationella 
långdistanskommunikationer, om 
skillnaden inte är motiverad av och 
fullständigt förenlig med de riktlinjer som 
fastställs i punkt 3a.

Or. en

Ändringsförslag 152
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten får inte 
tillämpa högre taxor för kommunikationer 
inom unionen som terminerar i en annan 
medlemsstat, om detta inte är objektivt 
motiverat enligt följande:

Från och med den 1 juli 2016 får 
leverantörer av elektronisk kommunikation 
till allmänheten inte tillämpa högre taxor 
för kommunikationer inom unionen som 
terminerar i en annan medlemsstat, om 
detta inte är objektivt motiverat enligt 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 153
Toine Manders
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Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten får inte 
tillämpa högre taxor för kommunikationer 
inom unionen som terminerar i en annan 
medlemsstat, om detta inte är objektivt 
motiverat enligt följande:

Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten får inte 
tillämpa högre taxor för internationella 
kommunikationer som terminerar i en 
annan medlemsstat än de eurotaxor för 
reglerade samtals- respektive sms-
roamingkommunikationer som fastställs i 
förordning (EU) nr 531/2012, om olika 
avgifter inte är objektivt motiverade av 
och står i rimlig proportion till 
sammanlagda ytterligare kostnader.

Or. en

Ändringsförslag 154
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) När det gäller fasta kommunikationer, 
taxorna är högre än taxorna för 
nationella långdistanskommunikationer.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 155
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) När det gäller mobilkommunikationer,
högre taxor än de eurotaxor för reglerade 
samtals- respektive sms-

utgår
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roamingkommunikationer som fastställs i 
förordning (EG) nr 531/2012.

Or. en

Ändringsförslag 156
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) När det gäller mobilkommunikationer, 
högre taxor än de eurotaxor för reglerade 
samtals- respektive sms-
roamingkommunikationer som fastställs i 
förordning (EG) nr 531/2012.

b) När det gäller mobilkommunikationer, 
högre taxor än för 
mobilkommunikationstjänster på 
nationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 157
Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Senast [den dag då förordningen 
börjar tillämpas] ska Berec efter samråd 
med intressenter och i nära samarbete 
med kommissionen fastställa allmänna 
riktlinjer för att avgöra under vilka 
omständigheter leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten får ta ut en extra avgift 
utöver sina nationella taxor för att 
tillhandahålla en internationell tjänst 
inom EU. Dessa riktlinjer ska garantera 
att alla extra avgifter grundas helt på 
leverantörernas verkliga och 
kontrollerbara kostnader för att 
tillhandahålla den gränsöverskridande 
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tjänsten, är insynsvänliga och görs 
tillgängliga för allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 158
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 23 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Frihet att tillhandahålla och använda
öppen internetanslutning samt rimlig
trafikstyrning

Öppen internetanslutning, specialiserade 
tjänster och proportionell teknisk 
trafikstyrning

Or. en

Ändringsförslag 159
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 23 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Frihet att tillhandahålla och använda öppen 
internetanslutning samt rimlig 
trafikstyrning

Frihet att tillhandahålla och rätt att
använda öppen internetanslutning

Or. en

Ändringsförslag 160
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Slutanvändare ska vara fria att ansluta sig 
till och distribuera information och innehåll 
samt använda tillämpningar och tjänster 

Slutanvändare ska ha rätt att vara fria att 
ansluta sig till och distribuera information 
och innehåll samt använda tillämpningar, 
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efter eget val via sin internetaccesstjänst. ansluta maskinvara och använda tjänster 
och programvara efter eget val via sin 
internetaccesstjänst. Leverantörer av 
internetaccess kan således inte blockera, 
diskriminera, försämra eller nedgradera, 
inbegripet genom pristillägg eller positiv 
särbehandling, någons möjlighet att 
använda en tjänst för att få tillgång till, 
använda, skicka, lägga upp, ta emot eller 
erbjuda innehåll, en tillämpning eller 
tjänst efter eget val, oberoende av källa 
eller mål.
Leverantörer av internetaccess får inte 
göra priserna på dessa tjänster beroende 
av innehållet, tillämpningarna och 
tjänsterna som erbjuds eller används via 
denna internetaccess.

Or. en

Ändringsförslag 161
Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Slutanvändare ska ha rätt att ansluta sig 
till, överföra och distribuera information 
och innehåll samt använda tillämpningar, 
ansluta maskinvara samt använda tjänster 
och programvara efter eget val. 
Leverantörer av internetaccess kan inte 
blockera, diskriminera, försämra eller 
nedgradera, inbegripet genom pristillägg 
eller positiv särbehandling, en 
slutanvändares möjlighet att använda en 
tjänst för att få tillgång till, använda, 
skicka, lägga upp, ta emot eller erbjuda 
innehåll, en tillämpning eller tjänst efter 
eget val, oberoende av källa eller mål. 
Leverantörer av internetaccess får dock 
erbjuda avtal som är differentierade efter 
datavolymer och hastigheter, så länge 
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som ingen diskriminering som grundas på 
innehållet, tillämpningarna eller själva 
tjänsten, eller vissa klasser därav, införs. 
Leverantörer av internetaccess får inte 
göra priserna på dessa tjänster beroende 
av innehållet, tillämpningarna och 
tjänsterna som erbjuds via denna 
internetaccess.

Or. en

Ändringsförslag 162
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Slutanvändare ska ha rätt att ansluta sig till 
och distribuera information och innehåll 
samt använda tillämpningar, koppla upp 
sig mot material och utnyttja tjänster efter 
eget val via sin internetaccesstjänst.
Internetaccessleverantörer kan därmed 
inte genom exempelvis förhöjda avgifter 
eller förmånsbehandling blockera, 
diskriminera eller försämra en persons 
möjlighet att utnyttja en tjänst, få tillgång 
till, använda, skicka, lägga ut, ta emot 
eller erbjuda valfria innehåll, 
tillämpningar eller tjänster, oavsett 
ursprung eller destination.

Or. fr

Ändringsförslag 163
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I enlighet med artikel 2.14 ska det ges 
fullständiga garantier för öppen tillgång 
till internet för att slutanvändare ska ha 
möjlighet att ansluta sig till och distribuera 
all slags information och innehåll efter 
eget val samt använda tillämpningar och 
tjänster liksom terminalutrustning efter 
eget val via sin öppna internetaccesstjänst 
oberoende av källa eller mål för detta 
slags information, innehåll, tillämpningar 
eller tjänster. Accessnätoperatörer 
omfattas av en allmän skyldighet att 
befordra enligt principen best-effort.

Or. de

Ändringsförslag 164
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Slutanvändare ska ha rätt att ansluta sig till 
och distribuera information och innehåll 
samt använda alla tillämpningar och 
tjänster efter eget val via sin 
internetaccesstjänst med hårdvara och 
mjukvara efter eget val.

Or. de

Ändringsförslag 165
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Slutanvändare ska vara fria att via valfri 
enhet ansluta sig till och distribuera 
information och innehåll samt använda 
tillämpningar och tjänster och utrustning 
efter eget val, oberoende av ursprung eller 
destination, via sin internetaccesstjänst.

Or. en

Motivering

Omformulerad version av föredragandens motsvarande ändringsförslag.

Ändringsförslag 166
Malcolm Harbour

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leverantörer av internetaccess får inte 
begränsa eller förhindra att 
slutanvändarna använder valfri 
terminalutrustning för att använda och 
distribuera information och innehåll via 
sin internetaccess. Detta inverkar inte på 
medlemsstaternas rätt att bevilja 
individuella nyttjanderätter enligt 
artikel 5 i direktiv 2002/20/EG.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget ersätter ändringsförslag 6 i förslaget till yttrande och medför att 
ändringsförslag 1 dras tillbaka.

Ändringsförslag 167
Jürgen Creutzmann
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Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Det är oklart om denna bestämmelse tillför något. Användarna har naturligtvis frihet att ingå 
avtal. Om det i dessa avtal föreskrivs datavolymer, hastigheter eller exempelvis kriterier för 
tjänstekvalitet är dessutom helt och hållet en fråga om utbud och efterfrågan och behöver inte 
regleras.

Ändringsförslag 168
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Slutanvändare ska vara fria att ingå avtal 
om datavolymer och hastigheter med 
leverantörer av internetaccess.

Or. de

Motivering

Tillgången till ett öppet icke-diskriminerande internet ska utformas som en rättighet och inte 
som en frihet, och ett öppet best-effort-internet med tillgång till alla slags tjänster, 
information, innehåll och tillämpningar fastställas som en princip.
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Ändringsförslag 169
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Leverantörer av internetaccess kan dock 
föreslå avtal om datavolymer och 
hastigheter utan att detta innebär någon 
diskriminering på grundval av 
innehållets, tillämpningens eller tjänstens 
typ eller egenskaper.

Or. fr

Ändringsförslag 170
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 171
Regina Bastos
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Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Ändringsförslag 172
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Slutanvändare ska vara fria att ingå avtal 
om datavolymer och hastigheter med 
leverantörer av internetaccess, men 
leverantörerna av internetaccess får 
endast ange den lägsta garanterade 
datavolym och hastighet de kan leverera, 
inte den maximala hastigheten.

Or. en

Ändringsförslag 173
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Slutanvändare ska också vara fria att 
antingen med leverantörer av elektronisk 

utgår
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kommunikation till allmänheten eller 
leverantörer av innehåll, tillämpningar 
och tjänster ingå avtal om 
tillhandahållande av specialiserade 
tjänster med ökad servicekvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 174
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten eller 
leverantörer av innehåll, tillämpningar och 
tjänster kan erbjuda slutanvändare 
tillhandahållande av specialiserade tjänster 
med ökad servicekvalitet till en begränsad 
användarkrets via ett slutet elektroniskt 
kommunikationsnät som är oberoende av 
internetprotokoll. Specialiserade tjänster 
får inte vara kongruenta med det öppna 
internets innehåll, tillämpningar eller 
tjänster eller tillhandahållas eller 
saluföras som ersättning för det. Samtliga 
tjänster som fungerar IP-baserat omfattas 
av principen best-effort.

Or. de

Ändringsförslag 175
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Slutanvändare ska också vara fria att 
antingen med leverantörer av elektronisk 

Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten och 
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kommunikation till allmänheten eller
leverantörer av innehåll, tillämpningar och 
tjänster ingå avtal om tillhandahållande 
av specialiserade tjänster med ökad 
servicekvalitet.

leverantörer av innehåll, tillämpningar och 
tjänster ska vara fria att tillhandahålla 
specialiserade tjänster med ökad 
servicekvalitet till slutanvändare, vars 
tillhandahållande dock inte på ett 
återkommande eller fortlöpande sätt får 
försämra internetaccesstjänsternas 
allmänna kvalitet. Nationella 
regleringsmyndigheter ska se till att 
slutanvändare har frihet att använda 
dessa specialiserade tjänster.

Or. en

Motivering

Omformulering för att skapa en logisk ordning, dvs. först att leverantörer har frihet att 
tillhandahålla specialiserade tjänster och om de gör det, så har användarna frihet att utnyttja 
dem. Det som är viktigt här är återigen inte att användarna är fria att använda dessa tjänster, 
vilket de skulle vara ändå utan denna bestämmelse. Utan det viktiga är att betona att dessa 
rättigheter ska kunna upprätthållas av regleringsmyndigheterna.

Ändringsförslag 176
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Leverantörer av elektroniska 
kommunikationstjänster eller leverantörer 
av innehåll , tillämpningar och tjänster får 
lov att erbjuda specialiserade tjänster till 
slutanvändarna utöver tjänster för öppen 
internetanslutning.

Or. en

Ändringsförslag 177
Catherine Stihler
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Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Slutanvändare ska också ha rätt att 
antingen med leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten eller med
leverantörer av innehåll, tillämpningar och 
tjänster ingå avtal om tillhandahållande av 
specialiserade tjänster med ökad 
servicekvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 178
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 179
Jürgen Creutzmann
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Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

I likhet med de föregående bestämmelserna är det oklart om den första meningen tillför något 
värde eftersom leverantörer alltid har frihet att avtala om bland annat specialiserade 
tjänster. Den viktiga beståndsdelen, att de allmänna internetaccesstjänsterna, inte får 
försämras ingår i ändringsförslaget för det föregående stycket.

Ändringsförslag 180
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att möjliggöra tillhandahållande av 
specialiserade tjänster till slutanvändare
ska leverantörer av innehåll, tillämpningar 
och tjänster och leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten vara fria 
att ingå avtal med varandra för att överföra 

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

varandra för att överföra de relaterade 
datavolymerna eller den relaterade 
datatrafiken som specialiserade tjänster 
med en fastställd servicekvalitet. 
Tillhandahållandet av specialiserade 
tjänster får inte försämra 
internetaccesstjänsternas kvalitet.
Dessutom får de inte försämra befintliga, 
allmänt erkända tekniska standarder och 
vidareutvecklingen av dem. 
Accessnätoperatörer som samtidigt 
tillhandahåller eller saluför specialiserade 
tjänster omfattas av skyldigheten att 
tillhandahålla en öppen 
internetaccesstjänst enligt artikel 2.14. De 
får inte diskriminera andra 
innehållsleverantörer som är hänvisade 
till nätoperatörens transporttjänster och 
är skyldiga att fakturera transporten 
tydligt och enligt marknadsmässiga priser.

Or. de

Motivering

För att ge effektiva garantier för nätneutraliteten måste det säkerställas att tillhandahållandet 
av specialiserade tjänster inte innebär att best-effort-internet i något avseende försämras.

Ändringsförslag 181
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att möjliggöra tillhandahållande av
specialiserade tjänster till slutanvändare 
ska leverantörer av innehåll, tillämpningar 
och tjänster och leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten vara fria att ingå avtal med 
varandra för att överföra de relaterade 
datavolymerna eller den relaterade 
datatrafiken som specialiserade tjänster 
med en fastställd servicekvalitet eller 

Leverantörer av elektroniska 
kommunikationstjänster eller leverantörer 
av innehåll, tillämpningar och tjänster får 
erbjuda specialiserade tjänster till 
slutanvändarna, förutsatt att dessa 
erbjuds i tillägg till öppen 
internetanslutning på en kvalitetsnivå 
som speglar den tekniska utvecklingen 
och att de inte försämrar den öppna 
internetanslutningens allmänna 
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särskild kapacitet. Tillhandahållandet av 
specialiserade tjänster får inte på ett 
återkommande eller fortlöpande sätt 
försämra internetaccesstjänsternas 
allmänna kvalitet.

prestanda, överkomlighet eller kvalitet. 
Specialiserade tjänster får endast 
erbjudas om nätverkskapaciteten är 
tillräcklig för att tillhandahålla sådana 
tjänster utöver den öppna 
internetanslutningen. Slutanvändarnas 
eller innehålls- och 
tillämpningsleverantörers antagande av 
kommersiella erbjudanden för att stödja 
hanterade tjänster ska ske på en frivillig 
och icke-diskriminerande grundval.

Or. en

Ändringsförslag 182
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Leverantörer av elektroniska 
kommunikationstjänster eller leverantörer 
av innehåll, tillämpningar och tjänster ska 
få lov att utöver internetaccesstjänster 
erbjuda specialiserade tjänster, förutsatt 
att sådana erbjudanden inte inverkar 
negativt på internetaccesstjänsterna eller 
deras prestanda, överkomlighet eller 
kvalitet annat än tillfälligtvis.

Or. en

Ändringsförslag 183
Josef Weidenholzer
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Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 184
Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 185
Malcolm Harbour

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att nationella myndigheter ska kunna 
bedöma en sådan potentiell försämring, 
ska leverantörerna av elektroniska 
kommunikationstjänster eller 
leverantörerna av innehåll, tillämpningar 
och tjänster på begäran ge de nationella 
myndigheterna information om exakt
vilka kapaciteter som tilldelats till de båda 
typerna av tjänster.

Or. en

Motivering

Detta föreslås som ett tillägg till ändringsförslag 7 i förslaget till yttrande.

Ändringsförslag 186
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 23 - punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Denna artikel ska inte påverka 
unionslagstiftning eller nationell 
lagstiftning om laglighet hos den 
information, det innehåll och de 
tillämpningar och tjänster som överförs.

utgår

Or. en

Motivering

Tillsammans med genomförandet av en lagbestämmelse om en grund för trafikledning skulle 
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detta ge grönt ljus för diskriminering av, försämring eller blockering av innehåll som bedöms 
vara olagligt enligt EU-rätten eller nationell lagstiftning. Sådana åtgärder skulle i 
oproportionerlig grad kunna påverka slutanvändarnas rätt till konfidentiell kommunikation, 
integritet och skydd av personuppgifter.

Ändringsförslag 187
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Denna artikel ska inte påverka 
unionslagstiftning eller nationell 
lagstiftning om laglighet hos den 
information, det innehåll och de 
tillämpningar och tjänster som överförs.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 188
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Alla tjänster som erbjuds av 
internettjänsteleverantörer ska behandlas 
lika. Internettjänsteleverantörer får inte 
prioritera någon tjänst framför en annan.

Or. en

Ändringsförslag 189
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4



PE524.526v01-00 94/223 AM\1010616SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 190
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Slutanvändare samt leverantörer av 
innehåll, tillämpningar och tjänster, 
inbegripet medie- och kulturindustrin 
samt offentliga myndigheter på alla 
nivåer, ska ges fullständig information i 
enlighet med artikel 20.2, artikel 21.3 och 
artikel 21a i direktiv 2002/22/EG, 
inklusive information om eventuella 
tillämpade rimliga trafikstyrningsåtgärder 
som kan påverka åtkomsten till och 
distributionen av information, innehåll, 
tillämpningar och tjänster i enlighet med 
punkterna 1 och 2.

Or. en

Ändringsförslag 191
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

punkterna 1 och 2 ska underlättas genom 
tillhandahållande av fullständig 
information i enlighet med artiklarna 25.1, 
26.2 och 27.1 och 2.

Or. de

Ändringsförslag 192
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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 oönskade 
kommunikationer till slutanvändare som 
har lämnat sitt förhandsgodkännande till 
sådana begränsande åtgärder,
d) minimera effekterna av tillfällig eller 
exceptionell överbelastning av nätet under 
förutsättning att motsvarande trafiktyper 
behandlas på samma sätt.
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Or. en

Ändringsförslag 193
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Leverantörer av internettjänster får inte 
begränsa de friheter som anges i punkt 1 
genom att blockera, sakta ned, försämra 
eller diskriminera eller begränsa specifikt 
innehåll, specifika tillämpningar eller 
tjänster eller specifika klasser av dessa, om 
så inte är nödvändigt för att tillämpa 
rimliga trafikstyrningsåtgärder eller
verkställa domstolsbeslut.

