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Ändringsförslag 154
Giles Chichester

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet antar nedanstående 
ståndpunkt vid första behandlingen.

1. Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Ändringsförslag 155
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Helga Trüpel, Doris Pack

Förslag till förordning
–

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar
[kommissionens förslag].

Or. de

Motivering

Kommissionens huvudsakliga mål, nämligen att främja den inre marknaden för att gynna 
konsumenterna och EU:s ekonomi, bör stödjas. Dock råder det avsevärda tvivel om hur 
lämpligt förslaget till förordning är för att uppnå dessa mål. Tvärtom finns det risk för att 
förslaget motverkar investeringar och konkurrenskraft. Därför bör hela den rättsliga ramen
konsekvent revideras under den nya mandattiden efter en noggrann analys och föregående 
samråd med alla delaktiga.

Ändringsförslag 156
Jens Rohde

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 5a (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

– Med beaktande av Europaparlamentets 
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resolution av den 12 september 2013 om 
den digitala agendan för tillväxt, rörlighet
och sysselsättning: dags att lägga i en 
högre växel, där Europaparlamentet 
kräver att roaming avskaffas under 2015,

Or. en

Ändringsförslag 157
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) EU måste utnyttja alla tillväxtkällor för 
att ta sig ur krisen, skapa arbetstillfällen 
och återfå sin konkurrenskraft. Att åter få 
fart på tillväxten och skapa arbetstillfällen i 
unionen är syftet med Europa 
2020-strategin. Vid sitt vårmöte 2013 
betonade Europeiska rådet hur viktig den 
digitala inre marknaden är för tillväxten 
och efterlyste konkreta åtgärder för att så 
snabbt som möjligt skapa en inre marknad 
för informations- och 
kommunikationsteknik (IKT). Enligt målen 
för Europa 2020-strategin och rådets 
uttalande syftar denna förordning till att 
inrätta en inre marknad för elektronisk 
kommunikation genom att komplettera och 
anpassa unionens befintliga regelverk för 
elektronisk kommunikation.

(1) EU måste utnyttja alla tillväxtkällor för 
att ta sig ur krisen, skapa arbetstillfällen 
och återfå sin konkurrenskraft. Att åter få 
fart på tillväxten och skapa arbetstillfällen i 
unionen är syftet med Europa 
2020-strategin. Den digitala sfären har 
dessutom blivit en del av det offentliga 
rummet där nya former av 
gränsöverskridande handel etableras och 
affärstillfällen för europeiska företag 
inom den globala digitala ekonomin 
skapas tillsammans med innovativ 
marknadsutveckling och social och 
kulturell samverkan. Vid sitt vårmöte 
2013 betonade Europeiska rådet hur viktig 
den digitala inre marknaden är för 
tillväxten och efterlyste konkreta åtgärder 
för att så snabbt som möjligt skapa en inre 
marknad för informations- och 
kommunikationsteknik (IKT). Enligt målen 
för Europa 2020-strategin och rådets 
uttalande syftar denna förordning till att 
inrätta en inre marknad för elektronisk 
kommunikation genom att komplettera och 
anpassa unionens befintliga regelverk för 
elektronisk kommunikation.

Or. en

Motivering

I linje med det icke-officiella dokumentet rörande den transatlantiska dialogen ”Cyber 
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security and Internet issues: Establishing framework for Transatlantic action”.

Ändringsförslag 158
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I En digital agenda för Europa, ett av 
flaggskeppsinitiativen i EU:s Europa 
2020-strategi, betonades den centrala roll 
som IKT och nätanslutning spelar för 
utvecklingen av vår ekonomi och för 
samhället. För att unionen ska kunna dra 
bästa nytta av den digitala omvandlingen 
krävs en dynamisk inre marknad för 
elektronisk kommunikation för alla 
branscher och i hela EU. En sådan verklig 
inre marknad för kommunikationer 
kommer att utgöra ryggraden i en innovativ 
och ”smart” digital ekonomi och ligga till 
grund för en inre digital marknad där 
onlinetjänster flödar fritt över gränserna.

(2) I En digital agenda för Europa, ett av 
flaggskeppsinitiativen i EU:s Europa 
2020-strategi, betonades den centrala roll 
som IKT och nätanslutning spelar för 
utvecklingen av vår ekonomi och för 
samhället. För att unionen ska kunna dra 
bästa nytta av den digitala omvandlingen 
krävs en dynamisk inre marknad för 
elektronisk kommunikation för alla 
branscher och i hela EU. En sådan verklig 
inre marknad för kommunikationer 
kommer att utgöra ryggraden i en innovativ 
och ”smart” digital ekonomi. Den kommer 
även att ligga till grund för en inre digital 
marknad där onlinetjänster flödar fritt över 
gränserna i ett inre sammanhang som är 
öppet, standardiserat och interoperabelt.

Or. it

Ändringsförslag 159
Petra Kammerevert

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 

(3) På en sömlös inre marknad för 
elektronisk kommunikation bör den 
enskildes rätt till tillträde till elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster i unionen, friheten 
att tillhandahålla dessa och varje 
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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.

slutanvändares rätt att välja bästa 
tillgängliga erbjudande på marknaden 
garanteras, och får inte hindras av att
marknaderna splittras upp vid de nationella 
gränserna.

Or. de

Ändringsförslag 160
Sabine Verheyen, Doris Pack

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 

(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.
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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.

Or. en

Ändringsförslag 161
András Gyürk

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 

(3) Friheten att tillhandahålla elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster till alla kunder i 
unionen och varje slutanvändares rätt att 
välja bästa tillgängliga erbjudande på 
marknaden bör 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 skilda
nationella genomföranden av det allmänna 
auktorisationssystemet, nationella system 
för spektrumtilldelning, och olika 
uppsättningar med tillämpliga 
sektorsspecifika regler för konsumenter.
Medan auktorisationsdirektivet begränsar 
den typ av information som erfordras 
kräver till exempel 12 medlemsstater 
ytterligare detaljer, såsom en 
kategorisering av de avsedda 
verksamhetstyperna, verksamhetens 
geografiska omfattning, den avsedda 
marknaden, företagsstruktur, inklusive 
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genomförs på olika sätt av 
medlemsstaterna.

aktieägarnas namn, och namnen på 
aktieägarnas aktieägare, 
handelskammarens certifiering och ett 
utdrag ur belastningsregistret för 
företagets representant.

Or. en

Ändringsförslag 162
Silvia-Adriana Ţicău

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. Det är nödvändigt att 
harmonisera och förenkla det befintliga 
regelverket för elektronisk kommunikation 
för att underlätta och påskynda 
förverkligandet av en gemensam digital 
marknad. Unionen kan i många fall endast 
fastställa grundläggande bestämmelser, 
som ofta genomförs på olika sätt av 
medlemsstaterna.

Or. ro
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Ändringsförslag 163
Gunnar Hökmark

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. 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, och 
skillnaderna i tillämpningen och 
genomförandet av regelverket har lett till 
högre kostnader för operatörer som har 
verksamhet i mer än ett land. Detta utgör 
ett hinder för investeringar och för 
utvecklingen av den inre marknaden för 
telekommunikationer.

Or. en

Ändringsförslag 164
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Skäl 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) En verklig inre marknad för elektronisk 
kommunikation bör bidra till att främja 
konkurrens, investeringar och innovation 
för att skapa nya och förbättrade nät och 
tjänster genom att främja 
marknadsintegration och 
gränsöverskridande erbjudanden av 
tjänster. Detta bör i sin tur bidra till att 
uppnå de ambitiösa målen för 
höghastighetsbredband som anges i den 
digitala agendan för Europa. Den ökande 
tillgången till digitala infrastrukturer och 
tjänster bör i sin tur öka konsumenternas 
valfrihet, tjänsternas kvalitet och mångfald 
i innehållet, bidra till territoriell och social 
sammanhållning och underlätta rörligheten 
inom unionen.

(4) En verklig inre marknad för elektronisk 
kommunikation bör bidra till att främja 
konkurrens, investeringar och innovation 
för att skapa nya och förbättrade nät och 
tjänster genom att främja 
marknadsintegration och 
gränsöverskridande erbjudanden av 
tjänster. Detta skulle bidra till att de 
ambitiösa målen för höghastighetsbredband 
i den digitala agendan för Europa skulle 
uppnås. Detta skulle även främja 
uppkomsten av tjänster och tillämpningar 
som kan utnyttja data och öppna format 
på ett sätt som är interoperabelt, 
standardiserat och säkert, och som finns 
tillgängliga med samma nivå av 
funktionalitet och icke-funktionalitet i 
hela unionen. Den ökande tillgången till 
digitala infrastrukturer och tjänster bör i sin 
tur öka konsumenternas valfrihet, 
tjänsternas kvalitet och mångfald i 
innehållet, bidra till territoriell och social 
sammanhållning och underlätta rörligheten 
inom unionen.

Or. it

Ändringsförslag 165
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) En verklig inre marknad för elektronisk 
kommunikation bör bidra till att främja 
konkurrens, investeringar och innovation 
för att skapa nya och förbättrade nät och 
tjänster genom att främja 
marknadsintegration och 
gränsöverskridande erbjudanden av 
tjänster. Detta bör i sin tur bidra till att 

(4) En verklig inre marknad för elektronisk 
kommunikation bör bidra till att främja 
konkurrens, samordning, investeringar,
innovation och högre kapacitet i nya och 
förbättrade nät och tjänster genom att 
främja marknadsintegration och 
gränsöverskridande erbjudanden av 
tjänster. Detta bör i sin tur bidra till att 



AM\1012835SV.doc 11/214 PE524.835v01-00

SV

uppnå de ambitiösa mål för 
höghastighetsbredband som anges i den 
digitala agendan för Europa. Den ökande 
tillgången till digitala infrastrukturer och 
tjänster bör i sin tur öka konsumenternas 
valfrihet, tjänsternas kvalitet och mångfald 
i innehållet, bidra till territoriell och social 
sammanhållning och underlätta rörligheten 
inom unionen.

uppnå de ambitiösa mål för 
höghastighetsbredband som anges i den 
digitala agendan för Europa. Den ökande 
tillgången till digitala infrastrukturer och 
tjänster bör i sin tur öka konsumenternas 
valfrihet, tjänsternas kvalitet och mångfald 
i innehållet, bidra till territoriell och social 
sammanhållning och underlätta rörligheten 
inom unionen.

Or. en

Ändringsförslag 166
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) En verklig inre marknad för elektronisk 
kommunikation bör bidra till att främja 
konkurrens, investeringar och innovation 
för att skapa nya och förbättrade nät och 
tjänster genom att främja 
marknadsintegration och 
gränsöverskridande erbjudanden av 
tjänster. Detta bör i sin tur bidra till att 
uppnå de ambitiösa mål för 
höghastighetsbredband som anges i den 
digitala agendan för Europa. Den ökande 
tillgången till digitala infrastrukturer och 
tjänster bör i sin tur öka konsumenternas 
valfrihet, tjänsternas kvalitet och mångfald 
i innehållet, bidra till territoriell och social 
sammanhållning och underlätta rörligheten 
inom unionen.

(4) En verklig inre marknad för elektronisk 
kommunikation bör bidra till att främja 
konkurrens, investeringar och innovation 
för att skapa nya och förbättrade nät och 
tjänster genom att främja 
marknadsintegration och 
gränsöverskridande erbjudanden av 
tjänster. Detta bör i sin tur bidra till att 
uppnå och till och med överträffa de mål 
för höghastighetsbredband som anges i den 
digitala agendan för Europa. Den ökande 
tillgången till digitala infrastrukturer och 
tjänster bör i sin tur öka konsumenternas 
valfrihet, tjänsternas kvalitet och mångfald 
i innehållet, bidra till territoriell och social 
sammanhållning och underlätta rörligheten 
inom unionen.

Or. en

Ändringsförslag 167
Patrizia Toia, Francesco De Angelis
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Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Fördelarna med en inre marknad för 
elektronisk kommunikation bör spridas till 
det bredare digitala ekosystemet, som 
omfattar unionens utrustningstillverkare, 
innehålls- och tillämpningsleverantörer och 
den bredare ekonomin, till exempel 
banksektorn, bilindustrin, logistiksektorn, 
detaljhandeln samt 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- och tillämpningsleverantörer och 
den bredare ekonomin, till exempel 
banksektorn, bilindustrin, logistiksektorn, 
detaljhandeln, energisektorn, 
läkemedelsindustrin, rörlighets- och
transportindustrin samt arrangemang för 
samordning vid kriser och 
naturkatastrofer. Dessa sektorer är 
beroende av anslutningsmöjligheter och
bredband för att öka produktiviteten, 
kvaliteten och sitt erbjudande till 
slutanvändaren. Det kan exempelvis ske
genom utbredda molntillämpningar, 
avancerad analys av big data från 
kommunikationsnäten, anslutna och
interoperabla föremål samt möjligheter till 
ett integrerat tillhandahållande av 
gränsöverskridande tjänster. Detta sker 
från en utgångspunkt med öppen 
interoperabilitet, standardiserade system 
samt öppna data. 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, samhället i stort 
och framtidens smarta städer att 
obefogade branschspecifika bördor, vare 
sig rättsliga eller andra, bör undvikas.

Or. it
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Ändringsförslag 168
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Fördelarna med en inre marknad för 
elektronisk kommunikation bör spridas till 
det bredare digitala ekosystemet, som 
omfattar unionens utrustningstillverkare, 
innehålls- och tillämpningsleverantörer och 
den bredare ekonomin, till exempel 
banksektorn, bilindustrin logistiksektorn, 
detaljhandeln, 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- 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 av innehåll och 
tjänster inom kultur och utbildning, och 
av kulturell mångfald 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. en

Ändringsförslag 169
Marisa Matias
Förslag till förordning
Skäl 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Denna förordning syftar till att 
fullborda den inre marknaden för 
elektronisk kommunikation genom 
åtgärder längs tre inbördes 
sammankopplade huvudaxlar. För det 
första bör förordningen bidra till att 
säkerställa friheten att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationstjänster över 
gränserna och över olika nät i olika 
medlemsstater på grundval av en 
gemensam EU-auktorisation, i syfte att 
skapa förutsättning för ökad enhetlighet 
och förutsägbarhet i innehållet och för 
genomförandet av sektorsspecifika 
bestämmelser inom unionen. För det andra 
är det nödvändigt att införa mycket mer 
enhetliga villkor för tillträdet till 
grundläggande insatsvaror för 
gränsöverskridande tillhandahållande av 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster, inte bara för 
trådlösa bredbandskommunikationer som 
är beroende av både licensbelagda och 
licensfria spektrum, utan även för 
anslutning via fasta nät. För det tredje bör 
reglerna för skydd av slutanvändare, 
särskilt konsumenter, harmoniseras i syfte 
att tillnärma affärsvillkoren och bygga upp 
ett digitalt förtroende bland medborgarna. 
Detta omfattar bestämmelser om icke-
diskriminering, avtalsinformation, 
uppsägning av avtal och leverantörsbyte, 
om tillträde till onlineinnehåll, 
tillämpningar och tjänster och om 
trafikstyrning, som inte bara skyddar 
slutanvändarna, utan samtidigt garanterar 
att internetekosystemet fortsätter att 
fungera som en motor för tillväxt. 
Dessutom bör ytterligare reformer på 
roamingområdet genomföras för att skapa 
förtroende hos slutanvändarna att bibehålla 
sin uppkoppling när de reser inom unionen, 
och förordningen bör med tiden därför bli 
en drivkraft för enhetliga 
prissättningsvillkor och andra villkor 

(6) Denna förordning syftar till att 
fullborda den inre marknaden för 
elektronisk kommunikation genom 
åtgärder längs tre inbördes 
sammankopplade huvudaxlar. För det 
första bör förordningen bidra till att 
säkerställa friheten att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationstjänster över 
gränserna och över olika nät i olika 
medlemsstater på grundval av en 
gemensam EU-auktorisation, i syfte att 
skapa förutsättning för ökad enhetlighet 
och förutsägbarhet i innehållet och för 
genomförandet av sektorsspecifika 
bestämmelser inom unionen. För det andra 
är det nödvändigt att införa mycket mer 
enhetliga villkor för tillträdet till 
grundläggande insatsvaror för 
gränsöverskridande tillhandahållande av 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster, inte bara för 
trådlösa bredbandskommunikationer som 
är beroende av både licensbelagda och 
licensfria spektrum, utan även för 
anslutning via fasta nät. För det tredje bör 
reglerna för skydd av slutanvändare, 
särskilt konsumenter, harmoniseras i syfte 
att tillnärma affärsvillkoren och bygga upp 
ett digitalt förtroende bland medborgarna. 
Detta omfattar bestämmelser om icke-
diskriminering, avtalsinformation, 
uppsägning av avtal och leverantörsbyte, 
om tillträde till onlineinnehåll, 
tillämpningar och tjänster och om 
trafikstyrning, som inte bara skyddar 
slutanvändarna, utan samtidigt garanterar 
att internetekosystemet fortsätter att 
fungera som en motor för tillväxt. 
Dessutom bör ytterligare reformer för att
eliminera roaming genomföras för att 
skapa förtroende hos slutanvändarna att 
bibehålla sin uppkoppling när de reser 
inom unionen utan att utsättas för extra 
kostnader utöver de avgifter som de 
betalar i den medlemsstat där de har 
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inom unionen. tecknat sitt avtal.

Or. pt

Ändringsförslag 170
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Denna förordning syftar till att 
fullborda den inre marknaden för 
elektronisk kommunikation genom 
åtgärder längs tre inbördes 
sammankopplade huvudaxlar. För det 
första bör förordningen bidra till att 
säkerställa friheten att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationstjänster över 
gränserna och över olika nät i olika 
medlemsstater på grundval av en 
gemensam EU-auktorisation, i syfte att 
skapa förutsättning för ökad enhetlighet 
och förutsägbarhet i innehållet och för 
genomförandet av sektorsspecifika 
bestämmelser inom unionen. För det andra 
är det nödvändigt att införa mycket mer 
enhetliga villkor för tillträdet till 
grundläggande insatsvaror för 
gränsöverskridande tillhandahållande av 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster, inte bara för 
trådlösa bredbandskommunikationer som 
är beroende av både licensbelagda och 
licensfria spektrum, utan även för 
anslutning via fasta nät. För det tredje bör 
reglerna för skydd av slutanvändare, 
särskilt konsumenter, harmoniseras i syfte 
att tillnärma affärsvillkoren och bygga upp 
ett digitalt förtroende bland medborgarna. 
Detta omfattar bestämmelser om 
icke-diskriminering, avtalsinformation, 
uppsägning av avtal och leverantörsbyte, 
om tillträde till onlineinnehåll, 
tillämpningar och tjänster och om 

(6) Denna förordning syftar till att 
fullborda den inre marknaden för 
elektronisk kommunikation genom 
åtgärder längs tre inbördes 
sammankopplade huvudaxlar. För det 
första bör förordningen bidra till att 
säkerställa friheten att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationstjänster över 
gränserna och över olika nät i olika 
medlemsstater på grundval av en 
gemensam EU-auktorisation, i syfte att 
skapa förutsättning för ökad enhetlighet 
och förutsägbarhet i innehållet och för 
genomförandet av sektorsspecifika 
bestämmelser inom unionen. För det andra 
är det nödvändigt att införa mycket mer 
enhetliga villkor för tillträdet till 
grundläggande insatsvaror för 
gränsöverskridande tillhandahållande av 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster, inte bara för 
trådlösa bredbandskommunikationer som 
är beroende av både licensbelagda och 
licensfria spektrum, utan även för 
anslutning via fasta nät. För det tredje bör 
reglerna för skydd av slutanvändare, 
särskilt konsumenter, harmoniseras i syfte 
att tillnärma affärsvillkoren och bygga upp 
ett digitalt förtroende bland medborgarna. 
Detta omfattar bestämmelser om 
icke-diskriminering, avtalsinformation, 
uppsägning av avtal och leverantörsbyte, 
om tillträde till onlineinnehåll, 
tillämpningar och tjänster samt om 
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trafikstyrning, som inte bara skyddar 
slutanvändarna, utan samtidigt garanterar 
att internetekosystemet fortsätter att 
fungera som en motor för tillväxt. 
Dessutom bör ytterligare reformer på 
roamingområdet genomföras för att skapa 
förtroende hos slutanvändarna att bibehålla 
sin uppkoppling när de reser inom unionen, 
och förordningen bör med tiden därför bli 
en drivkraft för enhetliga 
prissättningsvillkor och andra villkor inom 
unionen.

trafikstyrning, delade och allmänna 
standarder för sekretess, skydd och 
säkerhet för slutanvändarnas uppgifter, 
vilka inte bara skyddar slutanvändarna utan 
samtidigt garanterar att 
internetekosystemet fortsätter att fungera 
som en motor för tillväxt. Dessutom bör 
ytterligare reformer på roamingområdet 
genomföras för att skapa förtroende hos 
slutanvändarna att bibehålla sin 
uppkoppling när de reser inom unionen, 
och förordningen bör med tiden därför bli 
en drivkraft för enhetliga 
prissättningsvillkor och andra villkor inom 
unionen.

Or. it

Ändringsförslag 171
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Denna förordning syftar till att 
fullborda den inre marknaden för 
elektronisk kommunikation genom 
åtgärder längs tre inbördes 
sammankopplade huvudaxlar. För det 
första bör förordningen bidra till att 
säkerställa friheten att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationstjänster över 
gränserna och över olika nät i olika 
medlemsstater på grundval av 
harmoniserade och förenklade regler för 
ökad enhetlighet och förutsägbarhet i 
innehållet och för genomförandet av 
sektorsspecifika bestämmelser inom 
unionen. För det andra är det nödvändigt 
att införa mycket mer enhetliga villkor för 
tillträdet till grundläggande insatsvaror för 
gränsöverskridande tillhandahållande av 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster, inte bara för 
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kommunikationstjänster, inte bara för 
trådlösa bredbandskommunikationer som 
är beroende av både licensbelagda och 
licensfria spektrum, utan även för 
anslutning via fasta nät. För det tredje bör 
reglerna för skydd av slutanvändare, 
särskilt konsumenter, harmoniseras i syfte 
att tillnärma affärsvillkoren och bygga upp 
ett digitalt förtroende bland medborgarna. 
Detta omfattar bestämmelser om icke-
diskriminering, avtalsinformation, 
uppsägning av avtal och leverantörsbyte, 
om tillträde till onlineinnehåll, 
tillämpningar och tjänster och om 
trafikstyrning, som inte bara skyddar 
slutanvändarna, utan samtidigt garanterar 
att internetekosystemet fortsätter att 
fungera som en motor för tillväxt. 
Dessutom bör ytterligare reformer på 
roamingområdet genomföras för att skapa 
förtroende hos slutanvändarna att bibehålla 
sin uppkoppling när de reser inom unionen, 
och förordningen bör med tiden därför bli 
en drivkraft för enhetliga 
prissättningsvillkor och andra villkor inom 
unionen.

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

Or. ro

Ändringsförslag 172
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Denna förordning syftar till att 
fullborda den inre marknaden för 
elektronisk kommunikation genom 
åtgärder längs tre inbördes 
sammankopplade huvudaxlar. För det 
första bör förordningen bidra till att 
säkerställa friheten att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationstjänster över 
gränserna och över olika nät i olika 

(6) Denna förordning syftar till att 
fullborda den inre marknaden för 
elektronisk kommunikation genom 
åtgärder längs tre inbördes 
sammankopplade huvudaxlar. För det 
första bör förordningen bidra till att 
säkerställa friheten att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationstjänster över 
gränserna och över olika nät i olika 
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medlemsstater på grundval av en 
gemensam EU-auktorisation, i syfte att 
skapa förutsättning för ökad enhetlighet 
och förutsägbarhet i innehållet och för 
genomförandet av sektorsspecifika 
bestämmelser inom unionen. För det andra 
är det nödvändigt att införa mycket mer 
enhetliga villkor för tillträdet till 
grundläggande insatsvaror för 
gränsöverskridande tillhandahållande av 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster, inte bara för 
trådlösa bredbandskommunikationer som 
är beroende av både licensbelagda och 
licensfria spektrum, utan även för 
anslutning via fasta nät. För det tredje bör 
reglerna för skydd av slutanvändare, 
särskilt konsumenter, harmoniseras i syfte 
att tillnärma affärsvillkoren och bygga upp 
ett digitalt förtroende bland medborgarna. 
Detta omfattar bestämmelser om icke-
diskriminering, avtalsinformation, 
uppsägning av avtal och leverantörsbyte, 
om tillträde till onlineinnehåll, 
tillämpningar och tjänster och om 
trafikstyrning, som inte bara skyddar 
slutanvändarna, utan samtidigt garanterar 
att internetekosystemet fortsätter att 
fungera som en motor för tillväxt. 
Dessutom bör ytterligare reformer på 
roamingområdet genomföras för att skapa 
förtroende hos slutanvändarna att 
bibehålla sin uppkoppling när de reser 
inom unionen, och förordningen bör med 
tiden därför bli en drivkraft för enhetliga 
prissättningsvillkor och andra villkor inom 
unionen.

medlemsstater på grundval av en 
gemensam EU-auktorisation, i syfte att 
skapa förutsättning för ökad enhetlighet 
och förutsägbarhet i innehållet och för 
genomförandet av sektorsspecifika 
bestämmelser inom unionen. För det andra 
är det nödvändigt att införa mycket mer 
enhetliga villkor för tillträdet till 
grundläggande insatsvaror för 
gränsöverskridande tillhandahållande av 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster, inte bara för 
trådlösa bredbandskommunikationer som 
är beroende av både licensbelagda och 
licensfria spektrum, utan även för 
anslutning via fasta nät. För det tredje bör 
reglerna för skydd av användare, särskilt 
konsumenter, harmoniseras i syfte att 
tillnärma affärsvillkoren och bygga upp ett 
digitalt förtroende bland medborgarna. 
Detta omfattar bestämmelser om icke-
diskriminering, avtalsinformation, 
uppsägning av avtal och leverantörsbyte, 
om tillträde till onlineinnehåll, 
tillämpningar och tjänster och om 
trafikstyrning, som inte bara skyddar 
användarna, utan samtidigt garanterar att 
internetekosystemet fortsätter att fungera 
som en motor för tillväxt. Dessutom bör 
ytterligare reformer på roamingområdet 
genomföras för att skapa förtroende hos 
användarna att bibehålla sin uppkoppling 
när de reser inom unionen, och 
förordningen bör med tiden därför bli en 
drivkraft för enhetliga prissättningsvillkor 
och andra villkor inom unionen.

(Detta ändringsförslag gäller hela texten.)

Or. en

Motivering

Vi föredrar begreppet ”användare” i stället för ”slutanvändare”, eftersom det senare 
representerar en alltför begränsad eller passiv aspekt av internetanvändning. 
Internetanvändaren bör också ha rätt att tillhandahålla tillämpningar och tjänster på nätet; 
se vårt ändringsförslag till artikel 23.1. Friheten på internet kräver att vi håller detta i 
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åtanke.

Ändringsförslag 173
Werner Langen, Herbert Reul

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Med hänsyn till konvergensen mellan 
marknader som tidigare varit åtskilda för 
klassiska telekommunikationstjänster och 
informationssamhällstjänster omfattar 
förordningens tillämpningsområde för att 
garantera ett lämpligt konsumentskydd 
alla tjänster som huvudsakligen syftar till 
kommunikation eller som i första hand 
används i kommunikationssyfte av 
konsumenten. Tjänster som inte 
huvudsakligen används i 
kommunikationssyfte, det vill säga inte är 
direkt kommunikativt inriktade, till 
exempel online-banktjänster eller 
lokaliseringstjänster, ska även 
fortsättningsvis undantas från 
tillämpningsområdet.

Or. de

Ändringsförslag 174
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Tillhandahållande av elektronisk 
kommunikation är fortfarande föremål för 
större bördor om de är gränsöverskridande 
än om de är nationella. 
Gränsöverskridande leverantörer måste i 
synnerhet fortfarande anmäla sig och 

(9) Tillhandahållande av elektronisk 
kommunikation är fortfarande föremål för 
större bördor om de är gränsöverskridande 
än om de är nationella. Det är nödvändigt 
att introducera harmoniserade och 
förenklade regler för formen och 



PE524.835v01-00 20/214 AM\1012835SV.doc

SV

betala avgifter i de olika 
värdmedlemsstaterna. Innehavare av en 
gemensam EU-auktorisation bör omfattas 
av ett gemensamt anmälningssystem och 
göra anmälan i den medlemsstat där de 
har sitt huvudsakliga driftsställe 
(hemmedlemsstaten), vilket kommer att 
minska den administrativa bördan för
gränsöverskridande operatörer. Den 
gemensamma EU-auktorisationen bör 
gälla alla företag som tillhandahåller eller 
har för avsikt att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationstjänster och 
kommunikationsnät i fler än en 
medlemsstat, vilket innebär att de åtnjuter 
de rättigheter som omfattas av friheten att 
tillhandahålla elektroniska 
kommunikationstjänster och 
kommunikationsnät i alla medlemsstater i 
enlighet med denna förordning. En
gemensam EU-auktorisation där det 
tillämpliga regelverket för operatörer av 
elektronisk kommunikation som 
tillhandahåller tjänster i olika 
medlemsstater på grundval av en allmän 
auktorisation i hemmedlemsstaten bör 
bidra till att friheten att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationstjänster och 
kommunikationsnät kan utövas effektivt i 
hela unionen.

innehållet för den anmälan som måste 
fyllas i av aktörerna i varje medlemsstat
där de vill verka. Kommissionen bör efter 
samråd med alla berörda parter och med 
stöd av Berec utforma standardformulär 
för anmälan.

Or. ro

Ändringsförslag 175
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Tillhandahållande av elektroniska 
kommunikationstjänster eller 
kommunikationsnät över gränserna kan ha 
olika former beroende på olika faktorer, till 
exempel vilken typ av nät eller tjänst som 

(10) Tillhandahållande av elektroniska 
kommunikationstjänster eller 
kommunikationsnät över gränserna kan ha 
olika former beroende på olika faktorer, till 
exempel vilken typ av nät eller tjänst som 
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tillhandahålls, omfattningen av den fysiska 
infrastruktur som krävs eller antalet 
abonnenter i de olika medlemsstaterna. 
Avsikten att tillhandahålla elektroniska 
kommunikationstjänster över gränserna 
eller driva ett elektroniskt 
kommunikationsnät i fler än en 
medlemsstat kan påvisas genom 
aktiviteter såsom förhandling om avtal om 
nättillträde i en viss medlemsstat eller 
marknadsföring via en internetsida på 
den avsedda medlemsstatens språk.

tillhandahålls, omfattningen av den fysiska 
infrastruktur som krävs eller antalet 
abonnenter i de olika medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 176
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Oavsett hur en leverantör väljer att 
driva elektroniska kommunikationsnät eller 
tillhandahålla elektroniska 
kommunikationstjänster över gränserna, 
bör det regelverk som gäller för 
leverantörer av elektronisk kommunikation 
inom EU vara neutralt i fråga om de 
kommersiella val som ligger till grund för 
leverantörens organisation av funktioner 
och verksamheter i de olika 
medlemsstaterna. Oavsett företagets 
struktur bör hemmedlemsstaten för en 
EU-leverantör av elektronisk 
kommunikation anses vara den 
medlemsstat där de strategiska besluten 
om tillhandahållande av elektroniska 
kommunikationsnät eller
kommunikationstjänster fattas.

(11) Oavsett hur en leverantör väljer att 
driva elektroniska kommunikationsnät eller 
tillhandahålla elektroniska 
kommunikationstjänster över gränserna, 
bör det regelverk som gäller för 
leverantörer av elektronisk kommunikation 
vara neutralt i fråga om de kommersiella 
val som ligger till grund för leverantörens 
organisation av funktioner och 
verksamheter i de olika medlemsstaterna. 

Or. ro
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Ändringsförslag 177
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) De flesta sektorsspecifika villkor, 
exempelvis om nättillträde, nätsäkerhet 
och nätintegritet eller tillträde till 
larmtjänster, är starkt kopplade till den 
plats där nätet är beläget eller tjänsten 
tillhandahålls. EU-leverantörer av 
elektronisk kommunikation kan 
följaktligen omfattas av villkor som är 
tillämpliga i den medlemsstat där 
leverantören bedriver sin verksamhet om 
inget annat anges i denna förordning.

utgår

Or. ro

Ändringsförslag 178
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Om medlemsstaterna kräver bidrag 
från sektorn för finansiering av 
skyldigheter att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster och för 
regleringsmyndigheternas administrativa 
kostnader, bör kriterierna och 
förfarandena för fördelningen av bidrag 
mellan EU-leverantörer av elektronisk 
kommunikation vara proportionella och 
icke-diskriminerande för att inte hindra 
gränsöverskridande marknadstillträde, 
särskilt av nya marknadsdeltagare och 
mindre operatörer. Bidragen från de 
enskilda företagen bör därför fastställas 
utifrån varje företags marknadsandel 
räknat i realiserad omsättning i den 

utgår
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berörda medlemsstaten, och ett 
tröskelvärde bör tillämpas.

Or. ro

Ändringsförslag 179
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det är nödvändigt att säkerställa att 
EU-leverantörer av elektronisk 
kommunikation inte behandlas olika under 
lika omständigheter av medlemsstaterna, 
och att en enhetlig regleringspraxis 
tillämpas på den inre marknaden, särskilt 
med avseende på åtgärder som omfattas av 
artiklarna 15 eller 16 i direktiv 2002/21/EG 
eller artiklarna 5 eller 8 i direktiv 
2002/19/EG. EU-leverantörer av 
elektronisk kommunikation bör därför ha 
rätt till lika behandling av medlemsstaterna 
i objektivt likvärdiga situationer för att 
möjliggöra mer integrerade verksamheter 
som täcker flera territorier. Dessutom bör 
det i sådana fall finnas särskilda 
förfaranden på unionsnivå för 
granskning av utkast till beslut om 
korrigeringsåtgärder i den mening som 
avses i artikel 7a i direktiv 2002/21/EG för 
att undvika omotiverade skillnader i de 
skyldigheter som är tillämpliga på EU-
leverantörer av elektronisk 
kommunikation i de olika 
medlemsstaterna.

(15) Det är nödvändigt att säkerställa att 
EU-leverantörer av elektronisk 
kommunikation inte behandlas olika under 
lika omständigheter av medlemsstaterna, 
och att en enhetlig regleringspraxis 
tillämpas på den inre marknaden, särskilt 
med avseende på åtgärder som omfattas av 
artiklarna 15 eller 16 i direktiv 2002/21/EG 
eller artiklarna 5 eller 8 i direktiv 
2002/19/EG. EU-leverantörer av 
elektronisk kommunikation bör därför ha 
rätt till lika behandling av medlemsstaterna 
i objektivt likvärdiga situationer för att 
möjliggöra mer integrerade verksamheter 
som täcker flera territorier.

Or. es

Motivering

Den vetorätt som föreslagits av kommissionen över de lösningar som föreslås av nationella 
regleringsmyndigheter för europeiska leverantörer är obefogad.
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Ändringsförslag 180
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det är nödvändigt att säkerställa att 
EU-leverantörer av elektronisk 
kommunikation inte behandlas olika under 
lika omständigheter av medlemsstaterna, 
och att en enhetlig regleringspraxis 
tillämpas på den inre marknaden, särskilt 
med avseende på åtgärder som omfattas av 
artiklarna 15 eller 16 i direktiv 2002/21/EG 
eller artiklarna 5 eller 8 i direktiv 
2002/19/EG. EU-leverantörer av 
elektronisk kommunikation bör därför ha 
rätt till lika behandling av medlemsstaterna 
i objektivt likvärdiga situationer för att 
möjliggöra mer integrerade verksamheter 
som täcker flera territorier. Dessutom bör 
det i sådana fall finnas särskilda 
förfaranden på unionsnivå för granskning 
av utkast till beslut om 
korrigeringsåtgärder i den mening som 
avses i artikel 7a i direktiv 2002/21/EG för 
att undvika omotiverade skillnader i de 
skyldigheter som är tillämpliga på EU-
leverantörer av elektronisk kommunikation 
i de olika medlemsstaterna.

(15) Det är nödvändigt att säkerställa att 
leverantörer av elektronisk kommunikation 
inte behandlas olika under lika 
omständigheter av medlemsstaterna, och 
att en enhetlig regleringspraxis tillämpas på 
den inre marknaden, särskilt med avseende 
på åtgärder som omfattas av artiklarna 15 
eller 16 i direktiv 2002/21/EG eller 
artiklarna 5 eller 8 i direktiv 2002/19/EG. 
Leverantörer av elektronisk 
kommunikation bör därför ha rätt till lika 
behandling av medlemsstaterna i objektivt 
likvärdiga situationer för att möjliggöra 
mer integrerade verksamheter som täcker 
flera territorier. Dessutom bör det i sådana 
fall finnas särskilda förfaranden på 
unionsnivå för granskning av utkast till 
beslut om korrigeringsåtgärder i den 
mening som avses i artikel 7a i direktiv 
2002/21/EG för att undvika omotiverade 
skillnader i de skyldigheter som är 
tillämpliga på leverantörer av elektronisk 
kommunikation i de olika 
medlemsstaterna.