Trafikstyrningsåtgärder ska anses rimliga 
om de tillämpas för att hantera trafiken i 
nätverket mer effektivt för att skydda 
nätverkets integritet och säkerhet och 
styra trafiken i nätverket mer effektivt i 
påvisade punktvisa fall av akut 
överbelastning, förutsatt att trafiktyper av 
samma slag behandlas lika. Åtgärderna 
ska vara öppna, icke-diskriminerande och 
proportionella.

Or. en

Ändringsförslag 194
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – stycke 1 – inledningen



AM\1010616SV.doc 97/223 PE524.526v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Leverantörer av internettjänster ska inte 
begränsa de rättigheter och friheter för 
slutanvändare som anges i punkt 1 genom 
att blockera, sakta ned, försämra eller 
diskriminera specifikt innehåll, specifika 
tillämpningar eller tjänster eller specifika 
klasser av dessa, om så inte är nödvändigt 
för att tillämpa rimliga 
trafikstyrningsåtgärder. Rimliga 
trafikstyrningsåtgärder ska vara öppna, 
icke-diskriminerande, proportionella och 
nödvändiga för att

Or. de

Ändringsförslag 195
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Leverantörer av internettjänster ska inte 
begränsa den rätt som anges i punkt 1 
genom att blockera, sakta ned, försämra 
eller diskriminera specifikt innehåll, 
specifika tillämpningar eller tjänster eller 
specifika klasser av dessa, om så inte är 
nödvändigt för att tillämpa rimliga 
trafikstyrningsåtgärder Rimliga 
trafikstyrningsåtgärder ska vara öppna, 
icke-diskriminerande, proportionella och 
nödvändiga för att

Or. fr
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Ändringsförslag 196
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Enklare formulering och inledning till förteckningen över skälen till trafikstyrning. Det går 
inte att förutse om det kommer att behövas trafikstyrning i andra situationer i framtiden. 
Eftersom flera nivåer av skyddsåtgärder har byggts in i förordningen i fråga om 
trafikstyrning verkar det inte innebära någon risk för missbruk om förteckningen görs icke-
uttömmande.

Ändringsförslag 197
Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom gränserna för eventuella datavolymer 
eller hastigheter för internetaccesstjänster 
som fastställts genom avtal ska 
leverantörer av internettjänster inte 
begränsa de friheter som anges i punkt 1 

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

1 genom att i synnerhet blockera, sakta 
ned, försämra eller diskriminera specifikt 
innehåll, specifika tillämpningar eller 
tjänster eller specifika klasser av dessa, om
så inte är nödvändigt för att tillämpa 
rimliga nätstyrningsåtgärder. Rimliga 
nätstyrningsåtgärder ska vara relevanta,
öppna, icke-diskriminerande, 
proportionella och effektiva. De måste 
också vara nödvändiga för att

Or. en

Ändringsförslag 198
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 199
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) genomföra en lagstiftningsbestämmelse 
eller ett domstolsbeslut,

Or. en

Motivering

Det bör understrykas att det krävs en rättslig grund eller ett domstolsbeslut för en sådan 
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åtgärd.

Ändringsförslag 200
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) genomföra en lagstiftningsbestämmelse 
eller ett domstolsbeslut,

Or. de

Ändringsförslag 201
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 202
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) bevara integriteten och säkerheten för 
det nät som leverantören tillhandahåller 
och de tjänster som tillhandahålls via detta 
nät och slutanvändarnas terminaler,
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Or. de

Ändringsförslag 203
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 204
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 205
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) förebygga överföring av oönskade
kommunikationer till slutanvändare som 

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

Or. en

Motivering

Det är allmän praxis att leverantörer filtrerar skräppost. Att kräva uttryckligt medgivande 
från användarna är inte möjligt i praktiken.

Ändringsförslag 206
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 207
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Enligt den ursprungliga formuleringen kunde leverantörerna paradoxalt nog endast begränsa 
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befintlig överbelastning men inte vidta åtgärder för att i första hand förhindra 
överbelastning. Proaktiva och förebyggande åtgärder bör dock inte förbjudas.

Ändringsförslag 208
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att tillhandahålla en god kundupplevelse och en stabil internetaccesstjänst ska 
trafikstyrningsåtgärder vidtas i tid för att undvika trafiköverbelastning och i värsta fall för att 
minimera dess effekter. Att vänta tills överbelastningen inträffat skulle allvarligt försämra 
tjänstens kvalitet och kundupplevelsen samtidigt som det kräver mer drastiska tekniker för att 
avhjälpa trafiköverbelastningen.

Ändringsförslag 209
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 210
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 211
Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 212
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Nationella regleringsmyndigheter ska 
införa lämpliga förfaranden för klagomål 
från slutanvändare och leverantörer av 
innehåll, tillämpningar och tjänster 
angående problem med 
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internetaccesstjänsters prestanda.

Or. en

Ändringsförslag 213
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De nationella regleringsmyndigheterna 
ska nära övervaka och se till att 
slutanvändarna kan utnyttja de fördelar 
som anges i artikel 23.1 och 2, efterlevnad 
av artikel 23.5 och en fortsatt tillgång till 
icke-diskriminerande internetaccesstjänster 
till kvalitetsnivåer som speglar den 
tekniska utvecklingen och inte förhindras 
av specialiserade tjänster. De ska, i 
samarbete med andra behöriga nationella 
myndigheter, också övervaka hur
specialiserade tjänster påverkar kulturell 
mångfald och innovation, Nationella 
regleringsmyndigheter ska årligen 
rapportera om övervakningen och 
resultaten av denna till kommissionen och 
Berec.

1. De nationella regleringsmyndigheterna 
ska nära övervaka och se till att 
slutanvändarna kan utnyttja de fördelar 
som anges i artikel 23.1 och 2, efterlevnad 
av artikel 23.5 och en fortsatt tillgång till 
icke-diskriminerande, öppna
internetaccesstjänster till kvalitetsnivåer 
som speglar den tekniska utvecklingen och 
inte förhindras av specialiserade tjänster. 
De ska, i samarbete med andra behöriga 
nationella myndigheter, också säkerställa 
att specialiserade tjänster inte försämrar
kulturell mångfald, mediepluralism och 
innovation, Nationella 
regleringsmyndigheter ska också nära 
övervaka och säkerställa att vid 
tillämpning av rimliga 
trafikstyrningsåtgärder i enlighet med 
artikel 23.5 största möjliga hänsyn tas till 
de riktlinjer från Berec som avses i punkt 
2 i denna artikel och i artikel 21.3a i 
direktiv 2002/22/EG. Rimliga 
trafikstyrningsåtgärder ska ses över 
regelbundet så att de speglar den tekniska 
utvecklingen. Nationella 
regleringsmyndigheter ska årligen 
rapportera om övervakningen och 
resultaten av denna till kommissionen och 
Berec.

Or. en
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Ändringsförslag 214
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De nationella regleringsmyndigheterna 
ska nära övervaka och se till att 
slutanvändarna kan utnyttja de fördelar 
som anges i artikel 23.1 och 2, efterlevnad 
av artikel 23.5 och en fortsatt tillgång till 
icke-diskriminerande internetaccesstjänster 
till kvalitetsnivåer som speglar den 
tekniska utvecklingen och inte förhindras 
av specialiserade tjänster. De ska, i 
samarbete med andra behöriga nationella 
myndigheter, också övervaka hur 
specialiserade tjänster påverkar kulturell 
mångfald och innovation. Nationella 
regleringsmyndigheter ska årligen 
rapportera om övervakningen och 
resultaten av denna till kommissionen och 
Berec.

1. De nationella regleringsmyndigheterna 
och nationella dataskyddsmyndigheterna
ska nära övervaka och se till att 
slutanvändarna kan utnyttja de fördelar 
som anges i artikel 23.1 och en fortsatt 
tillgång till icke-diskriminerande, 
internetaccesstjänster till kvalitetsnivåer 
som speglar den tekniska utvecklingen.
Nationella regleringsmyndigheter och 
nationella dataskyddsmyndigheter ska 
årligen rapportera om övervakningen och 
resultaten av denna till kommissionen och 
Berec.

Or. en

Ändringsförslag 215
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. De nationella regleringsmyndigheterna 
ska nära övervaka och se till att 
slutanvändarna kan utnyttja de rättigheter
som anges i artikel 23.1 och 2, efterlevnad 
av artikel 23.5 och en fortsatt tillgång till 
icke-diskriminerande internetaccesstjänster 
till kvalitetsnivåer som speglar den 
tekniska utvecklingen och inte förhindras 
av specialiserade tjänster. De ska, i 
samarbete med andra behöriga nationella 
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myndigheter, också övervaka hur 
specialiserade tjänster påverkar kulturell 
mångfald och innovation, Nationella 
regleringsmyndigheter ska årligen 
rapportera om övervakningen och 
resultaten av denna till kommissionen och 
Berec.

myndigheter, också övervaka hur 
specialiserade tjänster påverkar åsikts- och 
informationsfriheten, språklig och
kulturell mångfald, mediernas frihet och 
mångfald samt innovation. Nationella 
regleringsmyndigheter ska årligen 
rapportera om övervakningen och 
resultaten av denna till kommissionen och 
Berec.

Or. de

Ändringsförslag 216
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De nationella regleringsmyndigheterna 
ska nära övervaka och se till att 
slutanvändarna kan utnyttja de fördelar 
som anges i artikel 23.1 och 2, efterlevnad 
av artikel 23.5 och en fortsatt tillgång till 
icke-diskriminerande internetaccesstjänster 
till kvalitetsnivåer som speglar den 
tekniska utvecklingen och inte förhindras 
av specialiserade tjänster. De ska, i 
samarbete med andra behöriga nationella 
myndigheter, också övervaka hur 
specialiserade tjänster påverkar kulturell 
mångfald och innovation, Nationella 
regleringsmyndigheter ska årligen 
rapportera om övervakningen och 
resultaten av denna till kommissionen och 
Berec.

1. De nationella regleringsmyndigheterna 
ska nära övervaka och se till att 
slutanvändarna kan utnyttja de fördelar 
som anges i artikel 23.1 och 2, efterlevnad 
av artikel 23.5 och en fortsatt tillgång till 
icke-diskriminerande internetaccesstjänster 
till kvalitetsnivåer som speglar den 
tekniska utvecklingen och inte förhindras 
av specialiserade tjänster. De ska, i 
samarbete med andra behöriga nationella 
myndigheter, också övervaka hur 
specialiserade tjänster påverkar kulturell 
mångfald, konkurrens och innovation. 
Nationella regleringsmyndigheter ska 
årligen offentliggöra rapporter om 
övervakningen och resultaten av denna och 
överlämna rapporterna till kommissionen 
och Berec.

Or. en

(Det bör övervakas hur specialiserade tjänster ökar konkurrensen på marknaden. Dessa 
rapporter bör vara tillgängliga för allmänheten.)
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Ändringsförslag 217
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De nationella regleringsmyndigheterna 
ska nära övervaka och se till att 
slutanvändarna kan utnyttja de fördelar 
som anges i artikel 23.1 och 2, efterlevnad 
av artikel 23.5 och en fortsatt tillgång till 
icke-diskriminerande internetaccesstjänster 
till kvalitetsnivåer som speglar den 
tekniska utvecklingen och inte förhindras 
av specialiserade tjänster. De ska, i 
samarbete med andra behöriga nationella 
myndigheter, också övervaka hur 
specialiserade tjänster påverkar kulturell 
mångfald och innovation, Nationella 
regleringsmyndigheter ska årligen 
rapportera om övervakningen och 
resultaten av denna till kommissionen och 
Berec.

1. De nationella regleringsmyndigheterna 
ska nära övervaka och se till att 
slutanvändarna kan utnyttja de fördelar 
som anges i artikel 23.1 och 2, efterlevnad 
av artikel 23.5 och en fortsatt tillgång till 
icke-diskriminerande internetaccesstjänster 
till kvalitetsnivåer som speglar den 
tekniska utvecklingen och inte förhindras 
av specialiserade tjänster. De ska, i 
samarbete med andra behöriga nationella 
myndigheter, också övervaka hur 
specialiserade tjänster påverkar kulturell 
mångfald och innovation, Nationella 
regleringsmyndigheter ska offentliggöra 
sina rapporter och på så sätt säkerställa 
att de i princip är tillgängliga för alla 
marknadsaktörer.

Or. de

Motivering

För att kontroll och konkurrens ska fungera bättre måste slutanvändarna ha tydlig 
information för att kunna skaffa sig en överblick eller göra jämförelser. Det finns ingen 
anledning till att endast kommissionen och Berec skulle ha tillgång till dessa rapporter.

Ändringsförslag 218
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De nationella regleringsmyndigheterna 
ska nära övervaka och se till att 
slutanvändarna kan utnyttja de fördelar 
som anges i artikel 23.1 och 2, efterlevnad 

1. De nationella regleringsmyndigheterna 
ska nära övervaka och se till att 
slutanvändarna kan utnyttja de fördelar 
som anges i artikel 23.1 och 2, efterlevnad 
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av artikel 23.5 och en fortsatt tillgång till 
icke-diskriminerande internetaccesstjänster 
till kvalitetsnivåer som speglar den 
tekniska utvecklingen och inte förhindras 
av specialiserade tjänster. De ska, i 
samarbete med andra behöriga nationella 
myndigheter, också övervaka hur 
specialiserade tjänster påverkar kulturell 
mångfald och innovation, Nationella 
regleringsmyndigheter ska årligen 
rapportera om övervakningen och 
resultaten av denna till kommissionen och 
Berec.

av artikel 23.5 och en fortsatt tillgång till 
icke-diskriminerande internetaccesstjänster 
till kvalitetsnivåer som speglar den 
tekniska utvecklingen och inte förhindras 
av specialiserade tjänster. De ska, i 
samarbete med andra behöriga nationella 
myndigheter, också övervaka hur 
specialiserade tjänster påverkar kulturell 
mångfald och innovation, Nationella 
regleringsmyndigheter ska årligen 
rapportera om övervakningen, resultaten av 
denna och vidtagna åtgärder till 
kommissionen och Berec.

Or. en

Ändringsförslag 219
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De nationella regleringsmyndigheterna 
ska nära övervaka och se till att 
slutanvändarna kan utnyttja de fördelar 
som anges i artikel 23.1 och 2, efterlevnad 
av artikel 23.5 och en fortsatt tillgång till 
icke-diskriminerande internetaccesstjänster 
till kvalitetsnivåer som speglar den 
tekniska utvecklingen och inte förhindras 
av specialiserade tjänster. De ska, i 
samarbete med andra behöriga nationella 
myndigheter, också övervaka hur 
specialiserade tjänster påverkar kulturell 
mångfald och innovation, Nationella 
regleringsmyndigheter ska årligen 
rapportera om övervakningen och 
resultaten av denna till kommissionen och 
Berec.

1. De nationella regleringsmyndigheterna 
ska i samarbete med den nationella 
dataskyddsmyndigheten noggrant 
kontrollera och se till att slutanvändarna 
kan utnyttja de rättigheter och fördelar 
som anges i artikel 23.1 och 2, efterlevnad 
av artikel 23.5 och en fortsatt tillgång till 
icke-diskriminerande internetaccesstjänster 
till kvalitetsnivåer som speglar den 
tekniska utvecklingen och inte förhindras 
av specialiserade tjänster. De ska, i 
samarbete med andra behöriga nationella 
myndigheter, också övervaka hur 
specialiserade tjänster påverkar kulturell 
mångfald och innovation, ekonomin och 
samhället. Nationella 
regleringsmyndigheter och nationella 
dataskyddsmyndigheter ska årligen 
rapportera om kontrollverksamheten och 
resultaten av denna till allmänheten,
kommissionen, Europeiska 
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datatillsynsmannen och Berec.

Or. de

Ändringsförslag 220
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 221
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

På detta sätt ska det säkerställas att en reglering av minimikraven för det öppna nätet inte 
medför en försämring av kvaliteten. Annars skulle dessutom tjänster som kräver hög 
bandbredd automatiskt tvingas över till leverantörens specialsegment eftersom de endast kan 
uppnå sina normala prestanda där. Detta skulle indirekt få negativa konsekvenser för 
konkurrensen.

Ändringsförslag 222
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2 – stycke 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) den tillgängliga bandbredden på det 
öppna internet ska åtminstone vara på 
samma nivå som inom det område som är 
reserverat för specialiserade tjänster,

Or. de

Ändringsförslag 223
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2 – stycke 1 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ett internetabonnemangs tillgängliga 
inkluderade volym ska beräknas utifrån 
den datamängd som via 
bredbandsanslutningen överförs hos 
flertalet användare inom en statistiskt 
meningsfull enhetligt definierad period.

Or. de

Motivering

”Statistiskt meningsfull” ska säkerställa att den definierade perioden är av meningsfull, 
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signifikant och välavvägd längd, till exempel en månad, och inte gör det möjligt att utnyttja 
definitioner som till exempel några timmar nattetid.

Ändringsförslag 224
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Åtgärder från kommissionens sida verkar vara nödvändiga.
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Ändringsförslag 225
Christian Engström

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om en tjänsteleverantör har underlåtit 
att uppfylla kraven för sina tjänster, så 
som föreskrivs i bland annat artikel 25, 
ska användaren ha rätt att häva avtalet 
och får även använda sig av de rättigheter 
som fastställts i nationell lag.

Or. en

Ändringsförslag 226
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till förordning
Artikel 24 - punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får anta 
genomförandeakter för att fastställa 
enhetliga villkor för de nationella 
behöriga myndigheternas genomförande 
av skyldigheterna enligt denna artikel. 
Sådana genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 33.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 227
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 24 - punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får anta 
genomförandeakter för att fastställa 
enhetliga villkor för de nationella behöriga 
myndigheternas genomförande av 
skyldigheterna enligt denna artikel. Sådana 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 33.2.

3. Berec ska, efter att ha samrått med 
intressenterna och i samarbete med 
kommissionen, fastställa riktlinjer för
enhetliga villkor för de nationella behöriga 
myndigheternas genomförande av 
skyldigheterna enligt denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 228
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får anta 
genomförandeakter för att fastställa 
enhetliga villkor för de nationella behöriga 
myndigheternas genomförande av 
skyldigheterna enligt denna artikel. Sådana 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 33.2.

3. Kommissionen får – efter samråd med 
Berec och Europeiska datatillsynsmannen 
– anta en genomförandeakt för att 
fastställa enhetliga villkor för de nationella 
behöriga myndigheternas genomförande av 
skyldigheterna enligt denna artikel. Sådana 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 33.2.