Or. ro

Ändringsförslag 181
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Reglerings- och utgår
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tillsynsbefogenheterna avseende 
EU-leverantörer av elektronisk 
kommunikation bör fördelas mellan 
leverantörens hemmedlemsstat och 
värdmedlemsstat(er) för att minska 
hindren för marknadstillträde, samtidigt 
som det på lämpligt sätt bör kontrolleras 
att de tillämpliga villkoren för dessa 
leverantörers tillhandahållande av 
elektroniska kommunikationstjänster och 
kommunikationsnät iakttas. Varje 
nationell regleringsmyndighet bör därför 
övervaka efterlevnaden av de villkor som 
är tillämpliga på respektive territorium i 
enlighet med unionslagstiftningen, bland 
annat genom sanktioner och provisoriska 
åtgärder, men endast den nationella 
regleringsmyndigheten i 
hemmedlemsstaten bör ha rätt att 
återkalla eller tillfälligt återkalla rätten 
för en EU-leverantör av elektronisk 
kommunikation att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster i hela eller delar 
av unionen.

Or. ro

Ändringsförslag 182
Petra Kammerevert

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(17) Radiospektrum är en kollektiv 
nyttighet och en ytterst knapp resurs. De är 
nödvändiga för att fullgöra många olika 
samhälleliga, kulturella, sociala och 
ekonomiska funktioner. I och med 
översynen av telekommunikationerna 
2009 fick kommissionen i uppdrag att i 
lika stor och lämplig utsträckning ta 
hänsyn till dessa aspekter vid 
förvaltningen av frekvenser. 
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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/EG24 har inte varit 
tillräckliga för att lösa detta problem.

Bestämmelserna i telekompaketet utgör 
således en tvingande grund för 
frekvenspolitiken i EU. Därför gäller det 
att även i framtiden se till att 
frekvenspolitiken följer detta regelverk 
och inte frångår de principer som 
fastställs där.

__________________
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, s. 7).
24 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. de
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Ändringsförslag 183
Sabine Verheyen, Doris Pack

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Radiospektrum är en kollektiv 
nyttighet och en viktig resurs för den inre 
marknaden för mobilt trådlöst bredband 
och satellitkommunikationer i unionen.
Utvecklingen av trådlösa 
bredbandskommunikationer bidrar till 
genomförandet av en digital agenda för 
Europa, särskilt målet om att garantera 
en tillgång till bredband med en hastighet 
på minst 30 Mbit/s för alla senast 2020, 
och tillhandahålla unionen högsta 
möjliga bredbandshastigheter och 
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/EG24 har inte varit 
tillräckliga för att lösa detta problem.

(17) Radiospektrum är en kollektiv 
nyttighet och en ytterst knapp resurs.
Därför är det av yttersta vikt att ta hänsyn 
till det sociala, kulturella och ekonomiska 
värdet av spektrum som helhet. Som 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
beslut nr 243/2012 om programmet för 
radiospektrumpolitik bör alla ytterligare 
spektrum för trådlös 
bredbandskommunikation kopplas till 
översynen av spektrumanvändning i hela 
UHF-bandet. Enligt artikel 6.5 i beslutet 
om programmet för radiospektrumpolitik 
ska kommissionen senast den 
1 januari 2015 lämna in en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
huruvida det finns behov av åtgärder för 
att harmonisera ytterligare frekvensband.
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__________________ __________________
24 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

Ändringsförslag 184
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Radiospektrum är en kollektiv 
nyttighet och en viktig resurs för den inre 
marknaden för mobilt trådlöst bredband 
och satellitkommunikationer i unionen. 
Utvecklingen av trådlösa 
bredbandskommunikationer bidrar till 
genomförandet av en digital agenda för 
Europa, särskilt målet om att garantera en 
tillgång till bredband med en hastighet på 
minst 30 Mbit/s för alla senast 2020, och 
tillhandahålla unionen högsta möjliga 
bredbandshastigheter och 
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 rådets23 beslut nr 

(17) Radiospektrum är en kollektiv 
nyttighet och en viktig resurs för den inre 
marknaden för mobilt trådlöst bredband 
och satellitkommunikationer i unionen. 
Utvecklingen av trådlösa 
bredbandskommunikationer bidrar till 
genomförandet av en digital agenda för 
Europa, särskilt målet om att garantera en
tillgång till bredband med en hastighet på 
minst 30 Mbit/s för alla senast 2020, och 
tillhandahålla unionen högsta möjliga 
bredbandshastigheter och 
bredbandskapacitet. Några av unionens 
medlemsstater har halkat efter andra 
regioner i världen, till exempel
Nordamerika och vissa områden i Asien, 
när det gäller införande och spridning av 
den senaste generationen trådlös 
bredbandsteknik. Det gör att det kommer 
att ta längre tid att uppnå unionens 
politiska mål i dessa frågor. 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 
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243/2012 om programmet för 
radiospektrumpolitik, vilket visar att det 
krävs snabba åtgärder även inom det 
befintliga programmet för 
radiospektrumpolitik. Unionens åtgärder 
för att harmonisera villkoren för tillträde
till och effektiv användning av 
radiospektrumet för trådlösa 
bredbandskommunikationer i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets24 beslut 
nr 676/2002/EG har inte varit tillräckliga 
för att lösa detta problem.

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 rådets23 beslut
nr 243/2012 om programmet för 
radiospektrumpolitik, vilket visar att det 
krävs snabba åtgärder även inom det 
befintliga programmet för 
radiospektrumpolitik. Unionens åtgärder 
för att harmonisera villkoren för tillträde 
till och effektiv användning av 
radiospektrumet för trådlösa 
bredbandskommunikationer i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets24 beslut 
nr 676/2002/EG har inte varit tillräckliga 
för att lösa detta problem.

__________________ __________________
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).

24 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).

24 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. it

Ändringsförslag 185
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Radiospektrum är en kollektiv 
nyttighet och en viktig resurs för den inre 

(17) Radiospektrum är en kollektiv 
nyttighet och en viktig resurs för den inre 
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marknaden för mobilt trådlöst bredband 
och satellitkommunikationer i unionen. 
Utvecklingen av trådlösa 
bredbandskommunikationer bidrar till 
genomförandet av en digital agenda för 
Europa, särskilt målet om att garantera en 
tillgång till bredband med en hastighet på 
minst 30 Mbit/s för alla senast 2020, och 
tillhandahålla unionen högsta möjliga 
bredbandshastigheter och 
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/EG24 har inte varit tillräckliga 
för att lösa detta problem.

marknaden för mobilt trådlöst bredband 
och satellitkommunikationer i unionen. 
Utvecklingen av trådlösa 
bredbandskommunikationer bidrar till 
genomförandet av en digital agenda för 
Europa, särskilt målet om att garantera en 
tillgång till bredband med en hastighet på 
minst 30 Mbit/s för alla senast 2020, och 
tillhandahålla unionen högsta möjliga 
bredbandshastigheter och 
bredbandskapacitet. Unionen har 
emellertid, delvis på grund av splittringen 
av unionens förfarande för att göra de 
tillgängliga spektrumen lämpade för 
trådlös höghastighetsbredbandsaccess, 
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. Situationen kräver 
en förbättring av medlemsstaternas 
beredvillighet och förmåga att genomföra 
regler som man redan har enats om, samt 
av kommissionens utövande av sina 
befogenheter. 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/EG24 har inte 
varit tillräckliga för att lösa detta problem.

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

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

24 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).

24 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

Ändringsförslag 186
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(17) Radiospektrum är en kollektiv 
nyttighet och en viktig resurs för den inre 
marknaden för mobilt trådlöst bredband 
och satellitkommunikationer i unionen. 
Utvecklingen av trådlösa 
bredbandskommunikationer bidrar till 
genomförandet av en digital agenda för
Europa, särskilt målet om att garantera en 
tillgång till bredband med en hastighet på 
minst 30 Mbit/s för alla senast 2020, och 
tillhandahålla unionen högsta möjliga 
bredbandshastigheter och 
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, och av 
kommissionen beviljats, undantag från den 
gradvisa tillståndsprocessen för att 
möjliggöra användningen av 800 
MHz-bandet för trådlösa 
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annat sätt underlåtit att genomföra detta till 
den tidsgräns som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 243/2012 om programmet för 
radiospektrumpolitik23, 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/EG24 har inte varit tillräckliga 
för att lösa detta problem.

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 
radiospektrumpolitik23, 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/EG24 har inte varit tillräckliga 
för att lösa detta problem.

__________________ __________________
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).

24 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).

24 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. es

Ändringsförslag 187
Herbert Reul

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Radiospektrum är en kollektiv 
nyttighet och en viktig resurs för den inre 
marknaden för mobilt trådlöst bredband 
och satellitkommunikationer i unionen. 
Utvecklingen av trådlösa 
bredbandskommunikationer bidrar till 

(17) Radiospektrum är en kollektiv 
nyttighet och en viktig resurs för den inre 
marknaden för mobilt trådlöst bredband,
satellitkommunikationer och utsändning i 
unionen. Utvecklingen av trådlösa 
bredbandskommunikationer bidrar till 
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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/EG24 har inte varit tillräckliga 
för att lösa detta problem.

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/EG24 har inte varit tillräckliga 
för att lösa detta problem.

__________________ __________________
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, s. 7).

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, s. 7).

24 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).

24 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).
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Or. de

Ändringsförslag 188
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Man bör ytterligare underlätta 
handel med och uthyrning av spektrum 
för trådlösa bredbandskommunikationer 
för att skapa en mer flexibel och effektiv 
tilldelning av spektrumresurser.

Or. en

Ändringsförslag 189
Petra Kammerevert

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 

(18) Radiospektrum används för att 
tillgodose olika offentliga intressen i 
medlemsstaterna. På detta område 
förekommer en mängd nationella och 
regionala särdrag som ska beaktas.
Därför ska medlemsstaterna få behålla 
rätten att vidta åtgärder för att organisera 
de radiospektrum som är nödvändiga för 
att fullgöra särskilda kulturella och 
samhälleliga funktioner. Till dessa hör 
förutom de markbundna utsändningarna 
och de kulturella och kreativa sektorena 
även den allmänna ordningen, den 
allmänna säkerheten och försvaret. I 
händelse av konflikter mellan 
medlemsstater om spektrumanvändningen 
har kommissionen en samordnande och 
kompletterande roll för att stödja 
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trådlöst bredband inte har möjlighet att 
utnyttja de större effektivitetsvinsterna 
från storskaliga och mer integrerade 
verksamheter. Åtgärder på unionsnivå 
när det gäller vissa aspekter av 
radiospektrumtilldelning bör därför 
komplettera utvecklingen av de 
avancerade trådlösa 
bredbandskommunikationstjänsternas 
täckning så att den blir bred och 
integrerad i hela unionen. Samtidigt bör 
medlemstaterna få behålla rätten att vidta 
åtgärder för att organisera sina 
radiospektrum med hänsyn till den 
allmänna ordningen, den allmänna 
säkerheten och försvaret.

medlemsstaterna i EU.

Or. de

Ändringsförslag 190
Sabine Verheyen, Doris Pack

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 

(18) I EU:s omarbetade telekompaket från 
2009 fastställs principerna för 
spektrumförvaltning. Medlemsstaternas 
behörighet för politik rörande 
kulturområdet och det audiovisuella 
området erkänns, och de ges generellt det 
spelrum som är nödvändigt för att vidta 
åtgärder. Åtgärder på EU-nivå rörande 
vissa aspekter av radiospektrumtilldelning 
bör därför fortsatt stödja en dynamisk 
strategi för spektrumförvaltning som 
erkänner medlemsstaternas behörighet på 
detta område och respekterar varje 
medlemsstats politik på kultur- och 
medieområdet och det audiovisuella 
området. Det behövs tillräcklig flexibilitet 
för att införliva särskilda nationella krav,
och medlemstaterna bör få behålla rätten 
att vidta åtgärder för att organisera sina 
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utnyttja de större effektivitetsvinsterna 
från storskaliga och mer integrerade 
verksamheter. Åtgärder på unionsnivå 
när det gäller vissa aspekter av 
radiospektrumtilldelning bör därför 
komplettera utvecklingen av de 
avancerade trådlösa 
bredbandskommunikationstjänsternas 
täckning så att den blir bred och 
integrerad i hela unionen. Samtidigt bör
medlemstaterna få behålla rätten att vidta 
åtgärder för att organisera sina 
radiospektrum med hänsyn till den 
allmänna ordningen, den allmänna 
säkerheten och försvaret.

radiospektrum med hänsyn till den 
allmänna ordningen, den allmänna 
säkerheten och försvaret. Vid tvister 
mellan medlemsstater om 
spektrumanvändning får kommissionen 
samordna och stödja tvistlösningen.

Or. en

Ändringsförslag 191
Amelia Andersdotter

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 

(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 
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och mer integrerade verksamheter. 
Åtgärder på unionsnivå när det gäller vissa 
aspekter av radiospektrumtilldelning bör 
därför komplettera utvecklingen av de 
avancerade trådlösa 
bredbandskommunikationstjänsternas 
täckning så att den blir bred och integrerad 
i hela unionen. Samtidigt bör
medlemstaterna få behålla rätten att vidta 
åtgärder för att organisera sina 
radiospektrum med hänsyn till den 
allmänna ordningen, den allmänna 
säkerheten och försvaret.

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. Medlemstaterna får behålla 
rätten att vidta åtgärder för att organisera 
sina radiospektrum med hänsyn till den 
allmänna ordningen, den allmänna 
säkerheten och försvaret, men alla nya 
spektrum som görs tillgängliga efter 
tillämpningen av denna förordning bör 
uteslutande användas för harmonisering 
av den inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 192
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

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 

(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 
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större effektivitetsvinsterna från storskaliga 
och mer integrerade verksamheter. 
Åtgärder på unionsnivå när det gäller vissa 
aspekter av radiospektrumtilldelning bör 
därför komplettera utvecklingen av de 
avancerade trådlösa 
bredbandskommunikationstjänsternas 
täckning så att den blir bred och integrerad 
i hela unionen. Samtidigt bör 
medlemstaterna få behålla rätten att vidta 
åtgärder för att organisera sina 
radiospektrum med hänsyn till den 
allmänna ordningen, den allmänna 
säkerheten och försvaret.

större effektivitetsvinsterna från storskaliga 
och mer integrerade verksamheter. 
Åtgärder på unionsnivå när det gäller vissa 
aspekter av radiospektrumtilldelning bör 
därför komplettera utvecklingen av de 
avancerade trådlösa 
bredbandskommunikationstjänsternas 
täckning så att den blir bred och integrerad 
i hela unionen. Samtidigt bör 
medlemstaterna få behålla rätten att vidta 
åtgärder för att organisera sina 
radiospektrum med hänsyn till den 
allmänna ordningen, den allmänna 
säkerheten och försvaret eller för att 
uppnå mål som ligger i allmänhetens 
intresse, såsom kulturell mångfald och 
mediepluralism.

Or. en

Ändringsförslag 193
Angelika Niebler

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 

(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 
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bredband inte har möjlighet att utnyttja de 
större effektivitetsvinsterna från storskaliga 
och mer integrerade verksamheter. 
Åtgärder på unionsnivå när det gäller vissa 
aspekter av radiospektrumtilldelning bör 
därför komplettera utvecklingen av de 
avancerade trådlösa 
bredbandskommunikationstjänsternas 
täckning så att den blir bred och integrerad 
i hela unionen. Samtidigt bör 
medlemstaterna få behålla rätten att vidta 
åtgärder för att organisera sina 
radiospektrum med hänsyn till den 
allmänna ordningen, den allmänna 
säkerheten och försvaret.

bredband inte har möjlighet att utnyttja de 
större effektivitetsvinsterna från storskaliga 
och mer integrerade verksamheter. 
Åtgärder på unionsnivå när det gäller vissa 
aspekter av radiospektrumtilldelning bör 
därför komplettera utvecklingen av de 
avancerade trådlösa 
bredbandskommunikationstjänsternas 
täckning så att den blir bred och integrerad 
i hela unionen. Samtidigt bör 
medlemstaterna få behålla rätten att vidta 
åtgärder för att organisera sina 
radiospektrum med hänsyn till den 
allmänna ordningen, den allmänna 
säkerheten och försvaret samt till 
bevarande och främjande av språklig, 
kulturell och medial mångfald.

Or. de

Ändringsförslag 194
Jean-Pierre Audy

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 

(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 
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bredband inte har möjlighet att utnyttja de 
större effektivitetsvinsterna från storskaliga 
och mer integrerade verksamheter. 
Åtgärder på unionsnivå när det gäller vissa 
aspekter av radiospektrumtilldelning bör 
därför komplettera utvecklingen av de 
avancerade trådlösa 
bredbandskommunikationstjänsternas 
täckning så att den blir bred och integrerad 
i hela unionen. Samtidigt bör 
medlemstaterna få behålla rätten att vidta 
åtgärder för att organisera sina 
radiospektrum med hänsyn till den 
allmänna ordningen, den allmänna 
säkerheten och försvaret.

bredband inte har möjlighet att utnyttja de 
större effektivitetsvinsterna från storskaliga 
och mer integrerade verksamheter. 
Åtgärder på unionsnivå när det gäller vissa 
aspekter av radiospektrumtilldelning bör 
därför komplettera utvecklingen av de 
avancerade trådlösa 
bredbandskommunikationstjänsternas 
täckning så att den blir bred och integrerad 
i hela unionen. Samtidigt bör 
medlemstaterna få behålla rätten att vidta
åtgärder för att organisera sina 
radiospektrum med hänsyn till den 
allmänna ordningen, den allmänna 
säkerheten och försvaret och för att 
eftersträva mål av allmänt intresse, 
särskilt när det gäller audiovisuell politik 
och mediepolitik.

Or. fr

Ändringsförslag 195
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Leverantörer av elektroniska 
kommunikationstjänster, inklusive 
mobiloperatörer eller konsortier av sådana 
operatörer, bör gemensamt kunna 
organisera en effektiv och prismässigt 
överkomlig täckning av en stor del av 
unionens territorium som på lång sikt 
gynnar slutanvändarna, och bör därför 
kunna använda radiospektrum i flera 
medlemsstater med tillämpning av 
liknande villkor, förfaranden, kostnader, 
tidpunkter och varaktighet i harmoniserade 
band, och med kompletterande 
radiospektrumpaket, såsom en kombination 
av lägre och högre frekvenser för täckning 
av tätbefolkade och mindre tätbefolkade 
områden. Initiativ för ökad samordning och 

(19) Leverantörer av elektroniska 
kommunikationstjänster, inklusive 
mobiloperatörer eller konsortier av sådana 
operatörer, bör gemensamt kunna 
organisera en effektiv, tekniskt modern, 
avancerad och prismässigt överkomlig 
täckning av en stor del av unionens 
territorium som på lång sikt gynnar 
slutanvändarna, och bör därför kunna 
använda radiospektrum i flera 
medlemsstater med tillämpning av 
liknande villkor, förfaranden, kostnader, 
tidpunkter och varaktighet i harmoniserade 
band, och med kompletterande 
radiospektrumpaket, såsom en kombination 
av lägre och högre frekvenser för täckning 
av tätbefolkade och mindre tätbefolkade 
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konsekvens bidrar även till att öka 
förutsägbarheten för investeringar i nät. 
Förutsägbarheten skulle också gynnas stort 
av en tydlig politik för långsiktig giltighet 
av nyttjanderätter till radiospektrum, utan 
att det påverkar den obegränsade 
karaktären hos sådana rätter i vissa 
medlemsstater. Nyttjanderätterna bör ha 
tydliga villkor för överlåtande, uthyrning 
eller fördelning av delar av eller hela det 
radiospektrum som omfattas av en sådan 
individuell nyttjanderätt.

områden. Initiativ för ökad samordning och 
konsekvens bidrar även till att öka 
förutsägbarheten för investeringar i nät. 
Förutsägbarheten skulle också gynnas stort 
av en tydlig politik för långsiktig giltighet 
av nyttjanderätter till radiospektrum, utan 
att det påverkar den obegränsade 
karaktären hos sådana rätter i vissa 
medlemsstater. Nyttjanderätterna bör ha 
tydliga villkor för överlåtande, uthyrning 
eller fördelning av delar av eller hela det 
radiospektrum som omfattas av en sådan 
individuell nyttjanderätt.

Or. it

Ändringsförslag 196
Petra Kammerevert

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 

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

Or. de

Ändringsförslag 197
Angelika Niebler

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 enligt
direktiv 2002/21/EG.

Or. de
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Ändringsförslag 198
Herbert Reul

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 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 direktiv 
2002/21/EG.

Or. de

Ändringsförslag 199
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Samordningen av och enhetligheten (20) Samordningen av och enhetligheten 
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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.

hos nyttjanderätterna till radiospektrum bör 
också förbättras för de band som har 
harmoniserats för trådlösa, fasta, 
nomadiska och mobila 
bredbandskommunikationer. Detta 
omfattar de band som har identifierats av 
Internationella teleunionen för 
IMT-advanced-system (International 
Mobile Telecommunications-Advanced) 
samt de band som används för RLAN 
(Radio Local Area Networks), såsom 
4 GHz och 5 GHz. Detta skulle även 
kunna utökas till att omfatta band som kan 
harmoniseras i framtiden för trådlösa 
bredbandskommunikationer i enlighet med 
artiklarna 8a och 9 i direktiv 2002/21/EG. 

Or. fr

Ändringsförslag 200
Sabine Verheyen, Doris Pack

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) 

(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) 
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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.

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 
fastställs i direktiv 2002/21/EG.

Or. en

Ändringsförslag 201
Giles Chichester

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 

(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 
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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.

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 och 1.5 GHz inom en snar 
framtid.

Or. en

Ändringsförslag 202
Lambert van Nistelrooij

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 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 och 1.5 GHz inom en snar 
framtid.

Or. en
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Ändringsförslag 203
Claude Turmes

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 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 och 1,5 GHz inom en snar 
framtid.

Or. fr

Motivering

Programmet för radiospektrumpolitik innehåller en detaljerad färdplan där det bl.a. anges att 
medlemsstaterna ska ha auktoriserat tillgången till följande frekvensband: harmoniserade 
frekvensband på 900/1800 MHz, 2,5–2,69 GHz, 3,4–3,8 GHz fram till slutet av 2012. Med 
tanke på att debatten om den faktiska frekvensbandanvändningen ännu inte är avslutad är det 
inte motiverat med en utvidgning utöver 3,8 GHz.
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Ändringsförslag 204
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) En tydlig samstämmighet och 
uppdelning mellan medlemsstaterna vad 
gäller deras nivå av skydd, sekretess och 
säkerhet för kunduppgifterna för att 
garantera förbättrade allmänna 
standarder när det gäller sekretess, skydd 
och säkerhet för slutanvändarnas privata 
och känsliga uppgifter.

Or. it

Ändringsförslag 205
Giles Chichester

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) Medlemsstaternas tillämpning av de 
rättsliga principer och kriterier som 
fastställs i unionens regelverk skulle bli 
mer enhetlig om det infördes en 
samordningsmekanism genom vilken 
kommissionen och medlemsstaternas 
behöriga myndigheter på förhand skulle 
kunna ge synpunkter på en viss 
medlemsstats förslag till beviljande av 
nyttjanderätter.
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Or. en

Motivering

Kommissionen får delta i arbetet med att garantera en högre samordningsnivå mellan de 
olika nationella radiospektrumtilldelningsförfarandena genom att ge synpunkter på 
åtgärdsförslag som lämnats in av nationella behöriga myndigheter. Att ge kommissionen 
vetorätt i detta avseende skulle vara för långtgående och utgöra en överföring av 
befogenheter från medlemsstaterna till kommissionen som varken är befogad eller 
proportionerlig, och som dessutom inkräktar på subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 206
Petra Kammerevert

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. de

Ändringsförslag 207
Patrizia Toia
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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) Medlemsstaternas tillämpning av de 
rättsliga principer och kriterier som rör 
EU:s inre marknad för elektronisk 
kommunikation skulle 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.

Or. it

Ändringsförslag 208
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) Det ekonomiska värde som utgörs 
av enhetliga nyttjanderätter till spektrum i 
flera territorier som beviljas för samma 
operatör skulle vara högre än en 
kombination av enskilda licenser på 
grund av möjligheterna till 
stordriftsfördelar, till integrerade nätverk 
och till att undvika interferensproblem 
mellan länderna. Förfaranden för 
flerterritoriell spektrumauktorisation som 
handhas gemensamt av medlemsstaterna 
skulle göra det möjligt att bevilja 
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förenliga eller identiska nyttjanderätter, 
till exempel när det gäller varaktigheten, 
de tilldelade spektrumblocken och de 
relaterade licensvillkoren, till spektrum i 
flera medlemsstater för operatörer av 
mobilnät.

Or. en

Ändringsförslag 209
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 24b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24b) Alleuropeiska licensauktioner under 
Berecs överinseende kan stimulera 
utvecklingen av en inre telekommarknad i 
EU utan roaming.

Or. en

Ändringsförslag 210
Edit Herczog

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Med tanke på den stora ökningen av 
efterfrågan på radiospektrum för trådlöst 
bredband bör lösningar för en alternativ 
spektrumeffektiv tillgång till trådlöst 
bredband främjas. Detta omfattar 
användning av trådlösa tillträdessystem 
med låg effekt och kort räckvidd, till 
exempel så kallade hotspots (även kallade 
Wi-Fi) i RLAN samt nätverk med små 
cellulära tillträdespunkter med låg effekt 
(även kallade femto-, pico- eller 
metroceller).

(25) Med tanke på den stora ökningen av 
efterfrågan på radiospektrum för trådlöst 
bredband bör lösningar för en alternativ 
spektrumeffektiv tillgång till trådlöst 
bredband uppmuntras och inte förhindras.
Detta omfattar för närvarande användning 
av trådlösa tillträdessystem med låg effekt 
och kort räckvidd, till exempel så kallade 
hotspots (även kallade Wi-Fi) i RLAN 
samt nätverk med små cellulära 
tillträdespunkter med låg effekt (även 
kallade femto-, pico- eller metroceller). 
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Dynamiskt tillträde till spektrum, 
inklusive på licensfri basis, och andra 
innovativa tekniska lösningar och 
användningar av spektrum bör 
uppmuntras och möjliggöras.

Or. en

Motivering

Mot bakgrund av den fortsatta efterfrågan på trådlös internetaccess möjliggör ny teknik en 
dynamisk och mycket effektivare användning av spektrum, i synnerhet på licensfri basis. Med 
tanke på underanvändningen av spektrum i flera frekvenser, åtminstone vid vissa tider på 
dygnet, är det ytterst viktigt att innovativa tekniska lösningar och användningar av spektrum 
uppmuntras och möjliggörs genom EU:s lagstiftning och av nationella tillsynsmyndigheter.

Ändringsförslag 211
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Med tanke på den stora ökningen av 
efterfrågan på radiospektrum för trådlöst 
bredband bör lösningar för en alternativ 
spektrumeffektiv tillgång till trådlöst 
bredband främjas. Detta omfattar 
användning av trådlösa tillträdessystem 
med låg effekt och kort räckvidd, till 
exempel så kallade hotspots (även kallade 
Wi-Fi) i RLAN samt nätverk med små 
cellulära tillträdespunkter med låg effekt 
(även kallade femto-, pico- eller 
metroceller).

(25) Med tanke på den stora ökningen av 
efterfrågan på radiospektrum för trådlöst 
bredband bör lösningar för en alternativ 
spektrumeffektiv tillgång till trådlöst 
bredband aktivt främjas. Detta omfattar 
användning av trådlösa tillträdessystem 
med låg effekt och kort räckvidd, till 
exempel så kallade hotspots (även kallade 
Wi-Fi) i RLAN samt nätverk med små 
cellulära tillträdespunkter med låg effekt 
(även kallade femto-, pico- eller 
metroceller). Dessutom bör man främja 
dynamiskt tillträde till spektrum och 
andra innovativa tekniska lösningar och 
användningar av spektrum.

Or. en

Ändringsförslag 212
Jean-Pierre Audy
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Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Med tanke på den stora ökningen av 
efterfrågan på radiospektrum för trådlöst 
bredband bör lösningar för en alternativ 
spektrumeffektiv tillgång till trådlöst 
bredband främjas. Detta omfattar 
användning av trådlösa tillträdessystem 
med låg effekt och kort räckvidd, till 
exempel så kallade hotspots (även kallade 
Wi-Fi) i RLAN samt nätverk med små 
cellulära tillträdespunkter med låg effekt 
(även kallade femto-, pico- eller 
metroceller).

(25) Med tanke på den stora ökningen av 
efterfrågan på radiospektrum för trådlöst 
bredband bör lösningar för en alternativ 
spektrumeffektiv tillgång till trådlöst 
bredband främjas. Detta omfattar 
användning av trådlösa tillträdessystem 
med låg effekt och kort räckvidd, till 
exempel så kallade hotspots i RLAN samt 
nätverk med små cellulära tillträdespunkter 
med låg effekt (även kallade femto-, pico-
eller metroceller).

Or. en

Ändringsförslag 213
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Med tanke på den stora ökningen av 
efterfrågan på radiospektrum för trådlöst 
bredband bör lösningar för en alternativ 
spektrumeffektiv tillgång till trådlöst 
bredband främjas. Detta omfattar 
användning av trådlösa tillträdessystem 
med låg effekt och kort räckvidd, till 
exempel så kallade hotspots (även kallade 
Wi-Fi) i RLAN samt nätverk med små 
cellulära tillträdespunkter med låg effekt 
(även kallade femto-, pico- eller 
metroceller).

(25) Med tanke på den stora ökningen av 
efterfrågan på radiospektrum för trådlöst 
bredband bör lösningar för en alternativ 
spektrumeffektiv tillgång till trådlöst 
bredband främjas. Detta omfattar, utan 
begränsningar, användning av trådlösa 
tillträdessystem med låg effekt och kort 
räckvidd, till exempel så kallade hotspots 
(även kallade Wi-Fi) i RLAN samt nätverk 
med små cellulära tillträdespunkter med 
låg effekt (även kallade femto-, pico- eller 
metroceller).

Or. it
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Ändringsförslag 214
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) De flesta RLAN-accesspunkterna 
används i dag av privata slutanvändare som 
en lokal trådlös utökning av deras fasta 
bredbandsanslutning. Om slutanvändarna 
inom sina egna internetabonnemang väljer 
att dela anslutningen till sitt RLAN med 
andra kan tillgången till ett stort antal 
sådana accesspunkter, särskilt i 
tätbefolkade områden, bidra till att 
maximera den trådlösa datakapaciteten 
genom återanvändning av radiospektrumet 
och skapa en kostnadseffektiv och 
kompletterande trådlös 
bredbandsinfrastruktur som är tillgänglig 
för andra slutanvändare. Onödiga
begränsningar för användare som vill dela 
åtkomsten till sina egna 
RLAN-anslutningspunkter med andra 
slutanvändare eller som vill ansluta sig till 
sådana accesspunkter bör därför 
undanröjas eller förebyggas.

(27) De flesta RLAN-accesspunkterna 
används i dag av privata slutanvändare som 
en lokal trådlös utökning av deras fasta 
bredbandsanslutning. Om slutanvändarna 
inom sina egna internetabonnemang väljer 
att dela anslutningen till sitt RLAN med 
andra kan tillgången till ett stort antal 
sådana accesspunkter, särskilt i 
tätbefolkade områden, bidra till att 
maximera den trådlösa datakapaciteten 
genom återanvändning av radiospektrumet 
och skapa en kostnadseffektiv och 
kompletterande trådlös 
bredbandsinfrastruktur som är tillgänglig 
för andra slutanvändare. Begränsningar för 
användare som vill dela åtkomsten till sina 
egna RLAN-anslutningspunkter med andra 
slutanvändare eller som vill ansluta sig till 
sådana accesspunkter bör därför 
undanröjas eller förebyggas.

Or. it

Ändringsförslag 215
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Medlemsstaterna bör se till att 
förvaltningen av radiospektrum på 
nationell nivå inte hindrar andra 
medlemsstater från att använda de 
radiospektrum som de har rätt till eller 
uppfylla sina skyldigheter angående band 

(30) När det gäller band som 
harmoniseras på unionsnivå för trådlös 
bredbandskommunikation bör 
medlemsstaterna se till att genomförandet 
av harmoniserade tidtabeller och 
tidsfrister för spektrumtilldelning inte 
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vars användning är harmoniserad på 
unionsnivå. Det är nödvändigt att inrätta 
en samordningsmekanism som bygger på 
det arbete som utförs av gruppen för 
radiospektrumpolitik för att se till att varje 
medlemsstat har likvärdigt tillträde till 
radiospektrum och för att se till att 
resultaten av samordningen är enhetliga 
och genomförbara.

försenas i onödan på grund av 
samordningsproblem. I synnerhet bör 
förvaltningen av radiospektrum på 
nationell nivå inte hindra andra 
medlemsstater från att använda de 
radiospektrum som de har rätt till eller 
uppfylla sina skyldigheter angående 
sådana band. Det är nödvändigt att inrätta 
en samordningsmekanism som bygger på 
det arbete som utförs av gruppen för 
radiospektrumpolitik för att se till att varje 
medlemsstat har likvärdigt tillträde till 
radiospektrum och för att se till att 
resultaten av samordningen är enhetliga 
och genomförbara.

Or. en

Ändringsförslag 216
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Medlemsstaterna bör se till att 
förvaltningen av radiospektrum på 
nationell nivå inte hindrar andra 
medlemsstater från att använda de 
radiospektrum som de har rätt till eller 
uppfylla sina skyldigheter angående band 
vars användning är harmoniserad på 
unionsnivå. Det är nödvändigt att inrätta 
en samordningsmekanism som bygger på 
det arbete som utförs av gruppen för 
radiospektrumpolitik för att se till att varje 
medlemsstat har likvärdigt tillträde till 
radiospektrum och för att se till att 
resultaten av samordningen är enhetliga 
och genomförbara.

(30) När det gäller band som 
harmoniseras på unionsnivå för trådlös 
bredbandskommunikation bör 
medlemsstaterna se till att genomförandet 
av harmoniserade tidtabeller och 
tidsfrister för spektrumtilldelning inte 
försenas i onödan på grund av 
samordningsproblem. I synnerhet bör 
förvaltningen av radiospektrum på 
nationell nivå inte hindra andra 
medlemsstater från att använda de 
radiospektrum som de har rätt till eller 
uppfylla sina skyldigheter angående 
sådana band. Det är nödvändigt att inrätta 
en samordningsmekanism som bygger på 
det arbete som utförs av gruppen för 
radiospektrumpolitik för att se till att varje 
medlemsstat har likvärdigt tillträde till 
radiospektrum och för att se till att 
resultaten av samordningen är enhetliga 
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och genomförbara.

Or. en

Ändringsförslag 217
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Medlemsstaterna bör se till att 
förvaltningen av radiospektrum på 
nationell nivå inte hindrar andra 
medlemsstater från att använda de 
radiospektrum som de har rätt till eller 
uppfylla sina skyldigheter angående band 
vars användning är harmoniserad på 
unionsnivå. Det är nödvändigt att inrätta en 
samordningsmekanism som bygger på det 
arbete som utförs av gruppen för 
radiospektrumpolitik för att se till att varje 
medlemsstat har likvärdigt tillträde till 
radiospektrum och för att se till att 
resultaten av samordningen är enhetliga 
och genomförbara.

(30) När det gäller band som 
harmoniseras på unionsnivå för trådlös 
bredbandskommunikation bör 
medlemsstaterna se till att genomförandet 
av harmoniserade tidtabeller och 
tidsfrister för spektrumtilldelning inte 
försenas i onödan på grund av 
samordningsproblem. I synnerhet bör 
förvaltningen av radiospektrum på 
nationell nivå inte hindra andra 
medlemsstater från att använda de 
radiospektrum som de har rätt till eller 
uppfylla sina skyldigheter angående band 
vars användning är harmoniserad på 
unionsnivå. Det är nödvändigt att inrätta en 
samordningsmekanism som bygger på det 
arbete som utförs av gruppen för 
radiospektrumpolitik för att se till att varje 
medlemsstat har likvärdigt tillträde till 
radiospektrum och för att se till att 
resultaten av samordningen är enhetliga 
och genomförbara.