Or. de

Ändringsförslag 229
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 24 - punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får anta 
genomförandeakter för att fastställa 

3. Kommissionen ska, efter att ha samrått 
med Berec, anta genomförandeakter för att 
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enhetliga villkor för de nationella behöriga 
myndigheternas genomförande av 
skyldigheterna enligt denna artikel. Sådana 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 33.2.

fastställa enhetliga villkor för de nationella 
behöriga myndigheternas genomförande av 
skyldigheterna enligt denna artikel. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med granskningsförfarandet i artikel 33.2.

Or. en

Motivering

Enhetlig tillämpning krävs.

Ändringsförslag 230
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[…] utgår

Or. en

Motivering

Flyttad tillbaka till direktiv 2002/22/EG.

Ändringsförslag 231
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) tjänsternas kvalitet,

Or. en
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Ändringsförslag 232
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

i) Faktisk tillgänglig datahastighet för 
nedladdning och uppladdning i 
slutanvändarens bosättningsmedlemsstat, 
inbegripet den tillgängliga 
minimidatahastigheten för nedladdningar 
och uppladdningar under högtrafik.

Or. en

Ändringsförslag 233
Franz Obermayr

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

i) Faktisk tillgänglig datahastighet för 
nedladdning och uppladdning i 
slutanvändarens bosättningsmedlemsstat, 
även under högtrafik, i förekommande fall 
med hänvisning till regionala negativa 
variationer på grund av lägre teknisk 
nätkvalitet.

Or. de

Motivering

Det är inte möjligt att utarbeta standardiserade erbjudanden som tar hänsyn till alla 
regionala omständigheter i fråga om den tekniska nätkvaliteten. Men kunden måste i 
förekommande fall informeras om att hastigheterna regionalt kan avvika betydligt på grund 
av nätkvaliteten.

Ändringsförslag 234
Franz Obermayr
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Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – stycke 1 – led e – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Omfattningen av tillämpliga 
begränsningar av datavolymer i tillämpliga 
fall, priser 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 sin 
konsumtion.

ii) Omfattningen av tillämpliga 
begränsningar av datavolymer i tillämpliga 
fall, tjänster och specialiserade tjänster 
som ingår i datavolymen, priser 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 sin konsumtion.

Or. de

Motivering

Denna viktiga information bör ingå!

Ändringsförslag 235
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – stycke 1 – led e – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) En tydlig och lättbegriplig förklaring av 
hur eventuella begränsningar av 
datavolym, faktiskt tillgänglig hastighet 
och andra kvalitetsparametrar samt 
samtidig användning av specialiserade 
tjänster med ökad servicekvalitet praktiskt 
kan påverka användningen av innehåll, 
tillämpningar och tjänster.

iii) En tydlig och lättbegriplig förklaring av 
hur eventuella begränsningar av 
datavolym, faktiskt tillgänglig hastighet 
och andra kvalitetsparametrar praktiskt kan 
påverka användningen av innehåll, 
tillämpningar och tjänster.

Or. en
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Ändringsförslag 236
Christian Engström

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Standardsavtalsvillkor, inklusive 
eventuella minimiperioder för avtalets 
löptid, villkor för och eventuella avgifter 
vid förtida uppsägning av avtalet, 
förfaranden och direkta avgifter relaterade 
till byte och nummerportabilitet och 
portabilitet av andra identifierare samt 
ersättningsarrangemang för förseningar i 
eller missbruk av byten.

g) Standardsavtalsvillkor, inklusive 
minimiperioder för avtalets löptid, villkor 
för och eventuella avgifter vid förtida 
uppsägning av avtalet, förfaranden och 
direkta avgifter relaterade till byte och 
nummerportabilitet och portabilitet av 
andra identifierare samt 
ersättningsarrangemang för förseningar i 
eller missbruk av byten.

Or. en

Ändringsförslag 237
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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. Eventuella skillnader i 
de villkor som gäller för konsumenter och 
andra slutanvändare ska anges uttryckligen.

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. De nationella 
dataskyddsmyndigheterna kan ta del av 
trafikstyrningsåtgärderna. Eventuella 
skillnader i de villkor som gäller för 
konsumenter och andra slutanvändare ska 
anges uttryckligen.

Or. de
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Ändringsförslag 238
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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. Eventuella skillnader i 
de villkor som gäller för konsumenter och 
andra slutanvändare ska anges uttryckligen.

Informationen ska offentliggöras i en 
tydlig, lättbegriplig och lättillgänglig form 
i ett standardiserat kundinformationsblad
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. Eventuella skillnader i 
de villkor som gäller för konsumenter och 
andra slutanvändare ska anges uttryckligen 
och får inte anges i fotnoter eller de 
allmänna affärsvillkoren.

Or. de

Motivering

Denna grundläggande kundinformation ska inte vara svårbegriplig eller oöverskådlig och 
därför bidrar ett standardiserat kundinformationsblad till att denna viktiga information inte 
finns i villkoren eller fotnoter. Detta bör även gälla för viktiga skillnader i villkoren mellan 
konsumenter och andra slutanvändare.

Ändringsförslag 239
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 

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 



PE524.526v01-00 120/223 AM\1010616SV.doc

SV

den offentliggörs. Eventuella skillnader i 
de villkor som gäller för konsumenter och 
andra slutanvändare ska anges 
uttryckligen.

den offentliggörs.

Or. en

Ändringsförslag 240
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får anta 
genomförandeakter för att ange metoder 
för att mäta internetaccesstjänsternas 
hastighet, parametrar för tjänstekvalitet 
och metoder för att mäta dem samt 
innehållet i och formen och sättet för hur 
informationen 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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 241
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får anta 
genomförandeakter för att ange metoder 
för att mäta internetaccesstjänsternas 

2. Berec ska, efter att ha samrått med 
intressenter och i nära samarbete med
kommissionen, fastställa allmänna 
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hastighet, parametrar för tjänstekvalitet och 
metoder för att mäta dem samt innehållet i 
och formen och sättet för hur 
informationen 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.

riktlinjer för metoder för att mäta 
internetaccesstjänsternas hastighet, 
parametrar för tjänstekvalitet (bland annat 
för genomsnittshastigheter kontra 
uppgivna hastigheter, den kvalitet som 
användarna uppfattar) och metoder för att 
mäta dem samt innehållet i och formen och 
sättet för hur informationen 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.

Or. en

Motivering

Berec har redan tillhandahållit riktlinjer på detta område och är det organ som bör utfärda 
eventuella ytterligare riktlinjer som behövs. De tekniska skillnaderna för mobilnät måste 
också speglas. Där kan faktiska hastigheter/överbelastning inte mätas och varierar beroende 
på olika faktorer, exempelvis antalet personer i en cell, handset som används etc.

Ändringsförslag 242
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får anta 
genomförandeakter för att ange metoder 
för att mäta internetaccesstjänsternas 
hastighet, parametrar för tjänstekvalitet och 
metoder för att mäta dem samt innehållet i 
och formen och sättet för hur 
informationen 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.

2. Berec ska, efter samråd med alla 
berörda intressenter, anta metoder för att 
mäta internetaccesstjänsternas hastighet, 
parametrar för tjänstekvalitet och metoder 
för att mäta dem samt innehållet i och 
formen och sättet för hur informationen ska 
offentliggöras, inbegripet eventuella 
mekanismer för kvalitetscertifiering. Berec
får beakta de parametrar, definitioner och 
mätmetoder som anges i bilaga III till 
direktiv 2002/22/EG. Kommissionen ska 
ges befogenhet att genom 
genomförandeakter anta Berecs förslag 
beträffande ovannämnda mätmetoder i 
enlighet med det granskningsförfarande 
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som avses i artikel 33.2.

Or. en

Ändringsförslag 243
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 25 - punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Slutanvändare ska ha tillgång till en 
oberoende bedömning som ger dem 
möjlighet att jämföra prestandan hos 
elektronisk kommunikationsnätsanslutning 
och tjänster på detta område samt 
kostnaden för alternativa 
användningsmönster. I detta syfte ska 
medlemsstaterna införa ett frivilligt 
certifieringssystem för interaktiva 
webbplatser, guider eller liknande verktyg. 
Certifiering ska beviljas på grundval av 
objektiva, öppet redovisade och 
proportionella krav, särskilt kravet på 
oberoende i förhållande till leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten, ett klart och enkelt 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 göra 
sådana faciliteter tillgängliga, antingen 
själva eller via tredje parter i enlighet med 
certifieringskraven. Den information som 
offentliggörs av leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten ska finnas 
tillgänglig avgiftsfritt i syfte att 
tillhandahålla jämförelsefaciliteter.

3. Slutanvändare ska ha tillgång till en 
oberoende bedömning som ger dem 
möjlighet att jämföra prestandan hos 
elektronisk kommunikationsnätsanslutning 
och tjänster på detta område samt 
kostnaden för alternativa 
användningsmönster. I detta syfte ska 
medlemsstaterna, efter samråd med alla 
berörda intressenter, införa ett frivilligt 
certifieringssystem för interaktiva 
webbplatser, guider eller liknande verktyg. 
Certifiering ska beviljas på grundval av 
objektiva, öppet redovisade och 
proportionella krav, särskilt kravet på 
oberoende i förhållande till leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten, ett klart och enkelt språk, 
fullständig och aktuell information samt ett 
effektivt förfarande för handläggning av 
klagomål. Den information som 
offentliggörs av leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten ska finnas 
tillgänglig avgiftsfritt i syfte att 
tillhandahålla jämförelsefaciliteter.

Om möjligt bör befintliga 
jämförelsewebbplatser användas som 
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grund för de ovannämnda oberoende 
utvärderingsverktygen.

Or. en

Ändringsförslag 244
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Slutanvändare ska ha tillgång till en 
oberoende bedömning som ger dem 
möjlighet att jämföra prestandan hos 
elektronisk kommunikationsnätsanslutning 
och tjänster på detta område samt 
kostnaden för alternativa 
användningsmönster. I detta syfte ska 
medlemsstaterna införa ett frivilligt 
certifieringssystem för interaktiva 
webbplatser, guider eller liknande verktyg. 
Certifiering ska beviljas på grundval av 
objektiva, öppet redovisade och 
proportionella krav, särskilt kravet på 
oberoende i förhållande till leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten, ett klart och enkelt 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 göra 
sådana faciliteter tillgängliga, antingen 
själva eller via tredje parter i enlighet med 
certifieringskraven. Den information som 
offentliggörs av leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten ska finnas 
tillgänglig avgiftsfritt i syfte att 
tillhandahålla jämförelsefaciliteter.

3. Slutanvändare ska ha tillgång till en 
oberoende bedömning som ger dem 
möjlighet att jämföra prestandan hos 
elektronisk kommunikationsnätsanslutning 
och tjänster på detta område samt 
kostnaden för alternativa 
användningsmönster. I detta syfte ska 
medlemsstaterna införa ett frivilligt 
certifieringssystem för interaktiva 
webbplatser, guider eller liknande verktyg. 
Certifiering ska beviljas på grundval av 
objektiva, öppet redovisade och 
proportionella krav, särskilt kravet på 
oberoende i förhållande till leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten, ett klart och enkelt 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 göra 
sådana faciliteter tillgängliga med 
beaktande av öppen programvara, 
antingen själva eller via tredje parter i 
enlighet med certifieringskraven. Den 
information som offentliggörs av 
leverantörer av elektronisk kommunikation 
till allmänheten ska finnas tillgänglig 
avgiftsfritt och i öppna dataformat i syfte 
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att tillhandahålla jämförelsefaciliteter.

Or. de

Ändringsförslag 245
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 246
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På begäran av de berörda offentliga 
myndigheterna ska leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten sprida kostnadsfri information 
av allmänintresse till slutanvändare, med 
hjälp av samma metoder som de normalt 
använder för att kommunicera med 
slutanvändarna. I så fall ska informationen 

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

tillhandahållas av de berörda offentliga 
myndigheterna till leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten i ett standardiserat format och 
ska i synnerhet omfatta uppgifter och 
metoder för att skydda sig mot risker för 
personlig säkerhet och olaglig åtkomst till 
personuppgifter vid användning av 
elektroniska kommunikationstjänster.

Or. de

Ändringsförslag 247
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. de

Motivering

Privat sektor, verkställande och dömande makt bör inte blandas samman. Här skulle det 
juridiska övervakningsorganet saknas. Den verkställande skulle bli den dömande makten, den 
privata sektorn den verkställande makten.

Ändringsförslag 248
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4 – led b



PE524.526v01-00 126/223 AM\1010616SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

Placerades direkt i artikel 25.4.

Ändringsförslag 249
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Metoder för att skydda sig mot risker för 
personlig säkerhet och olaglig åtkomst till 
personuppgifter vid användning av 
elektroniska kommunikationstjänster, 
inbegripet de åtgärder som vidtas av 
leverantören av elektronisk 
kommunikation och deras eventuella 
konsekvenser för skyddet av 
personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 250
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[…] utgår
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Or. en

Motivering

Flyttad tillbaka till direktiv 2002/22/EG.

Ändringsförslag 251
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led b – led iva (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) all nödvändig teknisk information, 
utan kostnad, som krävs för att 
slutanvändaren ska kunna använda en 
terminalutrustning efter eget val,

Or. en

Ändringsförslag 252
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) detaljerade uppgifter om priser och taxor 
samt tillkommande avgifter som eventuellt 
kan tas ut och sätten för att erhålla aktuell 
information om alla tillämpliga taxor och 
avgifter,

Or. en

Ändringsförslag 253
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led e – led iii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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),

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),

Or. en

Ändringsförslag 254
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

f) de ersättnings- och återbetalningssystem 
som gäller om de avtalade tjänsternas 
kvalitetsnivåer inte uppfylls, inklusive en 
uttrycklig hänvisning till slutanvändarens 
rättigheter, inbegripet rätten att häva 
avtalet,

Or. en

Ändringsförslag 255
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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,

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; i enlighet 
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med artikel 12 i direktiv 2002/58/EG ska 
slutanvändare även informeras om 
ändamålet med en sådan 
abonnentförteckning och användningen 
av uppgifterna för sökfunktioner, och 
slutanvändarna ska få information om på 
vilket sätt de kan utöva sin rätt att 
kontrollera, rätta eller dra tillbaka sina 
personuppgifter från den berörda 
förteckningen,

Or. en

Ändringsförslag 256
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

j) vilken typ av åtgärder som leverantören 
kan tänkas vidta i samband med säkerhets-
eller integritetsincidenter eller hot och 
sårbarhet. Denna information ska 
innefatta upplysningar om de 
kommunikationsgranskningstekniker som 
underbygger sådana åtgärder samt hur 
åtgärderna påverkar slutanvändarens rätt 
till integritet och skydd av 
personuppgifter:

Or. en

Ändringsförslag 257
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) vilken typ av åtgärder som leverantören 
kan tänkas vidta i samband med säkerhets-

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

eller integritetsincidenter eller hot och 
sårbarhet, hur åtgärderna fungerar 
tekniskt och de mål som anges i artikel 
25.5 uppfylls. Dessutom bör 
konsekvenserna av dessa åtgärder för 
integritets- och personuppgiftsskyddet för 
slutanvändarna beskrivas.

Or. de

Ändringsförslag 258
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led j – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) de ändamål för vilka slutanvändarens 
personuppgifter behandlas, och 
motiveringen för denna behandling,

Or. en

Ändringsförslag 259
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om avtalet inbegriper tillhandahållande 
av internetaccesstjänster och 
datarelaterade tjänster ska avtalet, utöver 
de upplysningar som avses i första stycket, 
innehålla följande upplysningar:
a) Uppgifter om prissättningsplaner per 
dataenhet, prissättningsplaner för 
bulkdata och eventuella tillämpliga 
gränsvärden. I fråga om datavolymer som 
överskrider gränsvärdena, en tillfällig 
enhets- eller bulkbaserad prissättning och 
eventuella datahastighetsbegränsningar 
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som kan tillämpas.
b) Hur slutanvändare kan övervaka sin 
aktuella förbrukningsnivå och bestämma 
nivån för sin önskade förbrukningsgräns.
c) Den faktiskt tillgängliga 
datahastigheten för nedladdning och 
uppladdning på slutanvändarens primära 
accesspunkt, samt garanterade 
minimihastigheter.
d) Andra kvalitetsparametrar för tjänsten 
enligt denna förordning, och 
medlemsstaterna får dessutom kräva 
ytterligare parametrar.
e) En tydlig och lättbegriplig förklaring av 
hur eventuell volymbegränsning, de 
faktiskt tillgängliga hastigheterna och 
andra kvalitetsparametrar för tjänsten 
kan ha praktiska konsekvenser för 
användningen av innehållstillämpningar 
och innehållstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 260
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Omfattningen av tillämpliga 
begränsningar av datavolymer i tillämpliga 
fall, priser 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 sin 
konsumtion.

a) Omfattningen av tillämpliga 
begränsningar av datavolymer i tillämpliga 
fall, tjänster och specialiserade tjänster
som ingår i datavolymen, priser 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 sin konsumtion.
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Or. de

Motivering

Jämför artikel 25.

Ändringsförslag 261
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 262
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) En tydlig och lättbegriplig förklaring av 
hur eventuella begränsningar av 
datavolym, faktiskt tillgänglig hastighet 
och andra kvalitetsparametrar samt 
samtidig användning av specialiserade 
tjänster med ökad servicekvalitet praktiskt 
kan påverka användningen av innehåll, 
tillämpningar och tjänster.

e) En tydlig och lättbegriplig förklaring av 
hur eventuella begränsningar av 
datavolym, faktiskt tillgänglig hastighet 
och andra kvalitetsparametrar praktiskt kan 
påverka användningen av innehåll, 
tillämpningar och tjänster.
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Or. en

Ändringsförslag 263
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna får behålla eller 
införa ytterligare krav för de avtal som 
denna artikel är tillämplig på.

Or. en

Ändringsförslag 264
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Slutanvändaren har rätt att ta del av 
och radera alla personuppgifter som 
leverantören samlat in.

Or. de

Ändringsförslag 265
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27 utgår
Kontroll av konsumtion

1. Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten ska ge 
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slutanvändare möjlighet att kostnadsfritt 
välja en facilitet som ger information om 
den ackumulerade konsumtionen för 
olika elektroniska 
kommunikationstjänster, uttryckt i den 
valuta som slutanvändaren faktureras. En 
sådan facilitet ska garantera att de 
ackumulerade utgifterna under en 
specificerad användningsperiod inte 
överskrider en angiven ekonomisk gräns 
som fastställts av slutanvändaren utan 
användarens samtycke. 
2. Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten ska se till 
att ett lämpligt meddelande skickas till 
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 tillhandahållandet av dessa 
tjänster, inklusive deras kostnader. 
Leverantören ska upphöra att 
tillhandahålla de angivna tjänsterna och 
ta ut avgifter för dessa om den 
ekonomiska gränsen skulle överskridas 
om inte slutanvändaren begär ett fortsatt 
eller förlängt tillhandahållande av dessa 
tjänster. 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 använda det europeiska 
larmnumret 112 fram till slutet av den 
överenskomna faktureringsperioden. 
3. Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten ska 
omedelbart före samtalet ansluts enkelt 
och utan kostnad ge slutanvändarna 
information om tillämpliga taxor 
avseende nummer eller tjänster som 
omfattas av särskilda kostnadsvillkor om 
inte den nationella regleringsmyndigheten 
har beviljat ett förhandsundantag av 
proportionalitetsskäl. Denna information 
ska tillhandahållas på ett jämförbart sätt 
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för alla sådana nummer eller tjänster.
4. Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten ska 
erbjuda slutanvändarna möjligheten att 
kostnadsfritt välja att få specificerade 
fakturor.

Or. en

Motivering

Flyttad tillbaka till direktiv 2002/22/EG.

Ändringsförslag 266
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 267
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten ska 
erbjuda slutanvändarna möjligheten att 
kostnadsfritt välja att få specificerade 
fakturor, i elektronisk form eller 
pappersform.

Or. en

Ändringsförslag 268
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[…] utgår

Or. en

Motivering

Flyttad tillbaka till direktiv 2002/22/EG.

Ändringsförslag 269
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I enlighet med direktiv 2011/83/EG 
har konsumenten ångerrätt för 
distansavtal och avtal utanför fasta 
affärslokaler under 14 dagar efter 
ingåendet av avtalet.

Or. en
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Ändringsförslag 270
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat har överenskommits ska
konsumenter och andra slutanvändare ha
rätt att säga upp ett avtal med en månads 
uppsägningstid när minst sex månader har 
förflutit sedan avtalet ingicks. Ingen 
ersättning ska utgå förutom återstående 
kostnader för eventuell subventionerad 
utrustning eller andra kampanjer som är 
knutna till avtalet vid tidpunkten för 
uppsägningen samt ersättning beräknat i 
förhållande till tidsperioden för eventuella 
andra kampanjfördelar som anges som 
sådana vid den tidpunkt då avtalet ingicks. 
Eventuella begränsningar av användning 
av terminalutrustning på andra nät ska 
hävas kostnadsfritt av leverantören senast 
vid betalning av sådan ersättning.

2. Konsumenter och andra slutanvändare 
har på begäran rätt att säga upp ett avtal 
med en månads uppsägningstid när minst 
sex månader har förflutit sedan 
avtalsperioden har inletts. Ingen ersättning 
ska utgå förutom återstående kostnader för 
eventuell subventionerad utrustning eller 
andra kampanjer som är knutna till avtalet 
vid tidpunkten för uppsägningen samt 
ersättning beräknat i förhållande till 
tidsperioden för eventuella andra 
kampanjfördelar som anges som sådana vid 
den tidpunkt då avtalet ingicks. Eventuella 
begränsningar av användning av 
terminalutrustning på andra nät ska hävas 
kostnadsfritt av leverantören senast vid 
betalning av sådan ersättning.

Or. en

Ändringsförslag 271
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Eventuella betydande och icke tillfälliga 
skillnader mellan faktisk prestanda 
avseende hastighet eller andra 
kvalitetsparametrar och den prestanda som 
har angetts av leverantörer av elektroniska 
tjänster till allmänheten i enlighet med 
artikel 26 ska anses utgöra bristande 
överensstämmelse med när 

5. Eventuella betydande och icke tillfälliga 
skillnader mellan faktisk prestanda 
avseende hastighet eller andra 
kvalitetsparametrar och den prestanda som 
har angetts av leverantörer av elektroniska 
tjänster till allmänheten i enlighet med 
artikel 26 ska anses utgöra bristande 
överensstämmelse med när 
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slutanvändarens gottgörelse fastställs i 
enlighet med nationell lagstiftning.

slutanvändarens gottgörelse fastställs i 
enlighet med nationell lagstiftning. 
Slutanvändare ska också ha rätt att häva 
avtalet vid bristande överensstämmelse.

Or. en

Ändringsförslag 272
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Eventuella betydande och icke tillfälliga 
skillnader mellan faktisk prestanda 
avseende hastighet eller andra 
kvalitetsparametrar och den prestanda 
som har angetts av leverantörer av 
elektroniska tjänster till allmänheten i 
enlighet med artikel 26 ska anses utgöra 
bristande överensstämmelse med när 
slutanvändarens gottgörelse fastställs i 
enlighet med nationell lagstiftning.

5. Om det föreligger en betydande och 
icke tillfällig avvikelse från den prestanda 
som har angetts av leverantörer av 
elektroniska tjänster till allmänheten i 
enlighet med artikel 26 avseende:

Or. de

Motivering

Avvikelserna i fråga om dataöverföringshastighet har nu blivit omfattande. Den särskilda 
uppsägningsrätten tvingar leverantörer av elektronisk kommunikation att lämna realistiska 
uppgifter i avtalet om dataöverföringshastigheter. Det går inte heller att förvänta sig att 
slutanvändaren upprepade gånger ska kräva fullgörande av avtalet i efterhand vilket 
knappast går att förverkliga eftersom dessa problem ofta beror på hög belastning i nätet.

Ändringsförslag 273
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 5 – led a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) gällande dataöverföringshastigheten 
ska slutanvändaren beviljas en särskild 
uppsägningsrätt.

Or. de

Ändringsförslag 274
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 5 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) andra kvalitetsparameter ska anses 
utgöra bristande överensstämmelse när 
slutanvändarens gottgörelse fastställs i 
enlighet med nationell lagstiftning.

Or. de

Ändringsförslag 275
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Abonnemang på ytterligare tjänster som 
tillhandahålls av samma leverantör av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten ska inte innebära att den 
inledande avtalsperioden återupptas om 
inte priset på de ytterligare tjänsterna 
betydligt överstiger priset på de 
ursprungliga tjänsterna eller om de 
ytterligare tjänsterna erbjuds till ett 
speciellt kampanjpris som är kopplat till en 
förlängning av det befintliga avtalet. 
Konsumenten ska informeras i 
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vederbörlig ordning och ska uttryckligen 
godkänna förlängningen.

Or. en

Ändringsförslag 276
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Medlemsstaterna får behålla eller 
införa ytterligare krav för de avtal som 
denna artikel är tillämplig på.

Or. en

Ändringsförslag 277
Regina Bastos

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.

Or. pt

Motivering

Reglerna om paketavtal överförs till direktivet om samhällsomfattande tjänster.
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Ändringsförslag 278
Jürgen Creutzmann

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.

Or. en

Ändringsförslag 279
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 29 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Om ett paket av tjänster som erbjuds till 
konsumenterna består av minst en 
anslutning till ett elektroniskt 
kommunikationsnät eller en elektronisk 
kommunikationstjänst ska denna artikel 
och artikel 30 i denna förordning tillämpas 
på alla delarna i paketet, såvida inte den 
elektroniska kommunikationstjänsten 
utgör en mindre del av paketet.

Or. en
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Ändringsförslag 280
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[…] utgår

Or. en

Motivering

Flyttad tillbaka till direktiv 2002/22/EG.

Ändringsförslag 281
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 processen, och även omedelbart efter 
det att processen avslutats. Slutanvändare 
får inte överföras till en annan leverantör 
mot sin vilja.

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 från det att ett sådant 
avtal ingås. Bytes- och 
porteringsprocessen ska ledas av den 
mottagande leverantören av elektronisk 
kommunikation till allmänheten som ska se 
till att slutanvändarna får adekvat 
information om bytet före och under 
processen, och även omedelbart efter det 
att processen avslutats. 

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. De ska ta hänsyn till 
behovet av att skydda slutanvändarna på 
lämpligt sätt under byten och se till att 
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bytesförfarandet är effektivt. Avbrott i 
tjänsten under porteringen får under inga 
omständigheter överstiga en arbetsdag.
Slutanvändare får inte överföras 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.

Or. en

Ändringsförslag 282
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Slutanvändarnas avtal med överförande 
leverantörer av elektronisk kommunikation 
till allmänheten ska upphöra automatiskt 
efter det att bytet slutförts. De överförande 
leverantörerna ska ersätta konsumenter 
som använder kontantkort för eventuella 
kvarstående tillgodohavanden. 
Slutanvändarna får även begära att få sitt 
kvarstående tillgodohavande överfört till 
den mottagande leverantören.

Or. en

Ändringsförslag 283
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Leverantörer ska tillhandahålla 
teknisk information eller protokoll som 
gör det möjligt för slutanvändaren att 
programmera om maskinvaran så att den 
är kompatibel från en leverantör till en 
annan. Denna information ska vara 
kostnadsfri.

Or. en

Ändringsförslag 284
Regina Bastos

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

Or. en

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 285
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led 1b (nytt)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 20 – punkt -1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b) I artikel 20 ska följande punkt 
införas:
”-1a. Medlemsstaterna ska se till att de 
upplysningar som avses i punkt 1 ska 
lämnas på ett tydligt, heltäckande och 
lättillgängligt sätt och utan att det 
påverkar kraven i direktivet om 
konsumenträttigheter* om avtal utanför 
fasta affärslokaler och distansavtal. 
Konsumenter och andra slutanvändare 
som begär det ska få en kopia av avtalet 
på ett varaktigt medium.
___________________
* 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 av rådets 
direktiv 85/577/EEG och 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/7/EG, EUT L 304, 22.11.2011, 
s. 64.”

Or. en

Motivering

Ändring i överensstämmelse med direktivet om konsumenträttigheter.

Ändringsförslag 286
Malcolm Harbour

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b) I artikel 20 ska följande punkt 
införas:
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”-1a. Medlemsstaterna ska se till att de 
upplysningar som avses i punkterna 1 och 
1a ska lämnas på ett tydligt, heltäckande 
och lättillgängligt sätt och utan att det 
påverkar kraven i direktivet om 
konsumenträttigheter* om avtal utanför 
fasta affärslokaler och distansavtal. 
Konsumenterna och andra slutanvändare 
ska på begäran åtminstone få tillgång till 
en kopia av avtalet i elektronisk form och 
om så begärs i skriftlig form. 
Medlemsstaterna får i nationell 
lagstiftning behålla eller införa språkkrav 
i samband med krav på information vid 
avtals ingående för att se till att 
informationen är lättbegriplig för 
konsumenterna och andra slutanvändare 
som så kräver.
_________________
* 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 av rådets 
direktiv 85/577/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG, EUT L 304, 22.11.2011, s. 64.”

Or. en

Motivering

Detta ersätter ändringsförslag 20 i förslaget till yttrande.

Ändringsförslag 287
Regina Bastos

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1b (ny)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 20 – punkt -1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. I artikel 20 ska följande punkt 
införas:
”-1a. Medlemsstaterna ska se till att de 
upplysningar som avses i punkterna 1 och 
2 ska lämnas på ett tydligt, heltäckande 
och lättillgängligt sätt och utan att det 
påverkar kraven i direktivet om 
konsumenträttigheter* om avtal utanför 
fasta affärslokaler och distansavtal. 
Konsumenterna och andra slutanvändare 
som så kräver ska åtminstone få en kopia 
av avtalen i elektronisk och skriftlig form.
______________________
* 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 av rådets 
direktiv 85/577/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG, EUT L 304, 22.11.2011, s. 64.”

Or. en

Ändringsförslag 288
Malcolm Harbour

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

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1c) Artikel 20.1 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 

”1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
konsumenter, som abonnerar på tjänster 
som ger anslutning till ett allmänt 
kommunikationsnät och/- eller allmänt 
tillgängliga elektroniska 
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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, omfattande och 
lättillgänglig form:

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) Företagets namn och adress. a) Företagets namn, adress och 
kontaktuppgifter, och om adressen är en 
annan, adress och kontaktuppgifter för 
eventuella klagomål.

b) Tillhandahållna tjänster, som särskilt 
ska omfatta

b) Huvudsakliga egenskaper hos de
tillhandahållna tjänsterna, vilket särskilt 
ska omfatta

 den särskilda taxeplan eller de särskilda 
taxeplaner som ska gälla för avtalet och, 
för varje taxeplan, typer av erbjudna 
tjänster, inbegripet 
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,

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

 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,

 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 

 de typer av eftermarknadstjänster,
underhållstjänster och kundstödstjänster 
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tillhandahålls samt metoderna för kontakt 
med dessa tjänster,

som tillhandahålls, villkor och avgifter 
samt metoderna för kontakt med dessa 
tjänster,

 eventuella restriktioner som åläggs av 
leverantören när det gäller användningen 
av terminalutrustning.

 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 samt de berörda 
uppgifterna.

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, sätten 
för att erhålla aktuell information om 
gällande taxor och underhållsavgifter.

da) De betalningsmetoder som erbjuds och 
eventuella kostnadsskillnader beroende på 
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,

 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 portabilitet av 
andra identifierare,

 eventuella avgifter relaterade till byte 
och nummerportabilitet och portabilitet av 
andra identifierare, inklusive 
ersättningsarrangemang för förseningar i 
eller missbruk av byte,

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

 eventuella avgifter vid förtida 
uppsägning av avtalet, inklusive eventuell 
kostnadstäckning med avseende på 
terminalutrustning (på grundval av gängse 
avskrivningsmetoder) och andra 



PE524.526v01-00 150/223 AM\1010616SV.doc

SV

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 
rättigheter i tillämpliga fall.

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

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

ga) Information om hur slutanvändare 
med funktionsnedsättning kan få 
information om produkter och tjänster 
som utformats 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 
i artikel 25.4 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 
som avses i artikel 25.4.

Medlemsstaterna får också kräva att avtalet 
ska innehålla sådan information som avses 
i artikel 25.4 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 
som avses i artikel 25.4.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Motivering

Detta ersätter ändringsförslag 21 i förslaget till yttrande.

Ändringsförslag 289
Bernadette Vergnaud
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Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led 1c (nytt)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 20 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(1c) Artikel 20.1 ska ändras på följande 
sätt:

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 anges, i en tydlig, heltäckande och 
lättillgänglig form:

a) Företagets namn och adress. a) Företagets namn, adress och andra 
uppgifter och, om de inte är samma,
adress och uppgifter som behövs för 
eventuella reklamationer.

b) Tillhandahållna tjänster, som särskilt
ska omfatta

b) Huvudsakliga egenskaper hos den
tillhandahållna tjänsten, särskilt

– den eller de prissättningsplaner som är 
tillämpliga för avtalet och för varje 
prissättningsplan typ av tjänster som 
erbjuds, inklusive 
kommunikationsvolymer,
– vid prissättningsplaner med i förväg 
angivna kommunikationsvolymer ska 
konsumentens möjlighet att föra över 
volymer som inte utnyttjats till nästa 
faktureringsperiod anges, 

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

– tillgång till larmtjänster och uppgifter om 
varifrån samtalet kommer för samtliga 
erbjudna tjänster, eventuella 
begränsningar för tillhandahållandet av 
larmtjänster enligt artikel 26 och alla 
ändringar av dessa aspekter,
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– 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,

– 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,

– de typer av tjänster efter ingånget avtal,
underhållstjänster och kundstödstjänster 
som tillhandahålls samt villkor och 
avgifter för dessa tjänster, liksom
metoderna för kontakt med dessa tjänster,

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

– eventuella restriktioner som åläggs av 
leverantören när det gäller användningen 
av terminalutrustning, bland annat 
information om upplåsning av 
terminalutrustning och eventuella avgifter 
för detta vid uppsägning innan den 
kortaste avtalstiden löper ut, 
– på begäran kostnadsfritt och utan nya 
krav på teknisk kompatibilitet, lämna 
nödvändiga tekniska uppgifter till 
slutkonsumenten för att valfri 
terminalutrustning ska fungera väl för 
samtliga tjänster som anges i avtalet,

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 samt de berörda 
uppgifterna.

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

d) Detaljerade uppgifter om priser och 
taxor, inbegripet taxor och tillkommande 
avgifter som eventuellt kan tas ut, sätten 
för att erhålla aktuell information om 
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kostnadsskillnader beroende på 
betalningsmetod.

gällande taxor och underhållsavgifter.

da) föreslagna betalningsmetoder och 
eventuella prisskillnader beroende på 
betalningsmetod samt gällande 
bestämmelser för att garantera insyn i 
faktureringen och möjlighet att följa hur 
mycket som förbrukats,

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,

– 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 portabilitet av 
andra identifierare,

– eventuella avgifter relaterade till byte av 
leverantör och nummerportabilitet och 
portabilitet av andra identifierare,
inbegripet system för ersättning vid 
förseningar eller bedrägligt beteende vid 
byte av leverantör,

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

– eventuella avgifter vid förtida
uppsägning av avtalet, inklusive eventuell 
kostnadstäckning med avseende på 
terminalutrustning (beräknade enligt 
vanlig amorteringsmetod) och övriga 
kampanjfördelar (enligt pro rata 
temporis-principen).

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 
rättigheter i tillämpliga fall.

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

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

ga) detaljerade uppgifter om på vilket sätt 
slutanvändare med funktionshinder 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.
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Medlemsstaterna får också kräva att avtalet 
ska innehålla sådan information som avses 
i artikel 25.4 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 
som avses i artikel 21.4.

Medlemsstaterna får också kräva att avtalet 
ska innehålla sådan information som avses 
i artikel 25.4 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 
som avses i artikel 21.4.”