Or. en

Ändringsförslag 218
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 31
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Erfarenheten av genomförandet av 
unionens regelverk har visat att de 
gällande bestämmelserna om konsekvent 
tillämpning av bestämmelser och målet att 
bidra till utvecklingen av den inre 
marknaden inte har utgjort tillräckliga 
incitament att utforma accessprodukter 
som bygger på harmoniserade standarder 
och processer, särskilt inte på området 
fasta nät. Operatörer som bedriver 
verksamhet i olika medlemsstater har 
svårt att finna accessinsatsvaror som 
kvalitetsmässigt och i fråga om 
driftskompatibilitet hos nät och tjänster 
ligger på rätt nivå, och om de finns så har 
de olika tekniska egenskaper. Detta leder 
till ökade kostnader och hindrar 
tillhandahållandet av tjänster över de 
nationella gränserna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 219
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Erfarenheten av genomförandet av 
unionens regelverk har visat att de gällande 
bestämmelserna om konsekvent 
tillämpning av bestämmelser och målet att 
bidra till utvecklingen av den inre 
marknaden inte har utgjort tillräckliga 
incitament att utforma accessprodukter 
som bygger på harmoniserade standarder 
och processer, särskilt inte på området fasta 
nät. Operatörer som bedriver verksamhet i 
olika medlemsstater har svårt att finna 
accessinsatsvaror som kvalitetsmässigt och 
i fråga om driftskompatibilitet hos nät och 

(31) Erfarenheten av genomförandet av 
unionens regelverk har visat att de gällande 
bestämmelserna om konsekvent 
tillämpning av bestämmelser och målet att 
bidra till utvecklingen av den inre 
marknaden inte har utgjort tillräckliga 
incitament att utforma accessprodukter 
som bygger på harmoniserade standarder 
och processer, särskilt inte på området fasta 
nät. Operatörer som bedriver verksamhet i 
olika medlemsstater har svårt att finna 
accessinsatsvaror som kvalitetsmässigt och 
i fråga om driftskompatibilitet hos nät och 
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tjänster ligger på rätt nivå, och om de finns 
så har de olika tekniska egenskaper. Detta 
leder till ökade kostnader och hindrar 
tillhandahållandet av tjänster över de 
nationella gränserna.

tjänster ligger på rätt nivå, och om de finns 
så har de olika tekniska egenskaper. Detta 
leder till ökade kostnader och hindrar 
tillhandahållandet av tjänster över de 
nationella gränserna.

Förutom de bestämmelser som fastställs i 
denna förordning finns det därför behov 
av en gemensam forskningsstrategi för 
EU för att göra övergripande och 
bestyrkta bedömningar av utmaningar 
och politiska lösningar på global och 
nationell nivå samt på EU-nivå. 
Samarbete mellan europeiska och 
internationella forsknings- och 
standardiseringsorgan bör därför 
uppmuntras ytterligare.

Or. en

Motivering

I linje med det icke-officiella dokumentet rörande den transatlantiska dialogen ”Cyber 
security and Internet issues: Establishing framework for Transatlantic action”.

Ändringsförslag 220
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Erfarenheten av genomförandet av 
unionens regelverk har visat att de gällande 
bestämmelserna om konsekvent 
tillämpning av bestämmelser och målet att 
bidra till utvecklingen av den inre 
marknaden inte har utgjort tillräckliga 
incitament att utforma accessprodukter 
som bygger på harmoniserade standarder 
och processer, särskilt inte på området fasta 
nät. Operatörer som bedriver verksamhet i 
olika medlemsstater har svårt att finna 
accessinsatsvaror som kvalitetsmässigt och 
i fråga om driftskompatibilitet hos nät och 
tjänster ligger på rätt nivå, och om de finns 

(31) Erfarenheten av genomförandet av 
unionens regelverk har visat att de gällande 
bestämmelserna om konsekvent 
tillämpning av bestämmelser och målet att 
bidra till utvecklingen av den inre 
marknaden inte har utgjort tillräckliga 
incitament att utforma accessprodukter 
som bygger på harmoniserade standarder 
och processer, särskilt inte på området fasta 
nät. Bristen på gemensamma normer och 
harmoniserade åtgärder försämrar EU:s 
konkurrenskraft i oerhört hög grad:
Operatörer som bedriver verksamhet i olika 
medlemsstater har svårt att finna 



AM\1012835SV.doc 59/214 PE524.835v01-00

SV

så har de olika tekniska egenskaper. Detta 
leder till ökade kostnader och hindrar 
tillhandahållandet av tjänster över de 
nationella gränserna.

accessinsatsvaror som kvalitetsmässigt och 
i fråga om driftskompatibilitet hos nät och 
tjänster ligger på rätt nivå, och om de finns 
så har de olika tekniska egenskaper. Detta 
leder till ökade kostnader och hindrar 
tillhandahållandet av tjänster över de 
nationella gränserna.

Or. en

Ändringsförslag 221
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Integrationen av den inre marknaden 
för elektronisk kommunikation skulle 
påskyndas om det inrättades en ram 
baserad på nyckelparametrar och 
minimiegenskaper inom vilken det 
fastställdes vissa centrala europeiska 
virtuella produkter som är särskilt viktiga 
för att leverantörer av elektroniska 
kommunikationstjänster ska kunna 
tillhandahålla gränsöverskridande 
tjänster, och inom vilken det skapades en 
unionsomfattande strategi som tar hänsyn 
till den alltmer IP-baserade miljön.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 222
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) De driftsmässiga behoven av olika 
virtuella produkter bör tillgodoses. 

utgår
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Europeiska produkter för virtuell 
bredbandsaccess bör finnas tillgängliga 
för operatörer med ett betydande 
marknadsinflytande som enligt 
ramdirektivet och tillträdesdirektivet 
åläggs att ge tillträde till en viss 
accesspunkt i sina nät enligt reglerade 
villkor. För det första bör ett effektivt 
inträde på marknader i andra länder 
underlättas genom harmoniserade 
produkter som gör det möjligt för 
gränsöverskridande leverantörer att utan 
dröjsmål göra en första leverans av 
tjänster som är förutsägbara och av 
lämplig kvalitet till sina slutkunder, 
inklusive företagskunder med många 
driftsställen i olika medlemsstater, om 
detta är nödvändigt och proportionellt 
enligt en marknadsanalys. Dessa 
harmoniserade produkter bör finnas 
tillgängliga under en tillräckligt lång tid 
för att de som söker tillträde och 
leverantörerna av detta tillträde ska 
kunna planera sina investeringar på 
medellång och lång sikt.

Or. en

Ändringsförslag 223
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För det andra är sofistikerade 
virtuella accessprodukter som kräver 
större investeringar av de som söker 
tillträde och ger dem större kontroll och 
ökad differentiering, särskilt genom 
tillhandahållande av tillträde på en mer 
lokal nivå, centrala för att skapa 
förutsättning för hållbar konkurrens på 
den inre marknaden. Dessa centrala 
tillträdesprodukter i grossistledet till nästa 

utgår
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generations accessnät bör därför också 
harmoniseras för att underlätta 
gränsöverskridande investeringar. Sådana 
virtuella bredbandstillträdesprodukter bör 
utformas så att de har likvärdiga 
funktioner för fysiskt tillträde med 
målsättningen att bredda antalet möjliga 
korrigeringsåtgärder i grossistledet som 
kan övervägas av de nationella 
regleringsmyndigheterna i en 
proportionalitetsanalys i enlighet med 
direktiv 2002/19/EG.

Or. en

Ändringsförslag 224
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Skäl 35a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35a) Det finns ett behov av att 
harmonisera villkoren för högkvalitativa 
produkter i grossistledet som används för 
leverans av tjänster till företag för att göra 
det möjligt att tillhandahålla 
sammanhängande tjänster till 
gränsöverskridande och multinationella 
företag i hela unionen. Sådan 
harmonisering kan spela en viktig roll för 
konkurrenskraften för EU:s företag när 
det gäller kommunikationskostnader.

Or. en

Ändringsförslag 225
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

Förslag till förordning
Skäl 36
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 226
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 

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

Or. de

Ändringsförslag 227
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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,

(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 en fastställd
servicekvalitet inom slutna 
kommunikationsnät som använder 
internetprotokoll med strikt 
tillträdeskontroll utvecklingen av tjänster
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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.

som är beroende av denna fastställda 
kvalitet för att fungera nöjaktigt. Det 
krävs därför en harmoniserad strategi för 
utformning av och tillgänglighet hos dessa 
tjänster, inklusive säkerhetsåtgärder som 
garanterar att den ökade kvaliteten inte är 
funktionsmässigt identisk med eller 
försämrar prestandan, priset eller 
kvaliteten på internetaccesstjänster eller 
undergräver konkurrenskraften, 
innovationen eller nätneutraliteten.

Or. en

Ändringsförslag 228
Petra Kammerevert

Förslag till förordning
Skäl 36a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36a) Begränsad kvalitet och begränsad 
tillgång till innehåll, tillämpningar och 
tjänster inom elektronisk kommunikation 
kan även bero på tillverkarens 
bestämmelser för viss utrustning. Sådana 
affärsmetoder är inte förenliga med målet 
att skapa en fungerande inre marknad 
eller med slutanvändarnas rättigheter.

Or. de

Ändringsförslag 229
Marietje Schaake, Salvador Sedó i Alabart, Amelia Andersdotter
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Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) De europeiska produkterna för virtuell 
bredbandsaccess som inrättas genom denna 
förordning bör beaktas i de nationella 
tillsynsmyndigheternas bedömningar av 
vilka korrigeringsåtgärder för att underlätta 
access som är lämpligast för nät som drivs 
av operatörer som anses ha ett betydande 
marknadsinflytande, samtidigt som en
överreglering genom onödigt många 
accessprodukter i grossistledet bör 
undvikas, vare sig de införs enligt en 
marknadsanalys eller andra villkor. I 
synnerhet bör införandet av europeiska 
virtuella accessprodukter inte i sig leda till 
en ökning av det antal reglerade 
accessprodukter som fastställts för en viss 
operatör. De nationella 
regleringsmyndigheternas behov av att 
efter antagandet av denna förordning 
bedöma om en europeisk produkt för 
bredbandsaccess bör införas i stället för de 
korrigerande åtgärder som underlättar 
tillträde i grossistledet, och att bedöma om 
det är lämpligt att införa en europeisk 
produkt för virtuell bredbandsaccess i 
samband med framtida 
marknadsundersökningar där en betydande 
marknadsmakt har konstaterats, bör inte 
påverka deras ansvar för att fastställa det 
lämpligaste och bäst avvägda korrigerande 
åtgärden för att avhjälpa det konstaterade 
konkurrensproblemet i enlighet med artikel 
16 i direktiv 2022/21/EG.

(37) De europeiska produkterna för virtuell 
bredbandsaccess som inrättas genom denna 
förordning bör beaktas i de nationella 
tillsynsmyndigheternas bedömningar av 
vilka korrigeringsåtgärder för att underlätta 
access som är lämpligast för nät som drivs 
av operatörer som anses ha ett betydande 
marknadsinflytande. Möjligheten att 
genomföra funktionsuppdelning som en 
undantagsåtgärd och att fullt ut 
genomföra likvärdigt tillträde bör 
kontinuerligen ses över av nationella 
tillsynsmyndigheter. Nationella 
tillsynsmyndigheter bör undvika
överreglering genom onödigt många 
accessprodukter i grossistledet, vare sig de 
införs enligt en marknadsanalys eller andra 
villkor. I synnerhet bör införandet av 
europeiska virtuella accessprodukter inte i 
sig leda till en ökning av det antal 
reglerade accessprodukter som fastställts 
för en viss operatör. De nationella 
regleringsmyndigheternas behov av att 
efter antagandet av denna förordning 
bedöma om en europeisk produkt för 
bredbandsaccess bör införas i stället för de 
korrigerande åtgärder som underlättar 
tillträde i grossistledet, och att bedöma om 
det är lämpligt att införa en europeisk 
produkt för virtuell bredbandsaccess i 
samband med framtida 
marknadsundersökningar där en betydande 
marknadsmakt har konstaterats, bör inte 
påverka deras ansvar för att fastställa det 
lämpligaste och bäst avvägda korrigerande 
åtgärden för att avhjälpa det konstaterade 
konkurrensproblemet i enlighet med artikel 
16 i direktiv 2022/21/EG.

Or. en
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Motivering

Berecs dokument ”Guidance on functional separation under Articles 13a and 13b of the 
Access Directive and national procedures” innehåller användbar vägledning för nationella 
tillsynsmyndigheter rörande de rättsliga och praktiska aspekter som behöver ses över. På så 
sätt kan funktionsuppdelning och likvärdigt tillträde genomföras med minsta möjliga 
fördröjning när det objektivt sett är nödvändigt för att garantera konkurrenskraft, innovation 
och lägre priser.

Ändringsförslag 230
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För att skapa rättslig förutsägbarhet 
bör lagstiftningen också avspegla viktiga 
faktorer i den beslutspraxis som håller på 
att utvecklas enligt det gällande 
regelverket vilka påverkar villkoren för 
hur accessprodukter i grossistledet, 
inklusive europeiska virtuella 
bredbandsaccessprodukter, görs 
tillgängliga för nästa generations 
accessnät. Detta bör omfatta 
bestämmelser som avspeglar vilken 
betydelse förhållandet mellan 
konkurrensbegränsningar från 
alternativa fasta och trådlösa 
infrastrukturer, effektiva garantier för 
icke-diskriminerande tillträde och den 
rådande konkurrensen när det gäller 
priser, valfrihet och kvalitet på 
slutkundsnivå har för analysen av 
grossistmarknaden för tillträde, och 
särskilt om det finns behov av 
priskontroller av tillträde till nästa 
generations accessnät. Det sistnämnda 
övervägandet avgör i slutändan 
fördelarna för slutanvändarna. Till 
exempel när de nationella 
regleringsmyndigheterna gör sin 
bedömning från fall till fall enligt artikel 
16 i direktiv 2022/21/EG och utan att det 

utgår
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påverkar bedömningen av betydande 
marknadsmakt kan de slå fast att 
marknadsvillkoren när det finns två fasta 
nästa generations accessnät är tillräckligt 
konkurrenspräglade för att stimulera 
nätuppgraderingar och utvecklas mot 
tillhandahållande av ultrasnabba tjänster, 
som är en viktig parameter för 
konkurrensen på slutkundsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 231
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För att skapa rättslig förutsägbarhet 
bör lagstiftningen också avspegla viktiga 
faktorer i den beslutspraxis som håller på 
att utvecklas enligt det gällande regelverket 
vilka påverkar villkoren för hur 
accessprodukter i grossistledet, inklusive 
europeiska virtuella 
bredbandsaccessprodukter, görs 
tillgängliga för nästa generations accessnät. 
Detta bör omfatta bestämmelser som 
avspeglar vilken betydelse förhållandet 
mellan konkurrensbegränsningar från 
alternativa fasta och trådlösa 
infrastrukturer, effektiva garantier för icke-
diskriminerande tillträde och den rådande 
konkurrensen när det gäller priser, valfrihet 
och kvalitet på slutkundsnivå har för 
analysen av grossistmarknaden för tillträde, 
och särskilt om det finns behov av 
priskontroller av tillträde till nästa 
generations accessnät. Det sistnämnda 
övervägandet avgör i slutändan 
fördelarna för slutanvändarna. Till 
exempel när de nationella 
regleringsmyndigheterna gör sin 
bedömning från fall till fall enligt 
artikel 16 i direktiv 2002/21/EG och utan 
att det påverkar bedömningen av 

(38) För att skapa rättslig förutsägbarhet 
bör lagstiftningen också avspegla viktiga 
faktorer i den beslutspraxis som håller på 
att utvecklas enligt det gällande regelverket 
vilka påverkar villkoren för hur 
accessprodukter i grossistledet, inklusive 
europeiska virtuella 
bredbandsaccessprodukter, görs 
tillgängliga för nästa generations accessnät. 
Detta bör omfatta bestämmelser som 
avspeglar vilken betydelse förhållandet 
mellan konkurrensbegränsningar från 
alternativa fasta och trådlösa 
infrastrukturer, effektiva garantier för icke-
diskriminerande tillträde och den rådande 
konkurrensen när det gäller priser, valfrihet 
och kvalitet på slutkundsnivå har för 
analysen av grossistmarknaden för tillträde, 
och särskilt om det finns behov av 
priskontroller av tillträde till nästa 
generations accessnät.
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betydande marknadsmakt kan de slå fast 
att marknadsvillkoren när det finns två 
fasta nästa generations accessnät är 
tillräckligt konkurrenspräglade för att 
stimulera nätuppgraderingar och 
utvecklas mot tillhandahållande av 
ultrasnabba tjänster, som är en viktig 
parameter för konkurrensen på 
slutkundsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 232
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Det förväntas att ökad konkurrens på 
en gemensam marknad med tiden 
kommer att leda till en minskning av 
sektorsspecifik lagstiftning som grundas 
på marknadsanalys. Ett av resultaten av 
fullbordandet av den inre marknaden är i 
själva verket att den effektiva 
konkurrensen ökar på de relevanta 
marknaderna, och att 
efterhandstillämpning av 
konkurrenslagstiftningen alltmer anses 
vara tillräckligt för att se till att 
marknaden fungerar. För att garantera 
klarhet och förutsägbarhet i 
regelgivningen över gränserna bör tydliga 
och bindande kriterier utformas för 
bedömningen av om förhandsreglering 
fortfarande är motiverat på en viss 
marknad, med hänvisning till 
varaktigheten hos flaskhalsar, 
konkurrensutsikterna, särskilt 
infrastrukturbaserad konkurrens, och 
konkurrensvillkoren på slutkundsnivå när 
det gäller parametrar som pris, valfrihet 
och kvalitet, vilket i sista hand är det 
relevanta för slutanvändarna och för EU-

utgår
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ekonomins globala konkurrenskraft i 
stort. Detta bör ligga till grund för 
successiva översyner av förteckningen 
över marknader som går att reglera på 
förhand och bör vara till hjälp för de 
nationella regleringsmyndigheterna, så 
att de kan inrikta sina insatser på 
områden där konkurrensen fortfarande 
inte är effektiv och göra detta på ett 
enhetligt sätt. Inrättandet av en verklig 
inre marknad för elektronisk 
kommunikation kan dessutom påverka 
marknadernas geografiska omfattning, 
både när det gäller sektorsspecifik 
lagstiftning som grundas på 
konkurrensprinciperna och tillämpningen 
av konkurrenslagstiftningen i sig.

Or. en

Ändringsförslag 233
Giles Chichester

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Det förväntas att ökad konkurrens på 
en gemensam marknad med tiden 
kommer att leda till en minskning av 
sektorsspecifik lagstiftning som grundas 
på marknadsanalys. Ett av resultaten av 
fullbordandet av den inre marknaden är i 
själva verket att den effektiva 
konkurrensen ökar på de relevanta 
marknaderna, och att 
efterhandstillämpning av 
konkurrenslagstiftningen alltmer anses 
vara tillräckligt för att se till att 
marknaden fungerar. För att garantera 
klarhet och förutsägbarhet i 
regelgivningen över gränserna bör tydliga 
och bindande kriterier utformas för 
bedömningen av om förhandsreglering 
fortfarande är motiverat på en viss 

utgår
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marknad, med hänvisning till 
varaktigheten hos flaskhalsar, 
konkurrensutsikterna, särskilt 
infrastrukturbaserad konkurrens, och 
konkurrensvillkoren på slutkundsnivå när 
det gäller parametrar som pris, valfrihet 
och kvalitet, vilket i sista hand är det 
relevanta för slutanvändarna och för EU-
ekonomins globala konkurrenskraft i 
stort. Detta bör ligga till grund för 
successiva översyner av förteckningen 
över marknader som går att reglera på 
förhand och bör vara till hjälp för de 
nationella regleringsmyndigheterna, så 
att de kan inrikta sina insatser på 
områden där konkurrensen fortfarande 
inte är effektiv och göra detta på ett 
enhetligt sätt. Inrättandet av en verklig 
inre marknad för elektronisk 
kommunikation kan dessutom påverka 
marknadernas geografiska omfattning, 
både när det gäller sektorsspecifik 
lagstiftning som grundas på 
konkurrensprinciperna och tillämpningen 
av konkurrenslagstiftningen i sig.