Or. fr

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:01:SV:PDF)

Ändringsförslag 290
Malcolm Harbour

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d) I artikel 20 ska följande punkt 
införas:
”1a. Om avtalet inbegriper 
tillhandahållande av 
internetaccesstjänster och datarelaterade 
tjänster ska avtalet, utöver de 
upplysningar som avses i punkt 1, även 
innehålla följande upplysningar:
a) Upplysningar om prisplaner för 
enhetspris och bulkpris för data och 
eventuella tillämpliga trösklar för den 
eller de specifika tariffer som avtalet 
gäller. För datavolymer över trösklarna, 
enhets- eller bulkpris tillfälligt eller 
varaktigt och eventuella 
datahastighetsbegränsningar som kan 
tillämpas på den eller de specifika 
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tarifferna som avtalet gäller.
b) Hur slutanvändarna kan kontrollera 
deras befintliga konsumtionsnivå och 
fastställa egna begränsningar.
c) I fråga om fasta datalänkar, den 
uppskattade tillgängliga hastigheten vid 
ned- och uppladdning av data där 
slutanvändaren befinner sig.
d) I fråga om mobil data, den 
genomsnittliga uppskattade ned- och 
uppladdningshastighet som kan fås via en 
normal trådlös nätanslutning och 
eventuella hastighetsintervaller.
e) Andra parametrar för tjänstekvalitet, 
enligt artikel 24.2 i förordning (XXX)*.
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 och 
upplysningar om hur dessa förfaranden 
skulle kunna påverka tjänsternas kvalitet, 
slutanvändarnas integritet och 
personuppgiftsskyddet.
g) En tydlig och lättbegriplig förklaring 
av hur eventuella begränsningar av 
datavolym, faktiskt tillgängliga 
hastighetsintervaller och andra 
kvalitetsparametrar samt samtidig 
användning av specialiserade tjänster 
praktiskt kan påverka användningen av 
innehåll, tillämpningar och tjänster.
__________________
* Europaparlamentets och kommissionens 
förordning (EU) nr XXX/20XX ... om 
åtgärder för att fullborda den europeiska 
inre marknaden för elektronisk 
kommunikation och upprätta en 
uppkopplad kontinent, och om ändring av 
direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 
2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 
1211/2009 och (EU) nr 531/2012.”
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Or. en

Motivering

Detta ersätter ändringsförslag 22 i förslaget till yttrande.

Ändringsförslag 291
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d) I artikel 20 ska följande punkt 
införas:
”1a. Om avtalet inbegriper 
tillhandahållande av 
internetaccesstjänster och datarelaterade 
tjänster ska avtalet, utöver de 
upplysningar som avses i punkt 1, även 
innehålla följande upplysningar:
a) Uppgifter om prissättningsplaner per 
dataenhet, prissättningsplaner för 
bulkdata och eventuella tillämpliga 
gränsvärden. I fråga om datavolymer som 
överskrider gränsvärdena, en tillfällig 
eller långsiktig enhets- eller bulkbaserad 
prissättning och eventuella 
datahastighetsbegränsningar som kan 
tillämpas.
b) Hur slutanvändarna kan kontrollera 
sin aktuella konsumtionsnivå och om och 
hur frivilliga begränsningar kan ställas 
in.
c) I fråga om fasta datalänkar, den 
uppskattade tillgängliga hastigheten vid 
ned- och uppladdning av data där 
slutanvändaren befinner sig.
d) I fråga om mobila data, den 
uppskattade tillgängliga hastigheten vid 
ned- och uppladdning och de 



AM\1010616SV.doc 157/223 PE524.526v01-00

SV

hastighetsintervall som kan förväntas 
från normal trådlös nättäckning i de nät 
som omfattas av avtalen.
e) Andra parametrar för tjänstekvalitet, 
enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 
XXX/20XX*.
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 och 
upplysningar om hur dessa förfaranden 
skulle kunna påverka tjänsternas kvalitet, 
slutanvändarnas integritet och 
personuppgiftsskyddet. 
g) En tydlig och lättbegriplig förklaring 
av hur eventuella begränsningar av 
datavolym, tillgängliga hastighetsintervall 
och andra kvalitetsparametrar samt 
samtidig användning av specialiserade 
tjänster praktiskt kan påverka 
användningen av innehåll, tillämpningar 
och tjänster.
_________________
* Europaparlamentets och kommissionens 
förordning (EU) nr XXX/20XX ... om 
åtgärder för att fullborda den europeiska 
inre marknaden för elektronisk 
kommunikation och upprätta en 
uppkopplad kontinent, och om ändring av 
direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 
2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 
1211/2009 och (EU) nr 531/2012.”

Or. en

Motivering

En anpassad version av föredragandens förslag om denna artikel. För mobilnätstäckning bör 
det noteras att denna beror på vilket nät som faktiskt omfattas av avtalet och bör därför 
anges. De s.k. chockräkningarna motiverade konsumtionsgränser för roamingtjänster, men 
motsvarande problem finns inte för nationella kommunikationsgränser. Det obligatoriska 
genomförandet av individuella konsumtionsgränser förefaller därför oproportionerligt.
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Ändringsförslag 292
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d) I artikel 20 ska följande punkt 
införas:
”1a. Om avtalet omfattar 
tillhandahållande av access till internet 
och datatjänster ska det, utöver den 
information som anges i punkt 1, också 
innehålla följande uppgifter: 
a) Uppgifter om prissättningsplaner per 
dataenhet, prissättningsplaner för 
bulkdata och eventuella tillämpliga
gränsvärden. I fråga om datavolymer som 
överskrider gränsvärdena, en tillfällig 
eller långsiktig enhets- eller bulkbaserad 
prissättning och eventuella 
datahastighetsbegränsningar som kan 
tillämpas.
b) De medel slutanvändarna har tillgång 
till för att kunna följa sin förbrukning och 
eventuellt ange egna gränser om dessa 
leder till ytterligare avgifter vid avtal om 
förutbestämda datavolymer.
c) I fråga om fasta datalänkar en 
angivelse om tillgängliga reella 
hastigheter för upp- respektive 
nedladdning på den plats slutanvändaren 
befinner sig.
d) I fråga om mobila data, den 
genomsnittliga uppskattade ned- och 
uppladdningshastighet som kan fås via en 
normal trådlös nätanslutning och 
eventuella hastighetsintervaller.
e) Andra parametrar för tjänstekvalitet, 
enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 
XXX/20XX*.
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f) Information om eventuella förfaranden 
som leverantören har infört för att mäta 
och rikta trafiken i enlighet med artikel 
23.5 i förordning (EU) nr XXX/20XX*, 
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 
personuppgiftsskyddet.
g) Tydliga och begripliga förklaringar till 
hur eventuella volymbegränsningar, 
tillgängliga hastighetsintervaller och 
andra parametrar kring tjänsternas 
kvalitet som kan få praktiska följder för 
utnyttjandet av innehåll, tillämpningar 
och tjänster.
h) Tydliga och begripliga förklaringar till 
fördelningen av tillgänglig bandbredd 
mellan internetaccesstjänsten och 
specialtjänster, de konsekvenser denna 
fördelning kan få på utnyttjandet av 
innehåll, tillämpningar och tjänster och 
prioriteringen av accessen till internet, 
förutom i de fall konsumenten beslutar 
något annat. 
_________________
* Europaparlamentets och 
kommissionens förordning (EU)
nr XXX/20XX av den ... om åtgärder för 
att fullborda den europeiska inre 
marknaden för elektronisk 
kommunikation och upprätta en 
uppkopplad kontinent och om ändring av 
direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 
2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 
1211/2009 och (EU) nr 531/2012 (EUT L 
XXX, XX.XX.20XX, s. X).”

Or. fr
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Ändringsförslag 293
Toine Manders

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

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1e) Artikel 20.2 ska ersättas med följande:
2. Medlemsstaterna ska se till att 
abonnenter har rätt att utan påföljd häva 
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.

”2. Konsumenter och andra 
slutanvändare har på begäran rätt att 
säga upp ett avtal med en månads 
uppsägningstid när minst sex månader 
har förflutit sedan avtalsperioden har 
inletts. Ingen ersättning ska utgå förutom 
återstående kostnader för eventuell 
subventionerad utrustning eller andra 
kampanjer som är knutna till avtalet vid 
tidpunkten för uppsägningen samt 
ersättning beräknat i förhållande till 
tidsperioden för eventuella andra 
kampanjfördelar som anges som sådana 
vid den tidpunkt då avtalet ingicks. 
Eventuella begränsningar av användning 
av terminalutrustning på andra nät ska 
hävas kostnadsfritt av leverantören senast 
vid betalning av sådan ersättning.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Ändringsförslag 294
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1f) I artikel 20 ska följande punkt läggas 
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till:
”2a. Berec ska utfärda riktlinjer för 
upprättandet av mallar för standardavtal 
som innehåller den information som 
krävs i punkt 1 och 1a i denna artikel. 
Alla Berecs riktlinjer för mätmetoder och 
former för offentliggörande i artikel 
21.3a, ska tillämpas på den 
avtalsinformation som krävs enligt punkt 
1a i denna artikel.”

Or. en

Motivering

Anpassning av föredragandens förslag genom att ersätta ”Alla Berecs standarder” med 
”Alla Berecs riktlinjer” I överensstämmelse med föredragandens ändringsförslag om 
infogande av artikel 3a (ny).

Ändringsförslag 295
Malcolm Harbour

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1g) Följande artikel ska införas:
”Artikel 20a

Avtals löptid och uppsägning
1. Medlemsstaterna ska se till att avtal 
som ingås mellan konsumenter och 
leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten har en 
löptid på högst 24 månader. Leverantörer 
av elektronisk kommunikation till 
allmänheten ska erbjuda konsumenterna 
möjligheten till 12-månaderskontrakt.
2. Konsumenterna ska ha rätt att 
frånträda ett distansavtal eller avtal 
utanför fasta affärslokaler inom 14 dagar 
efter ingåendet i enlighet med 
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direktiv 2011/83/EU.
3. Om det i ett avtal eller enligt nationell 
lag krävs att avtalsperioder med fast längd 
(till skillnad från en minimiavtalsperiod) 
ska förlängas automatiskt, ska 
leverantören av elektronisk 
kommunikation till allmänheten i god tid 
informera konsumenten 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 avtal som konsumenten när 
som helst kan säga upp med en månads 
uppsägningstid utan tillkommande 
kostnad annat än för tillhandahållandet 
av tjänsten under uppsägningstiden.
4. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter och andra slutanvändare 
som så kräver har rätt att häva sitt avtal 
utan kostnad vid ändringar av 
avtalsvillkor som meddelas av 
leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten och som 
är till stor nackdel för dem. 
Leverantörerna ska senast en månad före 
sådana ändringar meddela dem på 
lämpligt sätt och samtidigt informera dem 
om att de har rätt att häva avtalet utan 
kostnad om de inte godtar de nya 
villkoren. Punkt 2 ska gälla på 
motsvarande sätt.
5. Eventuella betydande och regelbundet 
återkommande skillnader mellan faktisk 
prestanda avseende hastighet eller andra 
kvalitetsparametrar och den prestanda 
som har angetts av leverantörer av 
elektroniska tjänster till allmänheten i 
enlighet med artikel 20 ska anses utgöra 
bristande prestandaöverensstämmelse när 
konsumentens gottgörelse fastställs i 
enlighet med nationell lagstiftning.
6. Medlemsstaterna ska se till att 
abonnemang på ytterligare tjänster som 
tillhandahålls av samma leverantör av 



AM\1010616SV.doc 163/223 PE524.526v01-00

SV

elektronisk kommunikation till 
allmänheten inte innebär att den 
inledande avtalsperioden återupptas 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. 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 paket med tjänster som erbjuds 
konsumenterna består av minst en 
anslutning till ett elektroniskt 
kommunikationsnät, gäller ovanstående 
bestämmelser för dessa element i paketet, 
i förekommande fall sammanlagt, och ska 
dessutom gälla åtskilt från eventuella 
regler om byte och uppsägning av den 
paketerade linjära utsändningstjänsten.”

Or. en

Motivering

Detta ersätter ändringsförslag 26 i förslaget till yttrande.

Ändringsförslag 296
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1g) Följande artikel ska läggas till:
”Artikel 20a

Avtals löptid och uppsägning
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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 ge 
konsumenterna möjlighet att ingå avtal 
utan bindningstid.
2. Konsumenterna ska ha rätt att häva ett 
distansavtal eller avtal utanför fasta 
affärslokaler inom 14 dagar efter 
ingåendet i enlighet med 
direktiv 2011/83/EU.
3. Om det i ett avtal eller i nationell 
lagstiftning anges att avtalsperioderna ska 
förlängas genom tyst medgivande ska 
leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten 
informera konsumenterna och alla andra 
slutanvändare i god tid så att de har minst 
en månad på sig för att inkomma med en 
invändning mot en förlängning genom 
tyst medgivande. Om konsumenterna och 
andra slutanvändare som så kräver inte 
inkommer med en invändning mot 
förlängning genom tyst medgivande ska 
avtalet anses utgöra ett permanent avtal 
som kan sägas upp utan kostnad av 
konsumenter och andra slutanvändare 
när som helst inom en uppsägningstid på 
en månad.
4. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter och andra slutanvändare 
som så kräver har rätt att häva sitt avtal 
utan kostnad vid ändringar av 
avtalsvillkor som meddelas av 
leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten. 
Leverantörerna ska senast en månad före 
sådana ändringar meddela dem på 
lämpligt sätt och samtidigt informera dem 
om att de har rätt att häva avtalet utan 
kostnad om de inte godtar de nya 
villkoren. Punkt 2 ska gälla på 
motsvarande sätt.
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5. Eventuella betydande skillnader mellan 
faktisk prestanda avseende hastighet eller 
andra kvalitetsparametrar och den 
prestanda som har angetts av leverantörer 
av elektronisk kommunikation till 
allmänheten i enlighet med artikel 20 ska 
anses utgöra bristande överensstämmelse
när konsumenternas och andra 
slutanvändares gottgörelse fastställs i 
enlighet med nationell lagstiftning.
6. Medlemsstaterna ska se till att den som 
abonnerar på ytterligare tjänster från 
samma leverantör av elektronisk 
kommunikation till allmänheten inte 
förnyar den ursprungliga avtalsperioden, 
såvida inte priset eller de ytterligare 
tjänsterna markant överstiger de 
ursprungliga tjänsterna eller de 
ytterligare tjänsterna föreslås till ett 
särskilt kampanjpris som med 
konsumentens uttryckliga godkännande
gäller vid förlängning av befintligt avtal.
7. Medlemsstaterna ska se till att de 
villkor och förfaranden för uppsägning av 
avtal som leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten tillämpar 
inte förhindrar byte av tjänsteleverantör 
eller avskräcker från sådana byten.”

Or. fr

Ändringsförslag 297
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1g) Följande artikel ska införas som 
artikel 20a:

”Artikel 20a
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Avtals löptid och uppsägning
1. Medlemsstaterna ska se till att avtal 
som ingås mellan konsumenter och 
leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten har en 
löptid på högst 24 månader. Leverantörer 
av elektronisk kommunikation till 
allmänheten ska erbjuda konsumenterna 
möjligheten till 12-månaderskontrakt.
2. Om det i ett avtal eller i nationell 
lagstiftning anges att avtalsperioderna ska 
förlängas genom tyst medgivande ska 
leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten 
informera konsumenterna och alla andra 
slutanvändare i god tid så att de har minst 
en månad på sig att invända mot en sådan 
förlängning genom tyst medgivande. Om 
konsumenterna och andra slutanvändare 
som så kräver inte invänder mot 
förlängning genom tyst medgivande ska 
avtalet anses utgöra ett permanent avtal 
som kan sägas upp utan kostnad av 
konsumenter och andra slutanvändare 
när som helst med en uppsägningstid på 
en månad.
3. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter och andra slutanvändare 
som så kräver har rätt att häva sitt avtal 
utan kostnad vid ändringar av 
avtalsvillkor som meddelas av 
leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten och som 
inte är till deras fördel. Leverantörerna 
ska senast en månad före sådana 
ändringar meddela dem på lämpligt sätt 
och samtidigt informera dem om att de 
har rätt att häva avtalet utan kostnad om 
de inte godtar de nya villkoren. Punkt 2 
ska gälla på motsvarande sätt.
4. Eventuella betydande skillnader mellan 
faktisk prestanda avseende hastighet eller 
andra kvalitetsparametrar och de 
kvalitetsparametrar som har angetts av 
leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten i enlighet 
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med artikel 20 ska anses utgöra bristande 
prestandaöverensstämmelse när 
konsumenternas och andra 
slutanvändares gottgörelse fastställs i 
enlighet med nationell lagstiftning.
5. Medlemsstaterna ska se till att 
abonnemang på ytterligare tjänster som 
tillhandahålls av samma leverantör av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten inte innebär att den 
inledande avtalsperioden återupptas om 
inte priset på de ytterligare tjänsterna 
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.
6. 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.”

Or. en

Motivering

The right to withdraw from distance or off-premise contracts within 14 is already provided 
for in the Consumer Rights Directive and therefore does not require explicit mention. 
Consumers should be protected against changes to contract conditions. However, this should 
only be the case if the changes are not to their advantage as the intention is to protect and not 
to provide for more opportunities to end a contract. Otherwise, a consumer could end a 
contract even if the provider were to lower the prices. In case of changes "neutral" for the 
consumer, a right to end should, however, apply, which is why it is not suggested to refer to 
"changes to the detriment of the consumer" but rather "not to the advantage".

Ändringsförslag 298
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led 1h (nytt)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 21
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1h) Artikel 21 ska ersättas med följande:
Artikel 21 ”Artikel 21

Insyn och offentliggörande av information Insyn och offentliggörande av information
1. Medlemsstaterna ska se till att 
nationella regleringsmyndigheter kan 
ålägga företag som tillhandahåller 
allmänna elektroniska 
kommunikationsnät och/eller allmänt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster att 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 tillgång till 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.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten, förutom 
erbjudanden som förhandlas individuellt, 
ska offentliggöra öppen, jämförbar, 
adekvat 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 eventuella 
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 
erbjuds, med angivande av följande:
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i) Faktisk tillgänglig datahastighet för 
nedladdning och uppladdning i 
slutanvändarens bosättningsmedlemsstat, 
även under högtrafik.
ii) Omfattningen av tillämpliga 
begränsningar av datavolymer i 
tillämpliga fall, priser 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 sin konsumtion.
iii) En tydlig och lättbegriplig förklaring 
av hur eventuella begränsningar av 
datavolym, faktiskt tillgänglig hastighet 
och andra kvalitetsparametrar samt 
samtidig användning av specialiserade 
tjänster med ökad servicekvalitet praktiskt 
kan påverka användningen av innehåll, 
tillämpningar och tjänster.
iv) Upplysningar om eventuella 
förfaranden som leverantören har infört 
för att mäta och styra trafiken i syfte att 
undvika att nätet överbelastas samt 
information om hur dessa förfaranden 
kan inverka på tjänsternas kvalitet och 
skyddet av personuppgifter.
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) Standardavtalsvillkor, inklusive 
eventuella minimiperioder för avtalets 
löptid, villkor för och eventuella avgifter 
vid förtida uppsägning av avtalet, 
förfaranden och direkta avgifter 
relaterade till byte och nummerportabilitet 
och portabilitet av andra identifierare 
samt ersättningsarrangemang för 
förseningar i eller missbruk av byten.
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h) Tillgång till larmtjänster och uppgifter 
om varifrån samtalet kommer för alla 
tjänster som erbjuds, begränsningar i 
tillhandahållandet av larmtjänster enligt 
artikel 26 i detta direktiv samt eventuella 
ändringar därav.
i) Rättigheter med avseende på 
samhällsomfattande tjänster, i tillämpliga 
fall inklusive de faciliteter och tjänster 
som anges i bilaga I till detta direktiv. 
Informationen ska offentliggöras i en 
tydlig, lättbegriplig och lättillgänglig form 
på det eller de officiella språket/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. 
Eventuella skillnader i de villkor som 
gäller för konsumenter och andra 
slutanvändare ska anges uttryckligen.

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 
tillhandahåller elektroniska 
kommunikationsnät och/eller allmänt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster för att sälja eller 
tillhandahålla sådana interaktiva guider 
eller liknande tekniker.

2. Kommissionen ska, efter att ha samrått 
med Berec, anta genomförandeakter för 
att ange metoder för att mäta 
internetaccesstjänsternas hastighet, 
parametrar för tjänstekvalitet och metoder 
för att mäta dem samt innehållet i och 
formen och sättet för hur informationen 
ska offentliggöras, inbegripet eventuella 
mekanismer för kvalitetscertifiering. 
Kommissionen får beakta de parametrar, 
definitioner och mätmetoder som anges i 
bilaga III till detta direktiv. Sådana 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 37.2.

3. Medlemsstaterna ska se till att de 
nationella regleringsmyndigheterna kan 

3. Slutanvändare ska ha tillgång till en 
oberoende bedömning som ger dem 
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ålägga företag som tillhandahåller 
allmänna elektroniska 
kommunikationsnät och/eller allmänt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster att bland annat

möjlighet att jämföra prestandan hos 
elektronisk 
kommunikationsnätsanslutning och 
tjänster på detta område samt kostnaden 
för alternativa användningsmönster. I 
detta syfte får medlemsstaterna införa ett 
frivilligt certifieringssystem för interaktiva 
webbplatser, guider eller liknande 
verktyg. Certifiering ska beviljas på 
grundval av objektiva, öppet redovisade 
och proportionella krav, särskilt kravet på 
oberoende i förhållande till leverantörer 
av elektronisk kommunikation till 
allmänheten, ett klart och enkelt 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 
nominellt pris ska de nationella 
regleringsmyndigheterna eller andra 
behöriga nationella myndigheter göra 
sådana faciliteter tillgängliga, antingen 
själva eller via tredje parter i enlighet med 
certifieringskraven. Den information som 
offentliggörs av leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten ska finnas tillgänglig 
avgiftsfritt i syfte att tillhandahålla 
jämförelsefaciliteter.

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,
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,
c) informera abonnenterna om eventuella 
ändringar av villkor som begränsar 
tillgången till och/eller användningen av 
tjänster och tillämpningar, om sådana 
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villkor är tillåtna enligt nationell 
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,
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
f) regelbundet ge abonnenter med 
funktionshinder detaljerad information 
om produkter och tjänster som är riktade 
till dem.
Om det bedöms lämpligt får nationella 
regleringsmyndigheter främja själv- eller 
samregleringsåtgärder innan någon 
skyldighet åläggs.
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. På begäran av de berörda offentliga 
myndigheterna ska leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten sprida kostnadsfri 
information av allmänintresse till
slutanvändare om så är lämpligt, med 
hjälp av samma metoder som de normalt 
använder för att kommunicera med 
slutanvändarna. I så fall ska 
informationen tillhandahållas av de berörda 
offentliga myndigheterna till leverantörer 
av elektronisk kommunikation till 
allmänheten i ett standardiserat format och 
kan 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, 

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, 
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inklusive intrång i upphovsrätt och 
närstående rättigheter, och de rättsliga 
följderna av detta. 

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 och olaglig åtkomst till
personuppgifter vid användning av 
elektroniska kommunikationstjänster.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:EN:PDF)

Motivering

Artikel 25 flyttas till direktivet.

Ändringsförslag 299
Jürgen Creutzmann

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

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1i) Artikel 21 ersätts av följande:
1. Medlemsstaterna ska se till att nationella 
regleringsmyndigheter kan ålägga företag 
som tillhandahåller allmänna elektroniska 
kommunikationsnät och/eller allmänt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster att 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 tillgång till 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 

”1. Medlemsstaterna ska se till att 
nationella regleringsmyndigheter kan 
ålägga företag som tillhandahåller 
allmänna elektroniska kommunikationsnät 
och/eller allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster att 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 tillgång till 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 
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tilläggskrav avseende i vilken form sådan 
information ska offentliggöras.

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.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Motivering

Nationella myndigheter bör ha befogenhet att kräva att begriplig information lämnas till 
konsumenten.

Ändringsförslag 300
Regina Bastos

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

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1i) Artikel 21 ska ersättas med följande:
1. Medlemsstaterna ska se till att nationella 
regleringsmyndigheter kan ålägga företag 
som tillhandahåller allmänna elektroniska 
kommunikationsnät och/eller allmänt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster att 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 tillgång till 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 

”1. Medlemsstaterna ska se till att 
nationella regleringsmyndigheter kan 
ålägga företag som tillhandahåller 
allmänna elektroniska kommunikationsnät 
och/eller allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster att 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 tillgång till och 
användning av deras tjänster som 
tillhandahålls slutanvändare i enlighet med 
bilaga II. Sådan information ska 
offentliggöras i en tydlig, heltäckande och 
lättillgänglig form på det eller de officiella 
språken i den medlemsstat där tjänsten 
erbjuds och ska uppdateras regelbundet. 
Eventuella skillnader i de villkor som 
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information ska offentliggöras. gäller för konsumenter och andra 
slutanvändare ska anges uttryckligen.
Nationella regleringsmyndigheter får ange 
tilläggskrav avseende i vilken form sådan 
information ska offentliggöras. 
Medlemsstaterna ska se till att 
leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten är 
skyldiga att på begäran lämna 
informationen till de berörda nationella 
regleringsmyndigheterna innan den 
offentliggörs.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Motivering

Förtydligande av vissa bestämmelser som finns i artikel 25 i förslaget till förordning.

Ändringsförslag 301
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led 1j (nytt)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 21 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1j) I artikel 21 ska följande punkt införas:
”2a. Medlemsstaterna ska se till att de 
nationella regleringsmyndigheterna 
under vägledning av Berec inför ett 
frivilligt certifieringssystem för interaktiva 
jämförelsewebbplatser, guider eller 
liknande verktyg, som grundas på 
objektiva, öppna och proportionella krav, 
framför allt oberoende i förhållande till 
leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten.”

Or. en
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Motivering

Detta ersätter ändringsförslag 29 i förslaget till yttrande.

Ändringsförslag 302
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led 1k (nytt)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 21 – punkt 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1k) Artikel 21.3 ska ersättas med följande:
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 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,

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) ge slutanvändare information om
tillgång till larmtjänster och uppgifter om 
varifrån samtalet kommer för alla 
relevanta tjänster som erbjuds, 
begränsningar i tillhandahållandet av 
larmtjänster enligt artikel 26 samt 
eventuella ändringar därav,

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 
lagstiftning i enlighet med 
gemenskapsrätten,
d) tillhandahålla information om d) information om eventuella förfaranden 
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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,

som leverantören infört för att mäta och 
styra trafiken samt om hur dessa 
förfaranden kan inverka på tjänsternas 
kvalitet,

da) tillhandahålla information om 
internetaccesstjänster om sådana erbjuds, 
med angivande av följande:
i) I fråga om fasta datalänkar, den 
uppskattade tillgängliga hastigheten vid 
ned- och uppladdning av data i den 
medlemsstat där slutanvändaren har sin 
hemvist, och i fråga om mobil data, den 
genomsnittliga uppskattade ned- och 
uppladdningshastigheten och 
hastighetsintervallen som kan förväntas 
via en normal trådlös nätanslutning i de 
nätverk som omfattas av konsumentens 
avtal.
ii) Uppgifter om prissättningsplaner per 
dataenhet, prissättningsplaner för 
bulkdata och eventuella tillämpliga 
gränsvärden. I fråga om datavolymer som 
överskrider gränsvärdena, en tillfällig 
eller långsiktig enhets- eller bulkbaserad 
prissättning och eventuella 
datahastighetsbegränsningar som kan 
tillämpas.
iii) Hur slutanvändare kan övervaka den 
aktuella nivån på sin konsumtion.
iv) En tydlig och lättbegriplig förklaring 
av hur eventuella begränsningar av 
datavolym, faktiskt tillgänglig hastighet 
och andra kvalitetsparametrar samt 
samtidig användning av specialiserade 
tjänster praktiskt kan påverka 
användningen av innehåll, tillämpningar 
och tjänster.
v) 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 och 
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upplysningar om hur dessa förfaranden 
skulle kunna påverka tjänsternas kvalitet, 
slutanvändarnas integritet och 
personuppgiftsskyddet.

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), 

e) informera konsumenterna och i 
tillämpliga fall slutanvändarna 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), 

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 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.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Motivering

Ändringsförslag i linje med föredragandens förslag. Med hänsyn till prisplanerna för bulkpris 
och fast pris har de individuella konsumtionsgränserna strukits. 

Ändringsförslag 303
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led 1k (nytt)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 21 – punkt 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(1k) Artikel 21.3 ska ändras enligt 
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följande:
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 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,

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) ge slutanvändare tillgång till 
larmtjänster och uppgifter om varifrån 
samtalet kommer för alla relevanta 
tjänster som erbjuds, begränsningar i 
tillhandahållandet av larmtjänster enligt 
artikel 26 samt eventuella ändringar 
därav.

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 
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,

c) tillhandahålla information om 
internetaccesstjänster genom att i 
förekommande fall precisera följande:
i) För fasta dataanslutningar en angivelse 
om tillgängliga reella hastigheter för upp-
respektive nedladdning på den plats 
slutanvändaren befinner sig och för mobil 
data, den genomsnittliga uppskattade ned-
och uppladdningshastighet som kan fås 
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via en normal trådlös nätanslutning och 
eventuella hastighetsintervaller.
ii) Uppgifter om prissättningsplaner per 
dataenhet, prissättningsplaner för 
bulkdata och eventuella tillämpliga 
gränsvärden. I fråga om datavolymer som 
överskrider gränsvärdena, en tillfällig 
eller långsiktig enhets- eller bulkbaserad 
prissättning och eventuella 
datahastighetsbegränsningar som kan 
tillämpas.
iii) De medel slutanvändarna har tillgång 
till för att kunna följa sin förbrukning och 
eventuellt ange egna gränser för dessa.
iv) Tydliga och begripliga förklaringar till 
hur eventuella volymbegränsningar, 
verkligt tillgängliga hastigheter och andra 
parametrar kring tjänsternas kvalitet som 
kan få praktiska följder för utnyttjandet 
av innehåll, tillämpningar och tjänster.
v) Tydliga och begripliga förklaringar till 
fördelningen av tillgänglig bandbredd 
mellan internetaccesstjänsten och 
specialtjänster, de konsekvenser denna 
fördelning kan få på utnyttjandet av 
innehåll, tillämpningar och tjänster och 
prioriteringen av accessen till internet, 
förutom i de fall konsumenten beslutar 
något annat. 
vi) Information om eventuella 
förfaranden som leverantören har infört 
för att mäta och rikta trafiken i enlighet 
med artikel 23.5 i förordning (EU) nr 
XXX/20XX*, 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 

d) informera konsumenterna och i 
förekommande fall slutanvändarna om 
deras rättighet att avgöra huruvida de ska 
föra in sina personuppgifter i en 
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uppgifter som berörs, i enlighet med 
artikel 12 i direktiv 2002/58/EG (direktivet 
om integritet och elektronisk 
kommunikation), och

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),

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

e) regelbundet ge konsumenter och i 
tillämpliga fall 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.

De nationella tillsynsmyndigheterna får,
om det anses lämpligt, främja själv- och
samregleringsåtgärder innan någon 
skyldighet åläggs.

__________________
* Europaparlamentets och 
kommissionens förordning (EU)
nr XXX/20XX av den ... om åtgärder för 
att fullborda den europeiska inre 
marknaden för elektronisk 
kommunikation och upprätta en 
uppkopplad kontinent och om ändring av 
direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 
2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 
1211/2009 och (EU) nr 531/2012 (EUT L 
XXX, XX.XX.20XX, s. X).”

Or. fr

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:01:SV:PDF).

Ändringsförslag 304
Regina Bastos

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 1k (ny)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 21 – punkt 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1k) Artikel 21.3 ska ersättas med följande:
3. Medlemsstaterna ska se till att de 
nationella regleringsmyndigheterna kan 

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

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 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,

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) ge slutanvändare tillgång till 
larmtjänster och uppgifter om varifrån 
samtalet kommer för alla relevanta 
tjänster som erbjuds, begränsningar i 
tillhandahållandet av larmtjänster enligt 
artikel 26 samt eventuella ändringar 
därav.

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 
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 erbjuds, 
med angivande av följande:

i) I fråga om fasta datalänkar, den 
uppskattade tillgängliga hastigheten vid 
ned- och uppladdning av data i den 
medlemsstat där slutanvändaren har sin 
hemvist, och i fråga om mobil data den 
genomsnittliga uppskattade ned- och 
uppladdningshastigheten som kan fås via 
en normal trådlös nätanslutning och 
eventuella hastighetsintervaller.
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ii) Uppgifter om prissättningsplaner per 
dataenhet, prissättningsplaner för 
bulkdata och eventuella tillämpliga 
gränsvärden. I fråga om datavolymer som 
överskrider gränsvärdena, en tillfällig 
eller långsiktig enhets- eller bulkbaserad 
prissättning och eventuella 
datahastighetsbegränsningar som kan 
tillämpas.
iii) Hur slutanvändarna kan kontrollera 
deras befintliga konsumtionsnivå och 
fastställa egna gränser.
iv) En tydlig och lättbegriplig förklaring 
av hur eventuella begränsningar av 
datavolym, faktiskt tillgänglig hastighet 
och andra kvalitetsparametrar samt 
samtidig användning av specialiserade 
tjänster praktiskt kan påverka 
användningen av innehåll, tillämpningar 
och tjänster.
v) 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, enligt 
artikel 23 i förslaget till 
Europaparlamentets och rådets 
förordning om åtgärder för att fullborda 
den europeiska inre marknaden för 
elektronisk kommunikation och upprätta 
en uppkopplad kontinent, och om ändring 
av direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG 
och 2002/22/EG samt förordningarna 
(EG) nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012, 
samt upplysningar om hur dessa 
förfaranden skulle kunna påverka 
tjänsternas kvalitet, slutanvändarnas 
integritet och personuppgiftsskyddet. 

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 

e) informera konsumenterna och i 
tillämpliga fall slutanvändarna 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 
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kommunikation), om integritet och elektronisk 
kommunikation),

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 slutanvändare med 
funktionshinder detaljerad information om 
produkter och tjänster som är riktade till 
dem och de åtgärder som vidtas för att 
säkerställa likvärdigt tillträde.

De nationella tillsynsmyndigheterna får, 
om det anses lämpligt, främja själv- och 
samregleringsåtgärder innan någon 
skyldighet åläggs.

De nationella tillsynsmyndigheterna får, 
om det anses lämpligt, främja själv- och 
samregleringsåtgärder innan någon 
skyldighet åläggs.”

Or. pt

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF) 

Motivering

För att göra det rättsligt tydligare bör en referens till artikel 23 i förslaget till förordningen
”Uppkopplad kontinent” finnas med i artikel 21.3 led v i direktiv 2002/22/EG, som definierar 
reglerna för nättrafik.

Ändringsförslag 305
Malcolm Harbour

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1l) Följande artikel ska införas:
”Artikel 21a

Kontroll av konsumtion
1. Medlemsstaterna ska se till att om 
nationella regleringsmyndigheter anser 
det lämpligt ska leverantörer av 
elektronisk kommunikation erbjuda 
allmänheten och slutanvändarna 
möjlighet att övervaka sin användning av 
elektroniska kommunikationstjänster som 
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betalas i efterskott och faktureras enligt 
utnyttjad tid eller volym. Dessa 
möjligheter måste inbegripa följande:
a) Tillgång till aktuell information om 
deras förbrukning av tjänsten.
b) Möjlighet att fastställa ett ekonomiskt 
tak för användandet, få ett meddelande 
när en överenskommen andel av taket har 
nåtts och få information om hur man ska 
gå tillväga för att fortsätta utnyttja 
tjänsten när taket nåtts och om tillämpliga 
prissättningsplaner.
c) Specificerade fakturor på ett varaktigt 
medium.
2. Berec ska fastställa riktlinjer för 
genomförandet av punkt 1, som anger om 
kostnadsrelaterade avgifter är motiverade 
eller inte, och som ger vägledning om de
marknadssegment där dessa åtgärder för 
kontroll av konsumtionen är 
proportionella till de mål som 
eftersträvas.”

Or. en

Motivering

Detta ersätter ändringsförslag 32 i förslaget till yttrande.

Ändringsförslag 306
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1l) Följande artikel ska införas:
”Artikel 21a

Kontroll av konsumtion
1. Medlemsstaterna ska se till att 
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leverantörer av elektronisk 
kommunikation erbjuder konsumenter 
och slutanvändare möjlighet att övervaka 
och kontrollera sin användning av 
efterhandsbetalda elektroniska 
kommunikationstjänster som faktureras 
enligt tids- eller volymanvändning samt 
förutbetalda elektroniska 
kommunikationstjänster med automatisk 
påfyllning. Dessa möjligheter måste 
inbegripa följande:
a) Tillgång till aktuell information om 
deras användning av tjänsten.
b) För alla avtal som ingås eller förlängs 
efter [EUT: infoga införlivandedatum], en 
möjlighet att fastställa ett ekonomiskt tak 
för användandet, få ett meddelande när 
en överenskommen andel av taket har 
nåtts och få information om hur man ska 
gå tillväga för att fortsätta utnyttja 
tjänsten när taket nåtts och om tillämpliga 
prissättningsplaner.
c) Specificerade fakturor på ett varaktigt 
medium.
2. Berec ska fastställa riktlinjer för 
genomförandet av punkt 1 och ange om 
det är motiverat eller inte med 
kostnadsrelaterade avgifter.”