Or. en

Ändringsförslag 234
Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Det förväntas att ökad konkurrens på 
en gemensam marknad med tiden 
kommer att leda till en minskning av 
sektorsspecifik lagstiftning som grundas 
på marknadsanalys. Ett av resultaten av 
fullbordandet av den inre marknaden är i 
själva verket att den effektiva 
konkurrensen ökar på de relevanta 
marknaderna, och att 
efterhandstillämpning av 

utgår
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konkurrenslagstiftningen alltmer anses 
vara tillräckligt för att se till att 
marknaden fungerar. För att garantera 
klarhet och förutsägbarhet i 
regelgivningen över gränserna bör tydliga 
och bindande kriterier utformas för 
bedömningen av om förhandsreglering 
fortfarande är motiverat på en viss 
marknad, med hänvisning till 
varaktigheten hos flaskhalsar, 
konkurrensutsikterna, särskilt 
infrastrukturbaserad konkurrens, och 
konkurrensvillkoren på slutkundsnivå när 
det gäller parametrar som pris, valfrihet 
och kvalitet, vilket i sista hand är det 
relevanta för slutanvändarna och för 
EU-ekonomins globala konkurrenskraft i 
stort. Detta bör ligga till grund för 
successiva översyner av förteckningen 
över marknader som går att reglera på 
förhand och bör vara till hjälp för de 
nationella regleringsmyndigheterna, så 
att de kan inrikta sina insatser på 
områden där konkurrensen fortfarande 
inte är effektiv och göra detta på ett 
enhetligt sätt. Inrättandet av en verklig 
inre marknad för elektronisk 
kommunikation kan dessutom påverka 
marknadernas geografiska omfattning, 
både när det gäller sektorsspecifik 
lagstiftning som grundas på 
konkurrensprinciperna och tillämpningen 
av konkurrenslagstiftningen i sig.

Or. en

Motivering

För att förhindra effekter som är till nackdel för slutanvändarna måste man undvika att 
försvaga konkurrensreglerna i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 235
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 40
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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 
allmänheten från att erbjuda 
slutanvändarna avtalsvillkor som är 
strängare än den skyddsnivån.

(40) Skillnader i det nationella
genomförandet av sektorsspecifika regler 
för skydd av slutanvändare skapar stora 
hinder för den inre digitala marknaden och 
ger upphov till osäkerhet, 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 
allmänheten från att erbjuda 
slutanvändarna avtalsvillkor som är 
strängare än den skyddsnivån.

Or. en

Ändringsförslag 236
Sabine Verheyen, Doris Pack

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 

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

Or. en

Ändringsförslag 237
Petra Kammerevert

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. de

Ändringsförslag 238
Petra Kammerevert

Förslag till förordning
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Under de senaste årtiondena har 
internet utvecklats till en öppen plattform 
för innovation med få tillträdeshinder för 
slutanvändare, innehålls- och 
tillämpningsleverantörer och 
internettjänstleverantörer. Syftet med det 
befintliga regelverket är att ge 
slutanvändarna möjlighet att ha tillgång till 

(45) Under de senaste årtiondena har 
internet utvecklats till en öppen plattform 
för innovation med få tillträdeshinder för 
slutanvändare, innehålls- och 
tillämpningsleverantörer och 
internettjänstleverantörer. Den i princip 
lika behandlingen och icke-
diskrimineringen vid överföringen av 
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och kunna distribuera information eller 
använda de tillämpningar och tjänster som 
de väljer. En rapport från organet för 
europeiska regleringsmyndigheter för 
elektronisk kommunikation (Berec) om 
trafikstyrningspraxis som publicerades i 
maj 2012 och en undersökning som 
beställts av genomförandeorganet för 
hälso- och konsumentfrågor om funktionen 
hos marknaden för anslutning till och 
tillhandahållande av internet ur ett 
konsumentperspektiv som publicerades i 
december 2012, har visat att ett betydande 
antal slutanvändare påverkas av 
trafikstyrningspraxis som blockerar 
specifika tillämpningar eller gör dem 
långsammare.

datapaketen, oberoende av innehåll, 
tjänst, tillämpning, ursprung eller mål, 
måste säkerställas i lagstiftningen i hela 
EU för att varaktigt garantera att varje 
användare av internettjänster i princip 
har tillgång till alla slags innehåll, 
tjänster eller tillämpningar på internet 
eller själv kan tillhandahålla dem. 
Accessnätoperatörer har en allmän 
skyldighet att leverera datapaket till 
användarna genom att tillhandahålla 
överföring av rimlig kvalitet oberoende av 
innehåll, tjänst, tillämpning, ursprung 
eller mål. Denna kvalitetsnivå ska 
fortlöpande vidareutvecklas och följa den 
tekniska utvecklingen. Internets öppna 
och icke-diskriminerande natur är den 
grundläggande drivkraften till innovation 
och ekonomisk effektivitet. Dessa 
egenskaper säkerställer friheten och 
mångfalden för åsikter, medier och 
kultur. Syftet med det befintliga 
regelverket är att ge slutanvändarna 
möjlighet att ha tillgång till och kunna 
distribuera information eller använda de 
tillämpningar och tjänster som de väljer. 
En rapport från organet för europeiska 
regleringsmyndigheter för elektronisk 
kommunikation (Berec) om 
trafikstyrningspraxis som publicerades i 
maj 2012 och en undersökning som 
beställts av genomförandeorganet för 
hälso- och konsumentfrågor om funktionen 
hos marknaden för anslutning till och 
tillhandahållande av internet ur ett 
konsumentperspektiv som publicerades i 
december 2012, har visat att ett betydande 
antal slutanvändare påverkas av 
trafikstyrningspraxis som blockerar 
specifika tillämpningar eller gör dem 
långsammare. Ett öppet internet som utan 
undantag följer ”best effort”-principen 
får inte försämras genom utvecklingen av 
andra produkter och tjänster eller hindras 
i sin egen fortsatta utveckling.

Or. de
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Ändringsförslag 239
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(45) Under de senaste årtiondena har 
internet utvecklats till en öppen plattform 
för innovation med få tillträdeshinder för 
slutanvändare, innehålls- och 
tillämpningsleverantörer och 
internettjänstleverantörer. Syftet med det 
befintliga regelverket är att ge 
slutanvändarna möjlighet att ha tillgång till 
och kunna distribuera information eller 
använda de tillämpningar och tjänster som 
de väljer. En rapport från organet för 
europeiska regleringsmyndigheter för 
elektronisk kommunikation (Berec) om 
trafikstyrningspraxis som publicerades i 
maj 2012 och en undersökning som 
beställts av genomförandeorganet för 
hälso- och konsumentfrågor om funktionen 
hos marknaden för anslutning till och 
tillhandahållande av internet ur ett 
konsumentperspektiv som publicerades i 
december 2012, har visat att ett betydande 
antal slutanvändare påverkas av 
trafikstyrningspraxis som blockerar 
specifika tillämpningar eller gör dem 
långsammare. Dessa tendenser kräver 
tydliga regler på unionsnivå för att 
upprätthålla ett öppet internet och undvika 
en uppsplittring av den inre marknaden till 
följd av enskilda medlemsstaters åtgärder. 
Såsom konstateras i Europaparlamentets 
resolution 2011/2866 av den 
17 november 2011 om ett öppet internet 
och nätneutralitet i Europa har ett öppet 
internet varit en viktig drivkraft för 
konkurrenskraft, ekonomisk tillväxt, 
social utveckling och innovation och 
skapat en otrolig utveckling av 
tillämpningar, innehåll och tjänster 
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online och därmed en ökad tillgång och 
efterfrågan på innehåll och tjänster. Det 
öppna internet har haft en avgörande 
betydelse för en snabb och fri spridning 
av kunskap, idéer och information, även i 
länder där tillgången till oberoende 
medier är begränsad.

Or. en

Ändringsförslag 240
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(45) Under de senaste årtiondena har 
internet utvecklats till en öppen plattform 
för innovation med få tillträdeshinder för 
slutanvändare, innehålls- och 
tillämpningsleverantörer och 
internettjänstleverantörer. Den 
huvudsakliga drivkraften bakom den
exempellösa innovationen och 
ekonomiska aktiviteten under den digitala 
tidsåldern har varit att all internettrafik 
behandlas på samma sätt, utan 
diskriminering, begränsning eller 
störning och oberoende av avsändaren, 
mottagaren, typen, innehållet, apparaten, 
tjänsten eller tillämpningen  i 
överensstämmelse med principen om 
nätneutralitet. Syftet med det befintliga 
regelverket är att ge slutanvändarna 
möjlighet att ha tillgång till och kunna 
distribuera information eller använda de 
tillämpningar och tjänster som de väljer. 
En rapport från organet för europeiska 
regleringsmyndigheter för elektronisk 
kommunikation (Berec) om 
trafikstyrningspraxis som publicerades i 
maj 2012 och en undersökning som 
beställts av genomförandeorganet för 
hälso- och konsumentfrågor om funktionen 
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följd av enskilda medlemsstaters åtgärder. hos marknaden för anslutning till och 
tillhandahållande av internet ur ett 
konsumentperspektiv som publicerades i 
december 2012, har visat att ett betydande 
antal slutanvändare påverkas av 
trafikstyrningspraxis som blockerar 
specifika tillämpningar eller gör dem 
långsammare. Dessa tendenser kräver 
tydliga regler på unionsnivå som fastställer 
principen om nätneutralitet i lag för att 
upprätthålla ett öppet internet och undvika 
en uppsplittring av den inre marknaden till 
följd av enskilda medlemsstaters åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 241
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(45) Under de senaste årtiondena har 
internet utvecklats till en öppen plattform 
för innovation med få tillträdeshinder för 
slutanvändare, innehålls- och 
tillämpningsleverantörer och 
internettjänstleverantörer. En allmän och 
icke-diskriminerande internettillgång har 
inte bara en grundläggande pådrivande 
roll när det gäller innovation och 
ekonomisk effektivitet, utan även när det 
gäller att värna mediefriheten, 
mediepluralismen och den kulturella 
mångfalden. Syftet med det befintliga 
regelverket är att ge slutanvändarna 
möjlighet att ha tillgång till och kunna 
distribuera information eller använda de 
tillämpningar och tjänster som de väljer. 
En rapport från organet för europeiska 
regleringsmyndigheter för elektronisk 
kommunikation (Berec) om 
trafikstyrningspraxis som publicerades i 
maj 2012 och en undersökning som 
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trafikstyrningspraxis som blockerar 
specifika tillämpningar eller gör dem 
långsammare. Dessa tendenser kräver 
tydliga regler på unionsnivå för att 
upprätthålla ett öppet internet och undvika 
en uppsplittring av den inre marknaden till 
följd av enskilda medlemsstaters åtgärder. 
Dessa tendenser kräver tydliga regler på 
unionsnivå för att upprätthålla ett öppet 
internet och undvika en uppsplittring av 
den inre marknaden till följd av enskilda 
medlemsstaters åtgärder.

beställts av genomförandeorganet för 
hälso- och konsumentfrågor om funktionen 
hos marknaden för anslutning till och 
tillhandahållande av internet ur ett 
konsumentperspektiv som publicerades i 
december 2012, har visat att ett betydande 
antal slutanvändare påverkas av 
trafikstyrningspraxis som blockerar 
specifika tillämpningar eller gör dem 
långsammare. Dessa tendenser kräver 
tydliga regler på unionsnivå för att 
upprätthålla ett öppet internet och undvika 
en uppsplittring av den inre marknaden till 
följd av enskilda medlemsstaters åtgärder. 
Dessa tendenser kräver tydliga regler på 
unionsnivå för att upprätthålla ett öppet 
internet och undvika en uppsplittring av 
den inre marknaden till följd av enskilda 
medlemsstaters åtgärder. Utvecklingen av 
specialiserade tjänster eller 
internettjänster med garanterad kvalitet 
får inte leda till ett öppet internet enligt 
”best effort”-principen. Ett öppet internet 
måste vara regel, inte ett undantag.

Or. fr

Ändringsförslag 242
Ivo Belet

Förslag till förordning
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Under de senaste årtiondena har 
internet utvecklats till en öppen plattform 
för innovation med få tillträdeshinder för 
slutanvändare, innehålls- och 
tillämpningsleverantörer och 
internettjänstleverantörer. Syftet med det 
befintliga regelverket är att ge 
slutanvändarna möjlighet att ha tillgång till 
och kunna distribuera information eller 
använda de tillämpningar och tjänster som 
de väljer. En rapport från organet för 

(45) Under de senaste årtiondena har 
internet utvecklats till en öppen plattform 
för innovation med få tillträdeshinder för 
slutanvändare, innehålls- och 
tillämpningsleverantörer och 
internettjänstleverantörer. Öppenheten och 
icke-diskrimineringen på internet är de 
huvudsakliga drivkrafterna för innovation 
och ekonomisk effektivitet, och utgör 
också garantier för mediefrihet, 
mediepluralism och kulturell mångfald.
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europeiska regleringsmyndigheter för 
elektronisk kommunikation (Berec) om 
trafikstyrningspraxis som publicerades i 
maj 2012 och en undersökning som 
beställts av genomförandeorganet för 
hälso- och konsumentfrågor om funktionen 
hos marknaden för anslutning till och 
tillhandahållande av internet ur ett 
konsumentperspektiv som publicerades i 
december 2012, har visat att ett betydande 
antal slutanvändare påverkas av 
trafikstyrningspraxis som blockerar 
specifika tillämpningar eller gör dem 
långsammare. Dessa tendenser kräver 
tydliga regler på unionsnivå för att 
upprätthålla ett öppet internet och undvika 
en uppsplittring av den inre marknaden till 
följd av enskilda medlemsstaters åtgärder.

Syftet med det befintliga regelverket är att 
ge slutanvändarna möjlighet att ha tillgång 
till och kunna distribuera information eller 
använda de tillämpningar och tjänster som 
de väljer. En rapport från organet för 
europeiska regleringsmyndigheter för 
elektronisk kommunikation (Berec) om 
trafikstyrningspraxis som publicerades i 
maj 2012 och en undersökning som 
beställts av genomförandeorganet för 
hälso- och konsumentfrågor om funktionen 
hos marknaden för anslutning till och 
tillhandahållande av internet ur ett 
konsumentperspektiv som publicerades i 
december 2012, har visat att ett betydande 
antal slutanvändare påverkas av 
trafikstyrningspraxis som blockerar 
specifika tillämpningar eller gör dem 
långsammare. Risken för sådan praxis är 
särskilt hög för vertikalt integrerade 
företag. Dessa tendenser kräver tydliga 
regler på unionsnivå för att upprätthålla ett 
öppet internet och undvika en uppsplittring 
av den inre marknaden till följd av enskilda 
medlemsstaters åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 243
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Förslag till förordning
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Under de senaste årtiondena har 
internet utvecklats till en öppen plattform 
för innovation med få tillträdeshinder för 
slutanvändare, innehålls- och 
tillämpningsleverantörer och 
internettjänstleverantörer. Syftet med det 
befintliga regelverket är att ge 
slutanvändarna möjlighet att ha tillgång till 
och kunna distribuera information eller 

(45) Under de senaste årtiondena har 
internet utvecklats till en öppen plattform 
för innovation med få tillträdeshinder för 
slutanvändare, innehålls- och 
tillämpningsleverantörer och 
internettjänstleverantörer. Syftet med det 
befintliga regelverket är att ge 
slutanvändarna möjlighet att ha tillgång till 
och kunna distribuera information eller 



PE524.835v01-00 80/214 AM\1012835SV.doc

SV

använda de tillämpningar och tjänster som 
de väljer. En rapport från organet för 
europeiska regleringsmyndigheter för 
elektronisk kommunikation (Berec) om 
trafikstyrningspraxis som publicerades i 
maj 2012 och en undersökning som 
beställts av genomförandeorganet för 
hälso- och konsumentfrågor om funktionen 
hos marknaden för anslutning till och 
tillhandahållande av internet ur ett 
konsumentperspektiv som publicerades i 
december 2012, har visat att ett betydande 
antal slutanvändare påverkas av 
trafikstyrningspraxis som blockerar 
specifika tillämpningar eller gör dem 
långsammare. Dessa tendenser kräver 
tydliga regler på unionsnivå för att 
upprätthålla ett öppet internet och undvika 
en uppsplittring av den inre marknaden till 
följd av enskilda medlemsstaters åtgärder.

använda de tillämpningar och tjänster som 
de väljer. Det bästa sättet att garantera 
denna möjlighet är att all slags trafik 
behandlas lika av leverantörerna av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten. En rapport från organet för 
europeiska regleringsmyndigheter för 
elektronisk kommunikation (Berec) om 
trafikstyrningspraxis som publicerades i 
maj 2012 och en undersökning som 
beställts av genomförandeorganet för 
hälso- och konsumentfrågor om funktionen 
hos marknaden för anslutning till och 
tillhandahållande av internet ur ett 
konsumentperspektiv som publicerades i 
december 2012, har visat att ett betydande 
antal slutanvändare påverkas av 
trafikstyrningspraxis som blockerar 
specifika tillämpningar eller gör dem 
långsammare. Dessa tendenser kräver 
tydliga regler på unionsnivå för att 
upprätthålla ett öppet internet och undvika 
en uppsplittring av den inre marknaden till 
följd av enskilda medlemsstaters åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 244
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Under de senaste årtiondena har 
internet utvecklats till en öppen plattform 
för innovation med få tillträdeshinder för 
slutanvändare, innehålls- och 
tillämpningsleverantörer och 
internettjänstleverantörer. Syftet med det 
befintliga regelverket är att ge 
slutanvändarna möjlighet att ha tillgång till 
och kunna distribuera information eller 
använda de tillämpningar och tjänster som 
de väljer. En rapport från organet för 

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

europeiska regleringsmyndigheter för 
elektronisk kommunikation (Berec) om 
trafikstyrningspraxis som publicerades i 
maj 2012 och en undersökning som 
beställts av genomförandeorganet för 
hälso- och konsumentfrågor om funktionen 
hos marknaden för anslutning till och 
tillhandahållande av internet ur ett 
konsumentperspektiv som publicerades i 
december 2012, har visat att ett betydande 
antal slutanvändare påverkas av 
trafikstyrningspraxis som blockerar 
specifika tillämpningar eller gör dem 
långsammare. Dessa tendenser kräver 
tydliga regler på unionsnivå för att 
upprätthålla ett öppet internet och undvika 
en uppsplittring av den inre marknaden till 
följd av enskilda medlemsstaters åtgärder.