Or. en

Ändringsförslag 307
Regina Bastos

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1l) Följande artikel ska införas som 
artikel 21a:
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”Artikel 21a
Kontroll av konsumtion

1. Medlemsstaterna ska se till att 
leverantörer av elektronisk 
kommunikation erbjuder konsumenterna 
och slutanvändarna en kostnadsfri 
möjlighet att övervaka och kontrollera sitt 
utnyttjande av elektroniska 
kommunikationstjänster. Dessa tjänster 
måste inbegripa följande:
a) Tillgång till aktuell information om 
användningen av tjänsten.
b) Möjlighet att fastställa ett ekonomiskt 
tak för användandet, få ett meddelande 
när en överenskommen andel av taket har 
nåtts och få information om hur man ska 
gå tillväga för att fortsätta utnyttja 
tjänsten när taket nåtts och om tillämpliga 
prissättningsplaner. 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 
använda det europeiska larmnumret 112 
fram till slutet av den överenskomna 
faktureringsperioden.
c) Specificerade fakturor i elektronisk
form eller pappersform.”

Or. pt

Motivering

Vi instämmer i att det bör finnas en konsumtionskontrollmekanism (se ändringsförslag 32 i 
förslag till yttrande från IMCO), men vi anser att densamma måste erbjudas konsumenterna 
och slutanvändarna kostnadsfritt, vilket är rådande praxis hos många leverantörer i flera 
medlemsstater. Därmed behöver inte Berec utforma riktlinjer om saken.

Ändringsförslag 308
Regina Bastos

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1m) Följande artikel ska införas som 
artikel 21b:

”Artikel 21b
Paketerbjudanden

Om ett paket av tjänster som erbjuds till 
konsumenterna består av minst en 
anslutning till ett elektroniskt 
kommunikationsnät eller en elektronisk 
kommunikationstjänst ska 
medlemsstaterna se till att artiklarna 20a 
(ny) och 30 i denna förordning tillämpas 
på alla delarna i paketet.”

Or. pt

Motivering

Paketerbjudanden blir därmed upptagna i direktivet om samhällsomfattande tjänster, varmed 
artiklarna 20a (avtals löptid och uppsägning) och 30 (nummerportabilitet) kan tillämpas.

Ändringsförslag 309
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led 2
Direktiv 2002/22/EG

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

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



AM\1010616SV.doc 189/223 PE524.526v01-00

SV

Ändringsförslag 310
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led 2
Direktiv 2002/22/EG

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fr

Ändringsförslag 311
Jürgen Creutzmann

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

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2a) Artikel 26 ska ändras enligt följande:
1. Medlemsstaterna ska se till att samtliga 
slutanvändare av de tjänster som avses i 
punkt 2, inbegripet användare av allmänna 
telefonautomater, utöver nationella 
larmnummer som specificerats av 
medlemsstaterna, kan ringa larmtjänster 
avgiftsfritt och utan att behöva använda sig 
av något betalningsmedel genom att 
använda det gemensamma europeiska 
larmnumret 112.

”1. Medlemsstaterna ska se till att samtliga 
slutanvändare av de tjänster som avses i 
punkt 2, inbegripet användare av allmänna 
telefonautomater och användare av 
privata telekommunikationsnät, 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.

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

2. I samråd med nationella 
regleringsmyndigheter, larm- och 
räddningstjänster samt leverantörer ska 
medlemsstaterna se till att företag som 
tillhandahåller slutanvändare en elektronisk 
kommunikationstjänst för uppringning av 
nationella samtal till ett eller flera nummer 
inom en nationell nummerplan ger tillgång 
till larmtjänster. Slutanvändare ska även 
kunna nå 112 direkt då de ringer från ett 
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privat telekommunikationsnät.
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 nationella 
regleringsmyndigheter och larmtjänster 
anta en rekommendation om 
prestandaindikatorer för 
medlemsstaterna. Kommissionen ska 
vartannat år offentliggöra en rapport om 
effektiviteten i genomförandet av 112 och 
om hur prestandaindikatorerna fungerar. 
Den första rapporten ska läggas fram för 
Europaparlamentet och rådet vid 
utgången av 2015.

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. 
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 

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. 
Detta gäller alla samtal till det 
gemensamma europeiska larmnumret 112, 
inklusive samtal från privata 
telekommunikationsnät och 
roamingsamtal. Medlemsstaterna får 
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regleringsmyndigheterna ska fastställa
kriterier för korrekthet och tillförlitlighet 
när det gäller informationen om varifrån 
samtalet kommer.

utvidga denna skyldighet till att även 
omfatta samtal till nationella larmnummer. 
Kommissionen får genom en 
genomförandeakt anta kriterier för 
korrekthet och tillförlitlighet när det gäller 
informationen om varifrån samtalet 
kommer till larmtjänsterna senast vid 
utgången av 2015.

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 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.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Motivering

Syftet med ändringen är att öka prestanda för nödsamtal till det EU-gemensamma 
larmnumret 112 och tillhandahålla tjänster för att lokalisera varifrån samtalet kommer.

Ändringsförslag 312
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella

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

(2a) Artikel 26 ska ändras på följande 
sätt:

Artikel 26 ”Artikel 26
Larmtjänster och det gemensamma 

europeiska larmnumret
Larmtjänster och det gemensamma 

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

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

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

2. I samråd med nationella 
regleringsmyndigheter, larm- och 
räddningstjänster samt leverantörer ska 
medlemsstaterna se till att företag som 
tillhandahåller slutanvändare en elektronisk 
kommunikationstjänst för uppringning av 
nationella samtal till ett eller flera nummer 
inom en nationell nummerplan ger tillgång 
till larmtjänster. Slutanvändarna ska 
också kunna nå 112 direkt då de ringer 
från ett privat telekommunikationsnät.

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 
efter samråd med nationella 
regleringsmyndigheter och larmtjänster 
ange de obligatoriska resultatindikatorer 
för medlemsstaterna. 

4. Medlemsstaterna ska se till att tillträde 
för slutanvändare med funktionshinder till 

4. Medlemsstaterna ska se till att tillträde 
för slutanvändare med funktionshinder till 
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larmtjänster är likvärdigt med det tillträde 
som åtnjuts av andra slutanvändare.
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.

larmtjänster är likvärdigt med det tillträde 
som åtnjuts av andra slutanvändare.
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.
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.

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.
Detta gäller alla samtal till det 
gemensamma europeiska larmnumret 112, 
inbegripet samtal från privata telekomnät
och follow-me-samtal. Medlemsstaterna 
får utvidga denna skyldighet till att även 
omfatta samtal till nationella larmnummer.
Organet för europeiska 
regleringsmyndigheter för elektronisk 
kommunikation (Berec) ska senast den 
(sex månader efter det att förordning 
(EU) nr XXX/20XX* har trätt i kraft), 
efter samråd med mottagande part och i 
nära samarbete med kommissionen,
fastställa obligatoriska kriterier så att 
information om lokalisering till 
larmtjänster är korrekt och tillförlitlig.
Medlemsstaterna ska senast ett år efter 
offentliggörandet följa dessa kriterier.
Kommissionen ska också senast den 
(18 månader efter det att förordning 
(EU) nr XXX/20XX** har trätt i kraft) 
garantera att lokaliseringen vid samtal till 
112 med mobil terminal, kompatibel 
GNSS, är lika korrekt och tillförlitlig som 
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vid eCall-samtal. 
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 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 
insatser.

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, 
anta tekniska genomförandeåtgärder. 
Dessa åtgärder ska särskilt göra det 
möjligt att använda en 112-tjänst som är 
kompatibel med den nya generationen, 
senast (fyra år efter det att förordning 
(EU) nr XXX/20XX*** har trätt i kraft), 
inbegripet multimediatillämpningar. 
Dessa tekniska genomförandeåtgärder ska 
dock antas utan att det påverkar 
organisationen av larmtjänster, som fortsatt 
tillhör medlemsstaternas exklusiva 
behörighetsområde.

7a. Kommissionen ska se till att det finns 
en databas med E.164-nummer för 
europeiska larmtjänster så att 
medlemsstater alltid kan kontakta 
varandra.

Dessa åtgärder som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 37.2.

__________________
* Europaparlamentets och 
kommissionens förordning (EU)
nr XXX/20XX av den ... om åtgärder för 
att fullborda den europeiska inre 
marknaden för elektronisk 
kommunikation och upprätta en 
uppkopplad kontinent och om ändring av 
direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 
2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 
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1211/2009 och (EU) nr 531/2012 (EUT L 
XXX, XX.XX.20XX, s. X).
** Europaparlamentets och 
kommissionens förordning (EU) 
nr XXX/20XX av den ... om åtgärder för 
att fullborda den europeiska inre 
marknaden för elektronisk 
kommunikation och upprätta en 
uppkopplad kontinent och om ändring av 
direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 
2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 
1211/2009 och (EU) nr 531/2012 (EUT L 
XXX, XX.XX.20XX, s. X).
*** Europaparlamentets och 
kommissionens förordning (EU) 
nr XXX/20XX av den ... om åtgärder för 
att fullborda den europeiska inre 
marknaden för elektronisk 
kommunikation och upprätta en 
uppkopplad kontinent och om ändring av 
direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 
2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 
1211/2009 och (EU) nr 531/2012 (EUT L 
XXX, XX.XX.20XX, s. X).”

Or. fr

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:01:SV:PDF)

Ändringsförslag 313
Christian Engström

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

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 

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

använda sig av något betalningsmedel 
genom att använda det gemensamma 
europeiska larmnumret 112 och eventuella 
nationella larmnummer som specificerats 
av medlemsstaterna.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:EN:PDF)

Ändringsförslag 314
Christian Engström

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

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2b) Artikel 26.2 ska ersättas med följande:
2. Medlemsstaterna skall säkerställa att
samtal till det gemensamma europeiska 
larmnumret 112 besvaras korrekt och 
behandlas på det sätt som bäst passar den 
nationella organisationen av larmsystem 
och med beaktande av nätens tekniska 
möjligheter.

”2. I samråd med nationella 
regleringsmyndigheter, larm- och 
räddningstjänster samt leverantörer ska
medlemsstaterna se till att företag som 
tillhandahåller slutanvändare en 
elektronisk kommunikationstjänst för 
uppringning av nationella samtal till ett 
eller flera nummer inom en nationell 
nummerplan ger tillgång till larmtjänster.
Slutanvändare ska även kunna komma åt 
112 direkt när de ringer från ett privat 
telekommunikationsnät.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:EN:PDF)

Ändringsförslag 315
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led 2c (nytt)
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Direktiv 2002/22/EG
Artikel 26 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c) I artikel 26 ska följande punkt läggas 
till:
”3a. Kommissionen ska underhålla en 
databas för E.164-nummer till den 
europeiska larmtjänsten för att säkerställa 
att larmtjänsterna kan kontakta 
varandra.”

Or. en

Ändringsförslag 316
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led 2d (nytt)
2002/22/EC
Artikel 26 – punkt 5

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2d) Artikel 26.5 ska ersättas med följande:
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. 
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.

”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. 
Detta gäller alla samtal till det 
gemensamma europeiska larmnumret 112, 
inklusive samtal från privata 
telekommunikationsnät och 
roamingsamtal. 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.”

Or. en
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(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0077:EN:PDF)

Ändringsförslag 317
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2e) Följande artikel ska införas:
”Artikel 26a

EU:s spegelsystem till 112
Medlemsstaterna ska se till att de via 
telekomnäten inför ett 
kommunikationssystem för en ’112-
spegel’ som täcker hela EU:s territorium, 
är universell, flerspråkig, tillgänglig,
enkel och effektiv och som kan användas 
för att varna medborgarna vid katastrofer 
eller allvarliga befintliga eller 
framväxande nödsituationer. 
Kommissionen ska efter samråd med 
Berec och civila skyddstjänster senast 
(två år efter det att förordning (EU) 
nr XXX/20XX* har trätt i kraft) fastställa 
nödvändiga standarder och 
specifikationer för att skapa ett sådant 
system med hänsyn till befintliga 
nationella och regionala system och i 
enlighet med lagstiftning om skydd av 
personuppgifter. Kommissionen ska se till 
att systemet med en ’112-spegel’ tas i drift 
senast (fyra år efter det att förordning 
(EU) nr XXX/20XX har trätt i kraft).
__________________
* Europaparlamentets och 
kommissionens förordning (EU)
nr XXX/20XX av den ... om åtgärder för 
att fullborda den europeiska inre 
marknaden för elektronisk 
kommunikation och upprätta en 
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uppkopplad kontinent och om ändring av 
direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 
2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 
1211/2009 och (EU) nr 531/2012 (EUT L 
XXX, XX.XX.20XX, s. X).
** Europaparlamentets och 
kommissionens förordning (EU) 
nr XXX/20XX av den ... om åtgärder för 
att fullborda den europeiska inre 
marknaden för elektronisk 
kommunikation och upprätta en 
uppkopplad kontinent och om ändring av 
direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 
2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 
1211/2009 och (EU) nr 531/2012 (EUT L 
XXX, XX.XX.20XX, s. X).”

Or. fr

Ändringsförslag 318
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led 2f (nytt)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 30 – punkt 4

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2f) Artikel 30.4 ska ersättas med följande:
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. 

”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 från det att ett sådant avtal 
ingås. 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.

Utan att det påverkar tillämpningen av det 
första stycket får de behöriga nationella 
myndigheterna föreskriva den 

Utan att det påverkar tillämpningen av det 
första stycket får de behöriga nationella 
myndigheterna föreskriva den 



PE524.526v01-00 200/223 AM\1010616SV.doc

SV

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 
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. 

övergripande processen för byte och 
portering av nummer i enlighet med 
Berecs riktlinjer. De ska ta hänsyn till 
behovet av att skydda slutanvändarna på 
lämpligt sätt under byten och se till att 
bytesförfarandet är effektivt. Avbrott i 
tjänsten under porteringen får under inga 
omständigheter överstiga en arbetsdag. 
Slutanvändare får inte överföras 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 eller 
missbruk av portering som de själva står 
för eller som sker på deras vägnar.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Ändringsförslag 319
Regina Bastos

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 2f (nytt)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 30 – punkt 4

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2f) Artikel 30.4 ska ersättas med följande:
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 från det att ett sådant avtal ingås.

Utan att det påverkar tillämpningen av det 
första stycket får de behöriga nationella 
myndigheterna föreskriva den 
övergripande processen för byte och 

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

portering av nummer i enlighet med Berecs 
riktlinjer. De ska ta hänsyn till behovet av 
att skydda slutanvändarna på lämpligt sätt 
under byten och se till att bytesförfarandet
är effektivt. Avbrott i tjänsten under 
porteringen får under inga omständigheter 
överstiga en arbetsdag. Slutanvändare får 
inte överföras 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 eller 
missbruk av portering som de själva står 
för eller som sker på deras vägnar.”

Or. pt

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Ändringsförslag 320
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led 2f (nytt)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 30 – punkt 4

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2f) Artikel 30.4 ska ersättas med följande:
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 från det att ett sådant avtal 
ingås.

Utan att det påverkar tillämpningen av det 
första stycket får de behöriga nationella 
myndigheterna föreskriva den 
övergripande processen för portering av 

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

portering av nummer i enlighet med 
Berecs riktlinjer. De ska ta hänsyn till 
behovet av att skydda slutanvändaren 
under hela bytesprocessen, behovet av att 
se till att processen är effektiv för 
slutanvändaren och behovet av att se till 
att bytesprocesser inte inverkar menligt på 
konkurrensen. Avbrott i tjänsten under 
porteringen får under inga omständigheter 
överstiga en arbetsdag. Slutanvändare får 
inte överföras 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 eller 
missbruk av portering som de själva står 
för eller som sker på deras vägnar.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Motivering

Detta ersätter ändringsförslag 35 i förslaget till yttrande.

Ändringsförslag 321
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2f (ny)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 30 – punkt 4

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2f) Artikel 30.4 ska ersättas med följande:
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 från det att ett sådant avtal 
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ingås.
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 
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.

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. De ska ta hänsyn till 
behovet av att skydda slutanvändarna på 
lämpligt sätt under byten och se till att 
bytesförfarandet är effektivt. Avbrott i 
tjänsten under porteringen får under inga 
omständigheter överstiga en arbetsdag. 
Slutanvändare får inte överföras 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 eller 
missbruk av portering som de själva står 
för eller som sker på deras vägnar.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Motivering

Ändringar i överensstämmelse med de linjer som föredraganden föreslår. Nummerportering 
är dock inte alltid möjlig inom en dag efter ingåendet av ett sådant avtal. För det första finns 
de fall då portering uttryckligen avtalas att ske på ett senare stadium och för det andra kan 
porteringsprocessen i undantagsfall, då fast nätinfrastruktur berörs, medföra tekniskt arbete 
på plats, som skulle vara svårt att arrangera i tid.

Ändringsförslag 322
Regina Bastos

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led 2g (nytt)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 30 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.
Slutanvändare får inte överföras till en 
annan leverantör mot sin vilja.

Or. pt

Motivering

Om denna del av förslaget till förordning (artikel 30.4) överförs till direktivet om 
samhällsomfattande tjänster, blir leverantörernas skyldigheter i samband med 
porteringsprocessen tydligare.

Ändringsförslag 323
Regina Bastos

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led 2h (nytt)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 30 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten som 
försenar eller missbrukar byte, bland 
annat genom att inte göra den 
information som krävs för portering 
tillgänglig i god tid, ska av 
medlemsstaterna tvingas ersätta de 
slutanvändare som utsätts för sådana 
förseningar eller sådant missbruk.

Or. pt

Motivering

För att göra det rättsligt tydligt bör reglerna i förslaget till förordning överföras till direktivet 
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om samhällsomfattande tjänster.

Ändringsförslag 324
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led 2i (nytt)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 30 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2i) I artikel 30 ska följande punkt läggas 
till:
”5a. Om ett paket med tjänster som 
erbjuds konsumenterna består av minst en 
anslutning till ett elektroniskt 
kommunikationsnät, gäller denna artikel 
för dessa element i paketet, i 
förekommande fall sammanlagt, och ska 
dessutom gälla åtskilt från eventuella 
berörda motsvarande regler om den 
paketerade linjära utsändningstjänsten.”

Or. en

Ändringsförslag 325
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 4
Förordning 531/2012
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[…] utgår

Or. en

Ändringsförslag 326
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Förslag till förordning
Artikel 37 – led 4
Förordning 531/2012
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[…] utgår

Or. en

Ändringsförslag 327
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 4
Förordning 531/2012
Artikel 4a – punkt 3

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

Or. en

Ändringsförslag 328
Christian Engström
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Förslag till förordning
Artikel 37 – led 4a (nytt)
Förordning 531/2012
Artikel 7

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

4a) Artikel 7 ska ersättas med följande:
1. Den genomsnittliga grossistavgiften, 
inbegripet bl.a. kostnader för originering, 
transitering och terminering, som värdnätet 
tar ut av en kunds roamingleverantör för ett 
reglerat roamingsamtal från ifrågavarande 
värdnät, får från och med den 1 juli 2012 
inte överstiga 0,14 EUR per minut.

”1. Den genomsnittliga grossistavgiften, 
inbegripet bl.a. kostnader för originering, 
transitering och terminering, som värdnätet 
tar ut av en kunds roamingleverantör för ett 
reglerat roamingsamtal från ifrågavarande 
värdnät, får från och med den 1 juli 2012 
inte överstiga 0,10 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, om 
inte annat följer 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 0,04 EUR den 1 juli 2014 och 
ska, utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 19, förbli 0,04 EUR till och med 
den 30 juni 2022.

3. Den genomsnittliga grossistavgift som 
avses i punkt 1 beräknas genom att den 
totala intäkten för roaming i grossistledet 
divideras med det totala antal 
roamingminuter i grossistledet som den 
berörda operatören faktiskt använt för 
tillhandahållande av roamingsamtal i 
grossistledet inom unionen under den 
berörda perioden, uttryckta i ett belopp per 
sekund, varvid anpassningar ska göras för 
att ta hänsyn till värdnätsoperatörens 
möjlighet att tillämpa en
minimiavgiftsperiod som inte överstiger 
30 sekunder.

3. Den genomsnittliga grossistavgift som 
avses i punkt 1 beräknas genom att den 
totala intäkten för roaming i grossistledet 
divideras med det totala antal 
roamingminuter i grossistledet som den 
berörda operatören faktiskt använt för 
tillhandahållande av roamingsamtal i 
grossistledet inom unionen under den 
berörda perioden uttryckta i ett belopp per 
sekund. Värdnätoperatören får inte 
tillämpa någon minimiavgiftsperiod.”

Or. en
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(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Ändringsförslag 329
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 värdnätet 
tar ut av en kunds roamingleverantör för ett 
reglerat roamingsamtal från ifrågavarande 
värdnät, får från och med den 1 juli 2012
inte överstiga 0,14 EUR per minut.

”1. Den genomsnittliga grossistavgiften, 
inbegripet bl.a. kostnader för originering, 
transitering och terminering, som värdnätet 
tar ut av en kunds roamingleverantör för ett 
reglerat roamingsamtal från ifrågavarande 
värdnät, får från och med 1 juli 2014 inte 
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, om 
inte annat följer 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 till och med den 30 juni 2022.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

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 
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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 330
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 längre ta ut 
någon extra avgift jämfört med avgifterna 
för inhemska mobila 
kommunikationstjänster av 
roamingkunder för reglerade 
roamingsamtal som görs eller tas emot, 
för alla reglerade sms-
roamingmeddelanden som skickas eller 
för reglerade dataroamingtjänster som 
utnyttjas, utan att detta påverkar
genomförandet av åtgärder som vidtagits 
för att förebygga felaktig eller bedräglig 
användning.”

Or. en

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.
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Ändringsförslag 331
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 5 – led a
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Med verkan från den 1 juli 2013 får den 
slutkundsavgift (exklusive mervärdesskatt) 
för en eurotaxa för rösttelefoni som en 
roamingleverantör får ta ut av sin 
roamingkund för ett reglerat 
roamingsamtal variera för alla 
roamingsamtal, men får inte överstiga 0,24
EUR per minut för ringda samtal eller 0,07
EUR per minut för mottagna samtal. Den 
högsta slutkundsavgiften för ringda samtal 
ska sänkas till 0,19 EUR den 1 juli 2014. 
Från och med den 1 juli 2014 ska 
roamingleverantörer inte ta ut någon 
avgift av sina roamingkunder för 
mottagna samtal, utan att det påverkar 
åtgärder som vidtas för att förhindra 
anormal eller bedräglig användning. Utan 
att det påverkar tillämpningen av artikel 19 
ska dessa högsta slutkundsavgifter för
eurotaxan för rösttelefoni fortsätta att gälla 
till och med den 30 juni 2017.

”2. Med verkan från den 1 juli 2012 får 
den slutkundsavgift (exklusive 
mervärdesskatt) för en eurotaxa för 
rösttelefoni som en roamingleverantör får 
ta ut av sin roamingkund för ett reglerat 
roamingsamtal variera för alla 
roamingsamtal, men får inte överstiga 
0,15 EUR per minut för ringda samtal eller 
0,05 EUR per minut för mottagna samtal. 
Den högsta slutkundsavgiften för ringda 
samtal ska sänkas till 0,1 EUR den 
1 juli 2014 och den högsta 
slutkundsavgiften för mottagna samtal 
ska sänkas till 0,03 EUR den 1 juli 2014. 
Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 19 ska dessa högsta 
slutkundsavgifter för eurotaxan för 
rösttelefoni fortsätta att gälla till och med 
den 30 juni 2017.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Ändringsförslag 332
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 5 – led a
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1



AM\1010616SV.doc 211/223 PE524.526v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Med verkan från den 1 juli 2013 får den 
slutkundsavgift (exklusive mervärdesskatt) 
för en eurotaxa för rösttelefoni som en 
roamingleverantör får ta ut av sin 
roamingkund för ett reglerat 
roamingsamtal variera för alla 
roamingsamtal, men får inte överstiga 0,24 
EUR per minut för ringda samtal eller 0,07 
EUR per minut för mottagna samtal. Den 
högsta slutkundsavgiften för ringda samtal 
ska sänkas till 0,19 EUR den 1 juli 2014.
Från och med den 1 juli 2014 ska 
roamingleverantörer inte ta ut någon avgift 
av sina roamingkunder för mottagna 
samtal, utan att det påverkar åtgärder som 
vidtas för att förhindra anormal eller 
bedräglig användning. Utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 19 ska 
dessa högsta slutkundsavgifter för 
eurotaxan för rösttelefoni fortsätta att 
gälla till och med den 30 juni 2017.

2. Med verkan från den 1 juli 2013 får den 
slutkundsavgift (exklusive mervärdesskatt) 
för en eurotaxa för rösttelefoni som en 
roamingleverantör får ta ut av sin 
roamingkund för ett reglerat 
roamingsamtal variera för alla 
roamingsamtal, men får inte överstiga 
0,24 EUR per minut för ringda samtal eller 
0,07 EUR per minut för mottagna samtal. 
Den högsta slutkundsavgiften för ringda 
samtal ska sänkas till 0,19 EUR den 1 juli 
2014 och till 0,15 EUR den 1 juli 2015 
och den högsta slutkundsavgiften för 
mottagna samtal ska sänkas till 0,05 EUR 
den 1 juli 2014 och 0,03 EUR den 1 juli 
2015. Dessa högsta slutkundsavgifter för 
eurotaxan för rösttelefoni ska fortsätta att 
gälla till den 30 juni 2016. Från och med 
den 1 juli 2016 ska roamingleverantörer 
inte ta ut någon avgift av sina 
roamingkunder för mottagna samtal, utan 
att det påverkar åtgärder som vidtas för att 
förhindra anormal eller bedräglig 
användning.

Or. en

Ändringsförslag 333
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 5 – led b
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

b) Det tredje stycket ska ersättas av 
följande stycke:

utgår

Samtliga roamingleverantörer ska, när 
det gäller reglerade roamingsamtal som 
omfattas av en eurotaxa för rösttelefoni, 
debitera sina roamingkunder med ett 
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belopp uttryckt per sekund.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Ändringsförslag 334
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 5 – led ba (nytt)
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 4

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

ba) Fjärde stycket ska ersättas med 
följande:

För samtal som omfattas av en eurotaxa för 
rösttelefoni får roamingleverantörerna 
tillämpa en minimitaxa för ringda samtal 
under högst 30 sekunder.

”För samtal som omfattas av en eurotaxa 
för rösttelefoni får roamingleverantörerna 
inte tillämpa en minimitaxa för ringda 
samtal under högst 30 sekunder.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Ändringsförslag 335
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 5a (nytt)
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 9 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1. Den högsta genomsnittliga 
grossistavgift som en värdnätsoperatör får 
ta ut för ett reglerat sms-
roamingmeddelande från ifrågavarande 
värdnät får från och med den 1 juli 2012 
inte överskrida 0,03 EUR per sms-
meddelande. Den högsta genomsnittliga 

utgår
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avgiften ska sänkas till 0,02 EUR den 1 
juli 2013 och ska, utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 19, förbli 0,02 
EUR till och med den 30 juni 2022.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Ändringsförslag 336
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 5b (nytt)
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 10 – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

5b) Artikel 10.2 ska ersättas med följande:
2. Med verkan från och med den 1 juli 
2012 får den slutkundsavgift (exklusive 
mervärdesskatt) för en sms-eurotaxa som 
en roamingleverantör får ta ut av sin 
roamingkund för ett reglerat sms-
roamingmeddelande som skickas av 
roamingkunden variera, men får inte 
överskrida 0,09 EUR. Denna högsta avgift 
ska sänkas till 0,08 EUR den 1 juli 2013 
och till 0,06 EUR den 1 juli 2014 och ska, 
utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 19, förbli 0,06 EUR till och med 
den 30 juni 2017.

”2. Med verkan från och med den 
1 juli 2012 får den slutkundsavgift
(exklusive mervärdesskatt) för en 
sms-eurotaxa som en roamingleverantör får 
ta ut av sin roamingkund för ett reglerat 
sms-roamingmeddelande som skickas av 
roamingkunden variera, men får inte 
överskrida 0,07 EUR. Denna högsta avgift 
ska sänkas 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 2017.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Ändringsförslag 337
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 5b (nytt)
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Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 10 – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

5b) Artikel 10.2 ska ersättas med följande:
2. Med verkan från och med den 1 juli 
2012 får den slutkundsavgift (exklusive 
mervärdesskatt) för en sms-eurotaxa som 
en roamingleverantör får ta ut av sin 
roamingkund för ett reglerat sms-
roamingmeddelande som skickas av 
roamingkunden variera, men får inte 
överskrida 0,09 EUR. Denna högsta avgift 
ska sänkas till 0,08 EUR den 1 juli 2013
och till 0,06 EUR den 1 juli 2014 och ska, 
utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 19, förbli 0,06 EUR till och med 
den 30 juni 2017.

”2. Med verkan från och med den 
1 juli 2013 får den slutkundsavgift 
(exklusive mervärdesskatt) för en sms-
eurotaxa som en roamingleverantör får ta 
ut av sin roamingkund för ett reglerat sms-
roamingmeddelande som skickas av 
roamingkunden variera, men får inte 
överskrida 0,08 EUR. Denna högsta avgift 
ska sänkas till 0,06 EUR den 1 juli 2014
och till 0,04 EUR den 1 juli 2015 och ska 
förbli 0,04 EUR till och med den 
30 juni 2016.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Ändringsförslag 338
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 5c (ny)
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 12 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

5c) 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 

”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 
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sända data den 1 juli 2014, och ska, om 
inte annat följer av artikel 19, förbli 0,05
EUR per megabyte överförda data till och 
med den 30 juni 2022.

sända data den 1 juli 2015 och ska förbli 
0,005 EUR per megabyte överförda data 
till och med den 30 juni 2022.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Ändringsförslag 339
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 5c (ny)
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 12 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

5c) Artikel 12.1 ersätts av 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, om 
inte annat följer av artikel 19, förbli 0,05
EUR per megabyte överförda data till och 
med den 30 juni 2022.

”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 10 EUR per gigabyte sända 
data, och ska, utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 19, förbli 10 EUR 
per gigabyte överförda data till och med 
den 30 juni 2022.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Ändringsförslag 340
Christian Engström
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Förslag till förordning
Artikel 37 – led 5d (nytt)
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

5d) I artikel 13.2 ska det första stycket 
ersättas av följande stycke:

2. Från och med den 1 juli 2012 får 
slutkundsavgiften (exklusive 
mervärdesskatt) för en eurotaxa för 
dataroaming som en roamingleverantör får 
ta ut av sina roamingkunder för 
tillhandahållande av en reglerad 
dataroamingtjänst, inte överstiga 0,70 EUR 
per använd megabyte. Den högsta 
slutkundsavgiften för använda data sänkas 
till 0,45 EUR per använd megabyte den 1 
juli 2013 och till 0,20 EUR per använd
megabyte den 1 juli 2014 och ska, utan att 
det påverkar tillämpningen av artikel 19, 
förbli 0,20 EUR per använd megabyte till 
och med den 30 juni 2017.

”2. Från och med den 1 juli 2012 får 
slutkundsavgiften (exklusive 
mervärdesskatt) för en eurotaxa för 
dataroaming som en roamingleverantör får 
ta ut av sina roamingkunder för 
tillhandahållande av en reglerad 
dataroamingtjänst, inte överstiga 0,70 EUR 
per använd megabyte. Den högsta 
slutkundsavgiften för använda data ska 
sänkas till 20 EUR per använd gigabyte
den 1 juli 2014 och ska, utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 19, förbli 
20 EUR per använd gigabyte till den 
30 juni 2017.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Ändringsförslag 341
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 5d (nytt)
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

5d) I artikel 13.2 ska första stycket 
ersättas med följande:

2. Från och med den 1 juli 2012 får 
slutkundsavgiften (exklusive 
mervärdesskatt) för en eurotaxa för 
dataroaming som en roamingleverantör får 

”2. Från och med den 1 juli 2013 får 
slutkundsavgiften (exklusive 
mervärdesskatt) för en eurotaxa för 
dataroaming som en roamingleverantör får 
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ta ut av sina roamingkunder för 
tillhandahållande av en reglerad 
dataroamingtjänst, inte överstiga 0,70 EUR 
per använd megabyte. Den högsta 
slutkundsavgiften för använda data ska 
sänkas till 0,45 EUR per använd megabyte 
den 1 juli 2013 och till 0,20 EUR per 
använd megabyte den 1 juli 2014 och ska, 
utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 19, förbli 0,20 EUR per använd 
megabyte till och med den 30 juni 2017.

ta ut av sina roamingkunder för 
tillhandahållande av en reglerad 
dataroamingtjänst, inte överstiga 0,45 EUR 
per använd megabyte. Den högsta 
slutkundsavgiften för använda data ska 
sänkas till 0,20 EUR per använd megabyte
den 1 juli 2014 och till 0,10 EUR per 
använd megabyte den 1 juli 2015 och ska 
förbli 0,10 EUR per använd megabyte till 
och med den 30 juni 2016.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Ändringsförslag 342
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Artikel 19 ska ändras enligt följande: utgår
a) Punkt 1 ska ändras på följande sätt:
i) Den första meningen ska ersättas av 
följande mening:
Kommissionen ska göra en översyn över 
denna förordnings verkan och, efter ett 
offentligt samråd, rapportera resultaten 
till Europaparlamentet och rådet senast 
den 30 december 2016.
ii) punkt g ersätts av följande:
g) i vilken utsträckning 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 
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och de nationella taxorna,”
iii) följande led i) ska läggas till:
”i) i den utsträckning som nationella 
detaljistpriser eventuellt märkbart har 
påverkats av att roamingleverantörer 
tillämpat den nationella tjänstetaxan på 
både nationella tjänster och reglerade 
roamingtjänster i hela unionen.
b) Punkt 2 ska ändras på följande sätt:
i) Den första meningen ska ersättas av 
följande mening:
Om rapporten visar att taxealternativ där 
den nationella tjänstetaxan gäller både 
för nationella tjänster och reglerade 
roamingtjänster inte tillhandahålls i alla 
paket i slutkundsledet för skälig 
användning av minst en 
roamingleverantör i varje medlemsstat 
eller att erbjudanden från alternativa 
roamingleverantörer inte har gjort 
väsentligen motsvarande roamingtaxor i 
slutkundsledet lätt tillgängliga för 
konsumenter inom unionen, ska 
kommissionen samtidigt lägga fram 
lämpliga förslag till Europaparlamentet 
och rådet för att åtgärda situationen och 
se till 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 minska 
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 skälig användning 
tillhandahålla rimliga taxealternativ där 
den tillämpliga nationella tjänstetaxan 
gäller både för nationella tjänster och 
reglerade roamingtjänster, på samma sätt 
som om de reglerade roamingtjänsterna 
skulle ha konsumerats i hemnätet,”

Or. en
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Ändringsförslag 343
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 
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

1. Kommissionen ska göra en översyn över 
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 varaktighetet bör ändras eller 
om det högsta beloppet för grossistavgifter 
enligt artiklarna 7, 9 och 12 bör revideras. 
Kommissionen ska även, efter att ha 
samrått med Berec, lägga fram lämpliga 
lagstiftningsförslag för att harmonisera 
de mobila termineringsavgifterna i hela 
EU 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 c) utvecklingen av och förväntade framtida 
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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,

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,

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,
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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. 
Kommissionen ska i synnerhet undersöka 
huruvida det är nödvändigt att

2. Om den rapport som avses i punkt 2
visar att det finns ett behov av att ändra 
varaktigheten eller revidera nivån för de 
maximala grossistpriserna ska 
kommissionen senast den 31 december 
2015, efter att ha samrått med Berec,
lägga fram lämpliga förslag till 
Europaparlamentet och rådet för att komma 
till rätta med situationen. 

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 situationen 
och på så sätt 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 maximala 
slutkundsavgifter som föreskrivs i 
artiklarna 8, 10 och 13,
d) förlänga giltighetstiden för eller se över 
nivån på de maximala grossistavgifter 
som föreskrivs i artiklarna 7, 9 och 12,
e) införa andra nödvändiga krav, 
inklusive icke-differentiering av 
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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 
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.

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

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Ändringsförslag 344
Christian Engström

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 

utgår
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med den 1 juli 2016.

Or. en

Ändringsförslag 345
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Förslag till förordning
Bilaga II

Kommissionens förslag Ändringsförslag

MINIMIPARAMETRAR FÖR 
EUROPEISKA 
ANSLUTNINGSPRODUKTER MED 
GARANTERAD TJÄNSTEKVALITET

utgår

Nätelement och relaterad information
- En beskrivning av den tillträdesprodukt 
som ska tillhandahållas över det fasta 
nätet, inklusive tekniska egenskaper och 
antagande av relevanta standarder.
Nätfunktioner
- Anslutningsavtal som garanterar 
genomgående kvalitet på tjänsterna, som 
baseras på gemensamma angivna 
parametrar som möjliggör 
tillhandahållande av minst följande 
klasser av tjänster:
- Rösttelefoni- och videosamtal.
- Sändning av audiovisuellt innehåll.
- Datakritiska tillämpningar.

Or. de