Or. it

Ändringsförslag 245
Petra Kammerevert

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 
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.

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

Or. de
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Ändringsförslag 246
Françoise Castex

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 
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.

(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 
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, direktiv 1995/46/EG, 
direktiv 2002/58/EG och 
direktiv 2000/31/EG.

Or. en

Ändringsförslag 247
Amelia Andersdotter

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 
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.

(46) Slutanvändarnas frihet att få tillträde 
till och distribuera information och innehåll 
och använda de tillämpningar och tjänster 
som de väljer regleras av unionens 
lagstiftning och tillämplig nationell lag. I 
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, direktiv 1995/46/EG, 
direktiv 2002/58/EG och 
direktiv 2000/31/EG.
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Or. en

Motivering

Genom hänvisningen till direktiven 1995/46/EG och 2002/58/EG avgränsas trafikstyrning 
från uppgiftsskydds- och integritetsperspektivet.

Ändringsförslag 248
András Gyürk

Förslag till förordning
Skäl 46a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46a) Enligt Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna måste 
alla inskränkningar av skyddet för 
privatlivet, rätten till konfidentiell 
kommunikation, rätten till uppgiftsskydd 
eller friheten att ta emot eller skicka 
information ske genom lagstiftning och 
respektera andan i de rättigheterna och 
friheterna. Unionens rättspraxis avseende 
övervakning eller filtrering av 
elektroniska kommunikationer bekräftar 
att införandet av en skyldighet för en 
leverantör av elektroniska 
kommunikationer eller tjänster att 
urskiljningslöst övervaka 
kommunikationer inte bara utgör en 
allvarlig överträdelse av leverantörens 
frihet att bedriva sin verksamhet utan 
dessutom en överträdelse av kundernas 
grundläggande rättigheter. Varje system 
som innebär övervakning av 
kommunikation eller tjänster måste 
därför antingen uttryckligen föreskrivas i 
unionens lagstiftning eller nationell lag 
som antagits i enlighet med unionsrätten 
eller, om det bygger på en frivillig 
överenskommelse, bli föremål för 
domstolsprövning.

Or. en
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Ändringsförslag 249
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 46a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46a) Icke-diskriminering av information 
under sändnings-, överförings- och 
mottagningsfasen bör säkerställas för att 
främja innovation och undanröja hinder 
för marknadsinträde såsom 
Europaparlamentet anger i sitt 
betänkande 2013/2080 om rapporten om 
genomförandet av regelverket för 
elektronisk kommunikation.

Or. en

Ändringsförslag 250
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 46b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46b) Potentiellt konkurrensbegränsande 
och diskriminerande beteende i 
trafikstyrningen strider mot principen om 
nätneutralitet och ett öppet internet och 
bör därför förebyggas, vilket 
Europaparlamentet också påpekade i sitt 
initiativbetänkande 2013/2080.

Or. en

Ändringsförslag 251
Amelia Andersdotter
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Förslag till förordning
Skäl 46c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46c) Enligt Europaparlamentets 
ståndpunkt i sin resolution 2011/2866 av 
den 17 november 2011 om ett öppet 
internet och nätneutralitet i Europa och 
sin resolution 2012/2098 av den 
11 december 2012 om en strategi för 
digital frihet i EU:s utrikespolitik får 
internettjänstleverantörer inte blockera, 
diskriminera, hindra eller försämra 
människors möjligheter att använda en 
tjänst för att få tillgång till, använda, 
skicka, lägga ut, ta emot eller erbjuda 
innehåll, tillämpningar eller tjänster efter 
eget val, oavsett källa eller mål.

Or. en

Ändringsförslag 252
Petra Kammerevert

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 

(47) För att internet ska vara öppet får
leverantörerna av elektronisk 
kommunikation till allmänheten inte 
radera, blockera, sakta ned, försämra eller 
diskriminera visst specifikt innehåll, vissa 
tillämpningar eller vissa tjänster eller 
specifika delar av dessa, förutom genom ett 
antal rimliga trafikstyrningsåtgärder som 
tydligt fastställs i denna förordning och 
som motiveras i varje enskilt fall. Sådana 
åtgärder måste vara öppna, nödvändiga 
och proportionella.
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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.

Or. de

Ändringsförslag 253
Edit Herczog

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, 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 relevanta, effektiva, öppna, 
proportionella och icke-diskriminerande
samt överensstämma med gällande lagar, 
bland annat om integritet och 
uppgiftsskydd. Bevarandet av nätets 
integritet och säkerhet och minimerandet 
av följderna av nättrafikbelastning genom 
trafikstyrningsåtgärder bör anses skäligt, 
under förutsättning att 
nättrafikbelastningen endast uppstår 
tillfälligt eller under exceptionella 
omständigheter och att likvärdiga 
trafiktyper behandlas på samma sätt.

Or. en
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Motivering

Formuleringen ”och tjänsternas allmänna egenskaper” kan missbrukas som kryphål för att 
erbjuda produkter till konsumenterna som i praktiken inte ger dem möjlighet att få tillgång till 
och använda innehåll, tillämpningar och tjänster efter eget val på internet. De enda 
begränsningarna för ett öppet internet, förutom rimlig trafikstyrning, bör gälla datavolymer 
och hastigheter. Omfattningen av vad som bedöms vara rimlig trafikstyrning bör också 
förklaras tydligare, i linje med riktlinjerna från Berec och Europeiska datatillsynsmannen, för 
att spegla framför allt den acceptabla användningen av trafikstyrning för att hantera verkliga 
problem med nätsäkerhet och trafikbelastning när sådana uppkommer och med full respekt 
för uppgiftsskydd och integritet.

Ändringsförslag 254
Catherine Trautmann, Dimitrios Droutsas, Edit Herczog

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, inom de 
avtalsenliga gränserna för datavolymer och 
hastigheter för internetaccesstjänsterna och 
tjänsternas allmänna egenskaper, 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. Åtgärder för att minimera 
följderna av nättrafikbelastning bör anses 
skäliga, under förutsättning att 
nättrafikbelastningen endast uppstår 
tillfälligt eller under exceptionella 
omständigheter och om leverantören på de 
behöriga nationella myndigheternas 
begäran kan visa att det skulle vara 
betydligt mindre effektivt att behandla 
trafiken på samma sätt.
När en leverantör av elektronisk 
kommunikation vidtar sådana åtgärder 
bör den också informera de berörda 
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innehålls-, tillämpnings- och 
tjänsteleverantörerna.

Or. en

Ändringsförslag 255
Seán Kelly

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, 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 effektiva, lämpliga, öppna, 
proportionella och icke-diskriminerande
och överensstämma med gällande lagar, 
bland annat om uppgiftsskydd. 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. Bevarandet 
av nätets integritet och säkerhet och 
minimerandet av följderna av 
nättrafikbelastning genom 
trafikstyrningsåtgärder bör anses skäligt, 
under förutsättning att 
nättrafikbelastningen endast uppstår 
tillfälligt eller under exceptionella 
omständigheter och att likvärdiga 
trafiktyper behandlas på samma sätt.

Or. en
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Motivering

Betydelsen av skälig trafikstyrning bör finslipas och stramas upp i enlighet med riktlinjer och 
yttranden från Berec och Europeiska datatillsynsmannen, exempelvis acceptabel användning 
av trafikstyrning för att hantera verkliga problem med nätsäkerhet och nätöverbelastning, 
samtidigt som kraven på uppgiftsskydd respekteras.

Ändringsförslag 256
Teresa Riera Madurell

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, lämpliga för uppnåendet 
av ett legitimt mål 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 och leverantören på 
behörig nationell myndighets uppmaning 
kan visa att jämlik styrning av trafiken 
skulle vara mindre effektivt.
När en leverantör av elektronisk 
kommunikation vidtar dessa åtgärder bör 
denne informera de leverantörer av 
innehåll, program och tjänster som 
påverkas av detta.
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Or. es

Ändringsförslag 257
Ioannis A. Tsoukalas

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. 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, 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 relevanta, öppna, proportionella 
och icke-diskriminerande. En skälig 
trafikstyrning omfattar förebyggande eller 
förhindrande av allvarliga brott och måste 
överensstämma med gällande lagar, bland 
annat om integritet och dataskydd. 
Bevarandet av nätets integritet och 
säkerhet och minimerandet av följderna 
av nättrafikbelastning genom 
trafikstyrningsåtgärder bör anses skäligt, 
under förutsättning att 
nättrafikbelastningen endast uppstår 
tillfälligt eller under exceptionella 
omständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 258
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 47
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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, 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. Det ska vara 
förbjudet med differentierad prissättning 
eller differentierade villkor med avseende 
på datavolymer och hastigheter för 
specifikt innehåll eller specifika 
tillämpningar eller tjänster. Åtgärderna 
för en rimlig trafikstyrning 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. Så snart som sådana 
åtgärder vidtagits ska leverantörerna av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten informera innehålls-, 
tillämpnings- eller tjänsteleverantörerna 
om detta.

Or. fr

Ändringsförslag 259
Sabine Verheyen

Förslag till förordning
Skäl 47
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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, 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 i bevisligen tillfälliga fall av akut 
trafikbelastning, under förutsättning att
likvärdiga trafiktyper behandlas på 
samma sätt.

Or. en

Ändringsförslag 260
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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 

(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 tekniskt rimliga, icke-
kommersiellt betingade, 
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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.

trafikstyrningsåtgärder. Sådana åtgärder 
bör vara öppna, proportionella och icke-
diskriminerande. Åtgärder för att minimera 
följderna av nättrafikbelastning bör anses 
skäliga, under förutsättning att 
nättrafikbelastningen endast uppstår 
tillfälligt eller under exceptionella 
omständigheter.

Or. en

Motivering

Definitionen av tekniska åtgärder bör endast ske genom objektiva kriterier och utan 
subjektiva kriterier som frivilliga åtgärder och leverantörers kommersiella avtal.

Ändringsförslag 261
Françoise Castex

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 

(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, under förutsättning att 
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följderna av nättrafikbelastning bör anses 
skäliga, under förutsättning att 
nättrafikbelastningen endast uppstår 
tillfälligt eller under exceptionella 
omständigheter.

nättrafikbelastningen endast uppstår 
tillfälligt eller under exceptionella 
omständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 262
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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 klart definierade rimliga
trafikstyrningsåtgärder. Sådana åtgärder 
bör vara öppna, proportionella och icke-
diskriminerande. En skälig trafikstyrning 
kan omfatta frivilliga åtgärder från 
leverantörernas sida för att förhindra 
tillträde till och distribution av 
barnpornografi, som kan överklagas till 
domstol. Åtgärder för att minimera 
följderna av nättrafikbelastning bör anses 
skäliga, under förutsättning att 
nättrafikbelastningen endast uppstår 
tillfälligt eller under exceptionella 
omständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 263
Jean-Pierre Audy
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Förslag till förordning
Skäl 47a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47a) Enligt Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna måste 
alla inskränkningar av skyddet för 
privatlivet, rätten till konfidentiell 
kommunikation, rätten till uppgiftsskydd 
eller friheten att ta emot eller skicka 
information ske genom lagstiftning och 
respektera andan i de rättigheterna och 
friheterna. När det gäller 
trafikstyrningsåtgärder konstaterar 
EU-domstolen i mål C-70/10, SABAM 
mot Tiscali (Scarlet), med avseende på 
allmän övervakning av elektroniska 
kommunikationer, att införandet av en 
skyldighet för en internettjänstleverantör 
eller tjänster att urskiljningslöst övervaka 
kommunikationer inte bara utgör en 
allvarlig överträdelse av leverantörens 
frihet att bedriva sin verksamhet utan kan 
dessutom kränka grundläggande 
rättigheter för leverantörens kunder. 
Varje system som innebär allmän 
övervakning av leverantörer av 
elektronisk kommunikation eller 
elektroniska tjänster bör därför 
uttryckligen föreskrivas i unionens 
lagstiftning eller i nationell lag som 
antagits i överensstämmelse med 
unionsrätten.

Or. en

Ändringsförslag 264
Petra Kammerevert

Förslag till förordning
Skäl 47a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. de

Ändringsförslag 265
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(48) Volymbaserade taxor bör anses vara 
förenliga med principen om ett öppet 
internet så länge slutanvändarna kan välja 
taxor som motsvarar deras normala 
datakonsumtion baserat på öppen 
information om villkoren och följderna av 
sitt val. Samtidigt bör taxorna vara 
utformade så att leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten kan 
anpassa nätkapaciteten till de förväntade 
datavolymerna på ett bättre sätt. För att 
anpassa sina erbjudanden så att de 
tillgodoser slutanvändarnas efterfrågan 
på ett visst innehåll eller vissa tjänster 
eller tillämpningar, kan leverantörer av 
elektronisk kommunikation tillhandahålla 
erbjudanden där överföringen av data för 
innehållet, tjänsterna eller 
tillämpningarna inte räknas av från 
kundernas tillåtna datamängd. Det är 
viktigt att slutkunderna får fullständig 
information innan de samtycker till 
datavolymer eller hastighetsbegränsningar 
samt tillämpliga taxor, att de kontinuerligt 
kan övervaka sin konsumtion och på ett 
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enkelt sätt utöka de tillgängliga 
datavolymerna om de så önskar.

Or. en

Ändringsförslag 266
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 267
Seán Kelly

Förslag till förordning
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

levereras med en höjd nivå av garanterad 
servicekvalitet kan erbjudas av 
leverantörer av elektronisk kommunikation 
till allmänheten eller av innehålls-, 
tillämpnings- eller tjänsteleverantörer. 
Slutanvändarna bör därför också fritt kunna 
ingå avtal om tillhandahållande av sådana
specialiserade tjänster med ökad 
servicekvalitet, antingen med leverantörer 
av elektronisk kommunikation till 
allmänheten eller med innehålls-, 
tillämpnings- eller tjänsteleverantörer. Om 
sådana avtal ingås med 
internettjänstleverantörer bör 
leverantören säkerställa att den ökade 
servicekvaliteten inte försämrar den 
allmänna kvaliteten på internetaccessen. 
När slutanvändare och leverantörer av 
tillämpningar och kommersiella tjänster 
ingår avtal om sådana specialiserade 
tjänster bör det därför vara frivilligt och 
ske på ett icke-diskriminerande sätt.

Or. en

Motivering

Med beaktande av Berecs slutsats att användarkontroll bör råda så ofta som möjligt, är det 
viktigt att man i förordningen klargör att slutanvändare och leverantörer av tillämpningar 
och kommersiella tjänster inte ska drabbas av suboptimala villkor och kvalitet på sin 
internetaccess som gör att de är tvungna att ingå ett avtal om specialiserade tjänster. Det bör 
därför vara absolut frivilligt att ingå avtal om specialiserade tjänster.

Ändringsförslag 268
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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. 
Tillhandahållandet av sådana 
specialiserade tjänster får inte försämra 
den allmänna kvaliteten på 
internetaccessen. 
Trafikstyrningsåtgärderna bör inte heller 
tillämpas på ett sådant sätt att det 
diskriminerar specialiserade tjänster som 
konkurrerar med de tjänster som erbjuds 
av internetaccessleverantören direkt eller 
i partnerskap med andra företag, om det 
inte finns ett objektivt skäl.

Or. en

Ändringsförslag 269
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Förslag till förordning
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(49) Slutanvändarna efterfrågar också 
tjänster och tillämpningar som kräver 
optimering för att säkerställa att tjänsten 
har rätt egenskaper, som erbjuds av 
leverantörer av elektronisk kommunikation 
till allmänheten eller av innehålls-, 
tillämpnings- eller tjänsteleverantörer. 
Sådana tjänster kan bland annat bestå av 
utsändning via internetprotokoll (IP-tv), 
videokonferenser och vissa 
hälsovårdstillämpningar. Slutanvändarna 
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ingå avtal om tillhandahållande av 
specialiserade tjänster med ökad
servicekvalitet, antingen med leverantörer 
av elektronisk kommunikation till 
allmänheten eller med innehålls-, 
tillämpnings- eller tjänsteleverantörer.

bör därför också fritt kunna ingå avtal om 
tillhandahållande av specialiserade tjänster 
med optimerad servicekvalitet, antingen 
med leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten eller med 
innehålls-, tillämpnings- eller 
tjänsteleverantörer. Om sådana avtal 
införs parallellt med 
internetaccesstjänster bör de ansvariga 
leverantörerna se till att den optimerade 
servicekvaliteten inte försämrar den 
allmänna kvaliteten på internetaccessen.

Or. en

Ändringsförslag 270
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(49) Slutanvändarna efterfrågar också 
tjänster och tillämpningar som kräver en 
höjd nivå av garanterad servicekvalitet, 
som erbjuds av leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten eller av 
innehålls-, tillämpnings- eller 
tjänsteleverantörer. Sådana tjänster kan 
bland annat bestå av utsändning via 
internetprotokoll (IP-tv), videokonferenser 
och vissa hälsovårdstillämpningar. 
Slutanvändarna bör därför också fritt kunna 
ingå avtal om tillhandahållande av 
specialiserade tjänster med ökad 
servicekvalitet, antingen med leverantörer 
av elektronisk kommunikation till 
allmänheten eller med innehålls-, 
tillämpnings- eller tjänsteleverantörer. När 
slutanvändare och leverantörer av 
innehåll, tillämpningar och tjänster ingår 
avtal om kommersiella erbjudanden om 
specialiserade tjänster bör det därför vara 
frivilligt och ske på ett icke-
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diskriminerande sätt.

Or. en

Ändringsförslag 271
Ivo Belet

Förslag till förordning
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 272
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 49
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(49) Slutanvändarna efterfrågar också 
tjänster och tillämpningar som kräver en 
höjd nivå av garanterad servicekvalitet, 
som erbjuds av leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten eller av 
innehålls-, tillämpnings- eller 
tjänsteleverantörer. Sådana tjänster kan 
bland annat bestå av utsändning via 
internetprotokoll (IP-tv), videokonferenser 
och vissa hälsovårdstillämpningar. 
Slutanvändarna bör därför också fritt kunna 
ingå avtal om tillhandahållande av 
specialiserade tjänster med ökad 
servicekvalitet, antingen med leverantörer 
av elektronisk kommunikation till 
allmänheten eller med innehålls-, 
tillämpnings- eller tjänsteleverantörer. Det 
bör säkerställas att sådana avtal inte 
försämrar den allmänna kvaliteten på 
internetaccessen och leder till ett internet 
med två hastigheter. 

Or. en

Ändringsförslag 273
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(49) Slutanvändarna efterfrågar också 
tjänster och tillämpningar som kräver en 
höjd nivå av garanterad servicekvalitet, 
som erbjuds av leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten. 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 
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ingå avtal om tillhandahållande av 
specialiserade tjänster med ökad 
servicekvalitet, antingen med leverantörer 
av elektronisk kommunikation till 
allmänheten eller med innehålls-,
tillämpnings- eller tjänsteleverantörer.

med ökad servicekvalitet, med leverantörer 
av elektronisk kommunikation till 
allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 274
Petra Kammerevert

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 

(50) Dessutom efterfrågar innehålls-, 
tillämpnings- och tjänsteleverantörerna 
överföringstjänster som grundas på 
kvalitetsparametrar. 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
i slutna nätverk för en begränsad 
användargrupp. Detta förväntas spela en 
viktig roll för utvecklingen av nya tjänster, 
till exempel kommunikation från maskin 
till maskin (M2M). Specialiserade tjänster 
får varken försämra kvaliteten på 
offentliga internetaccesstjänster eller 
saluföras eller användas som ersättning 
för internet. Specialiserade tjänster är 
endast tillåtna om det föreligger tekniska 
och sakliga belägg för att de behövs, som 
inte enbart härrör från ekonomiskt 
egenintresse, för att realtidskritiska 
tillämpningar av särskild kvalitet ska 
kunna erbjudas. Om specialiserade 
tjänster erbjuds eller saluförs av 
accessnätoperatörer är de skyldiga att 
samtidigt tillhandahålla en öppen 
internetaccesstjänst i enlighet med skäl 
45. Samtliga tjänster på det öppna 
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internetaccesstjänster. internet ska följa ”best effort”-principen.

Or. de

Ändringsförslag 275
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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 eventuellt ha 
möjlighet att förhandla om flexibel kvalitet 
på servicenivåerna med leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten för att främja 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 
sådana definierade kvalitetsnivåer är 
tekniskt nödvändiga för tjänstens 
funktionalitet och om inte sådana avtal 
försämrar den allmänna kvaliteten på 
internetaccesstjänster, i enlighet med 
principen om nätneutralitet.

Or. en
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Ändringsförslag 276
Jean-Pierre Audy

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 väsentligt försämrar den 
allmänna kvaliteten på 
internetaccesstjänster. Dynamisk 
allokering till internetaccesstjänsten av 
kapacitet som inte används för 
specialiserade tjänster när dessa är 
avstängda, bidrar i detta avseende till dess 
övergripande kvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 277
Françoise Castex
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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 leverantörers möjlighet att 
förhandla om flexibel kvalitet på 
servicenivåerna med leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten kan bidra till
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 sådana 
kvalitetsegenskaper är tekniskt 
nödvändiga för tjänstens funktionalitet 
och om inte sådana avtal försämrar 
kvaliteten på internetaccesstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 278
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) Dessutom efterfrågar innehålls-, (50) Dessutom efterfrågar innehålls-, 
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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.

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 skulle kunna användas för
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 sådana 
kvalitetsegenskaper är tekniskt 
nödvändiga för tjänstens funktionalitet 
och om inte sådana avtal försämrar 
kvaliteten på internetaccesstjänster.

Or. en

Motivering

En specialiserad tjänst får inte betraktas som ett egenmäktigt sätt för 
internettjänstleverantörer och internetaccessleverantörer att få full frihet att ingå 
kommersiella avtal med varandra genom att kringgå bestämmelserna om ett öppet internet i 
strid mot principerna om kommunikationsfrihet och konkurrens och innovation i den digitala 
ekonomin. Därför är det nödvändigt att ange att specialiserade tjänster ska vara åtskilda från 
internetaccesstjänster och att de inte ska vara en kopia av en tjänst som redan är tillgänglig 
på internet.

Ändringsförslag 279
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Skäl 50
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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 har möjlighet att 
förhandla om flexibel kvalitet på 
servicenivåerna med leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten när det gäller 
tillhandahållande av specialiserade tjänster. 
Detta öppnar dörren 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. es

Ändringsförslag 280
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 

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

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 281
Catherine Trautmann

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. 

(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 kan vara nödvändig för
tillhandahållande av specialiserade tjänster. 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 282
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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 

(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. De nationella 
regleringsmyndigheterna bör fastställa 
tydliga och begripliga anmälnings- och 
prövningsmekanismer för slutanvändare 
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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.

som utsätts för diskriminering, 
begränsning eller störning av innehåll, 
tjänster eller tillämpningar online. 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.

Or. en

Ändringsförslag 283
Giles Chichester

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 

(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 
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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, 
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.

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, 
internetaccesstjänsternas prestanda jämfört 
med tjänster av ökad kvalitet, 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 eller 
trygga slutanvändarnas möjlighet att 
skaffa sig tillgång till och distribuera 
innehåll eller information eller använda 
tillämpningar och tjänster efter eget val.

Or. en

Ändringsförslag 284
Petra Kammerevert

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 

(51) De nationella 
regleringsmyndigheterna fyller en viktig 
funktion genom att garantera att 
slutanvändarna verkligen kan utöva rätten
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 
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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.

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.

Or. de

Ändringsförslag 285
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 286
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) För att bespara slutanvändarna tråkiga 
överraskningar i form av extremt höga 
fakturor är det lämpligt att ge dem 
möjligheten att ange maxkostnader för 
samtal och internetåtkomst. Denna 
möjlighet bör vara kostnadsfri och regleras 
med hjälp av avpassade meddelanden som 
kan visas igen när användaren närmar sig 
sin maxgräns. När taket 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 bespara slutanvändarna tråkiga 
överraskningar i form av extremt höga 
fakturor är det lämpligt att ge dem 
möjligheten att ange maxkostnader för 
samtal och internetåtkomst. Denna 
möjlighet bör vara kostnadsfri och 
lätthanterlig och regleras med hjälp av 
avpassade meddelanden som kan visas igen 
när användaren närmar sig sin maxgräns. 
När taket 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. it

Ändringsförslag 287
Teresa Riera Madurell

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. 

(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. 
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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.

Slutanvändarna bör därför utan kostnad 
kunna säga upp avtal med en månads
uppsägningstid. I sådana fall kan 
slutanvändarna behöva ersätta 
leverantörerna för återstående värde av 
eventuell subventionerad utrustning eller 
det tidsproportionella värdet av andra 
eventuella kampanjer.

Or. es

Ändringsförslag 288
Ioannis A. Tsoukalas

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 
efter det att ett avtal om 
nummerportabilitet ingåtts. Betalning av 
utestående fakturor bör inte vara ett villkor 
för verkställande av en nummerportering. 
Vidare bör alternativ för 
gränsöverskridande nummerportalitet vid 
flyttning till andra delar av EU 
undersökas. 

Or. en
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Ändringsförslag 289
Sabine Verheyen

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 290
Petra Kammerevert

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 

utgår
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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.

Or. de

Ändringsförslag 291
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 72

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(72) Unionens marknad för 
mobilkommunikationer är fortfarande 
splittrad och det finns inget mobilnät somt 
täcker samtliga medlemsstater. Till följd 
av detta måste roamingleverantörer köpa 
roamingtjänster i grossistledet från 
operatörer i den besökta medlemsstaten 
för att kunna tillhandahålla 
mobilkommunikationstjänster till sina 
nationella kunder som reser inom 
unionen. Dessa grossistavgifter utgör ett 
stort hinder för tillhandahållandet av 
roamingtjänster till prisnivåer som 
motsvarar de nationella mobiltjänsterna. 
Ytterligare åtgärder bör därför införas för 
att underlätta en sänkning av dessa 
avgifter. Kommersiella eller tekniska avtal 
mellan roamingleverantörer som 
möjliggör en virtuell utökning av deras 
nättäckning inom unionen är ett sätt att 
internalisera kostnaderna i grossistledet. 
För att skapa lämpliga incitament bör 
vissa regleringskrav som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 531/201226 anpassas. 
När roamingleverantörer via sin egna nät 
eller genom bilaterala eller multilaterala 
roamingavtal ser till att alla deras kunder 
i unionen som standard erbjuds 
roamingtaxor till samma nivå som de 

utgår
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nationella taxorna till alla sina kunder, 
bör skyldigheten för nationella 
leverantörer att ge sina kunder tillträde 
till röst-, sms- och dataroamingtjänster 
från en alternativ roamingleverantör inte 
gälla för sådana leverantörer, med en 
övergångsperiod i de fall där sådant 
tillträde redan har beviljats.
__________________
26 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 531/2012 av den 
13 juni 2012 om roaming i allmänna 
mobilnät i unionen (EUT L 172, 
30.6.2012, s. 10).

Or. en

Ändringsförslag 292
Herbert Reul

Förslag till förordning
Skäl 72

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(72) Unionens marknad för 
mobilkommunikationer är fortfarande 
splittrad och det finns inget mobilnät somt 
täcker samtliga medlemsstater. Till följd 
av detta måste roamingleverantörer köpa 
roamingtjänster i grossistledet från 
operatörer i den besökta medlemsstaten 
för att kunna tillhandahålla 
mobilkommunikationstjänster till sina 
nationella kunder som reser inom 
unionen. Dessa grossistavgifter utgör ett 
stort hinder för tillhandahållandet av 
roamingtjänster till prisnivåer som 
motsvarar de nationella mobiltjänsterna. 
Ytterligare åtgärder bör därför införas för 
att underlätta en sänkning av dessa 
avgifter. Kommersiella eller tekniska avtal 
mellan roamingleverantörer som 
möjliggör en virtuell utökning av deras 
nättäckning inom unionen är ett sätt att 

utgår
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internalisera kostnaderna i grossistledet. 
För att skapa lämpliga incitament bör 
vissa regleringskrav som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 531/201226 anpassas. 
När roamingleverantörer via sin egna nät 
eller genom bilaterala eller multilaterala 
roamingavtal ser till att alla deras kunder 
i unionen som standard erbjuds 
roamingtaxor till samma nivå som de 
nationella taxorna till alla sina kunder, 
bör skyldigheten för nationella 
leverantörer att ge sina kunder tillträde 
till röst-, sms- och dataroamingtjänster 
från en alternativ roamingleverantör inte 
gälla för sådana leverantörer, med en 
övergångsperiod i de fall där sådant 
tillträde redan har beviljats.
__________________
26 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 531/2012 av den 
13 juni 2012 om roaming i allmänna 
mobilnät i unionen (EUT L 172, 
30.6.2012, s. 10).

Or. de

Ändringsförslag 293
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 72

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(72) Unionens marknad för 
mobilkommunikationer är fortfarande 
splittrad och det finns inget mobilnät somt 
täcker samtliga medlemsstater. Till följd av 
detta måste roamingleverantörer köpa 
roamingtjänster i grossistledet från 
operatörer i den besökta medlemsstaten för 
att kunna tillhandahålla 
mobilkommunikationstjänster till sina 
nationella kunder som reser inom unionen. 

(72) Unionens marknad för 
mobilkommunikationer är fortfarande 
splittrad och det finns inget mobilnät somt 
täcker samtliga medlemsstater. Till följd av 
detta måste roamingleverantörer köpa 
roamingtjänster i grossistledet från 
operatörer i den besökta medlemsstaten för 
att kunna tillhandahålla 
mobilkommunikationstjänster till sina 
nationella kunder som reser inom unionen. 
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Dessa grossistavgifter utgör ett stort hinder 
för tillhandahållandet av roamingtjänster 
till prisnivåer som motsvarar de nationella 
mobiltjänsterna. Ytterligare åtgärder bör 
därför införas för att underlätta en sänkning 
av dessa avgifter. Kommersiella eller 
tekniska avtal mellan roamingleverantörer 
som möjliggör en virtuell utökning av 
deras nättäckning inom unionen är ett sätt 
att internalisera kostnaderna i grossistledet. 
För att skapa lämpliga incitament bör vissa 
regleringskrav som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 531/201226 anpassas. När 
roamingleverantörer via sin egna nät eller 
genom bilaterala eller multilaterala 
roamingavtal ser till att alla deras kunder i 
unionen som standard erbjuds 
roamingtaxor till samma nivå som de 
nationella taxorna till alla sina kunder, bör 
skyldigheten för nationella leverantörer att 
ge sina kunder tillträde till röst-, sms- och 
dataroamingtjänster från en alternativ 
roamingleverantör inte gälla för sådana 
leverantörer, med en övergångsperiod i de 
fall där sådant tillträde redan har beviljats.

Dessa grossistavgifter utgör ett stort hinder 
för tillhandahållandet av roamingtjänster 
till prisnivåer som motsvarar de nationella 
mobiltjänsterna. Ytterligare åtgärder bör 
därför införas för att underlätta en sänkning 
av dessa avgifter, säkerställa rättslig 
förutsebarhet och bidra till att stabilisera 
marknaden. Kommersiella eller tekniska 
avtal mellan roamingleverantörer som 
möjliggör en virtuell utökning av deras 
nättäckning inom unionen är ett sätt att 
internalisera kostnaderna i grossistledet. 
För att skapa lämpliga incitament bör vissa 
regleringskrav som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 531/201226 anpassas. När
roamingleverantörer via sin egna nät eller 
genom bilaterala eller multilaterala 
roamingavtal ser till att alla deras kunder i 
unionen som standard erbjuds 
roamingtaxor till samma nivå som de 
nationella taxorna till alla sina kunder, bör 
skyldigheten för nationella leverantörer att 
ge sina kunder tillträde till röst-, sms- och 
dataroamingtjänster från en alternativ 
roamingleverantör inte gälla för sådana 
leverantörer, med en övergångsperiod i de 
fall där sådant tillträde redan har beviljats.

__________________ __________________
26 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 531/2012 av den 
13 juni 2012 om roaming i allmänna 
mobilnät i unionen (EUT L 172, 30.6.2012, 
s. 10).

26 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 531/2012 av den 
13 juni 2012 om roaming i allmänna 
mobilnät i unionen (EUT L 172, 30.6.2012, 
s. 10).

Or. en

Ändringsförslag 294
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 73
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(73) Genom bilaterala eller multilaterala 
roamingavtal kan mobiloperatörerna i 
betydande utsträckning behandla roaming 
av sina nationella kunder på nät som 
tillhör en partner på samma sätt som 
tillhandahållandet av tjänster till sådana 
kunder i sina egna nät, vilket i sin tur 
påverkar prissättningen i slutkundsledet 
för sådan virtuell täckning på nätet inom 
unionen. Sådana arrangemang på 
grossistnivå möjliggör utveckling av nya 
roamingprodukter och bidrar därför till 
ökad valfrihet och konkurrens på 
slutkundsnivå.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 295
Herbert Reul

Förslag till förordning
Skäl 73

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(73) Genom bilaterala eller multilaterala 
roamingavtal kan mobiloperatörerna i 
betydande utsträckning behandla roaming 
av sina nationella kunder på nät som 
tillhör en partner på samma sätt som 
tillhandahållandet av tjänster till sådana 
kunder i sina egna nät, vilket i sin tur 
påverkar prissättningen i slutkundsledet 
för sådan virtuell täckning på nätet inom 
unionen. Sådana arrangemang på 
grossistnivå möjliggör utveckling av nya 
roamingprodukter och bidrar därför till 
ökad valfrihet och konkurrens på 
slutkundsnivå.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 296
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Skäl 73

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(73) Genom bilaterala eller multilaterala
roamingavtal kan mobiloperatörerna i 
betydande utsträckning behandla roaming 
av sina nationella kunder på nät som tillhör 
en partner på samma sätt som 
tillhandahållandet av tjänster till sådana 
kunder i sina egna nät, vilket i sin tur 
påverkar prissättningen i slutkundsledet för 
sådan virtuell täckning på nätet inom 
unionen. Sådana arrangemang på 
grossistnivå möjliggör utveckling av nya 
roamingprodukter och bidrar därför till 
ökad valfrihet och konkurrens på 
slutkundsnivå.

(73) Genom kommersiella eller tekniska
roamingavtal kan mobiloperatörerna i 
betydande utsträckning behandla roaming 
av sina nationella kunder på nät som tillhör 
en partner på samma sätt som 
tillhandahållandet av tjänster till sådana 
kunder i sina egna nät, vilket i sin tur 
påverkar prissättningen i slutkundsledet för 
sådan virtuell täckning på nätet inom 
unionen. Sådana arrangemang på 
grossistnivå möjliggör utveckling av nya 
roamingprodukter och bidrar därför till 
ökad valfrihet och konkurrens på 
slutkundsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 297
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 74

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(74) I En digital agenda för Europa och 
förordning (EU) nr 531/2012 fastställs det 
politiska målet att skillnaden mellan 
roamingtaxor och nationella taxor bör 
närma sig noll. I praktiken innebär detta att 
en konsument som tillhör någon av de 
breda observerbara kategorierna av 
nationell konsumtion, vilka identifieras 
med hänvisning till en parts olika 
nationella slutkundspaket, tryggt bör kunna 
följa sitt typiska konsumtionsmönster 
enligt sitt respektive nationella 
slutkundspaket vid de tillfällen då han eller 

(74) I En digital agenda för Europa och 
förordning (EU) nr 531/2012 fastställs det 
politiska målet att skillnaden mellan 
roamingtaxor och nationella taxor bör 
närma sig noll. I praktiken innebär detta att 
en konsument som tillhör någon av de 
breda observerbara kategorierna av 
nationell konsumtion, vilka identifieras 
med hänvisning till en parts olika 
nationella slutkundspaket, tryggt bör kunna 
följa sitt typiska konsumtionsmönster 
enligt sitt respektive nationella 
slutkundspaket vid de tillfällen då han eller 
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hon reser inom unionen, utan ytterligare 
kostnader utöver de normala kostnaderna i 
hemmedlemsstaten. Sådana breda 
kategorier kan identifieras via aktuell 
kommersiell praxis, till exempel genom 
differentiering i nationella slutkundspaket 
mellan kunder som har kontantkort och 
kunder som har abonnemang, paket som 
endast innehåller GSM (dvs. rösttelefoni-
och sms-tjänster), paket som anpassats för 
olika konsumtionsvolymer, företagspaket 
respektive konsumentpaket, slutkundspaket 
med priser per konsumerad enhet och paket 
som innehåller samlade enheter (t.ex. 
samtalsminuter, datamegabytes) till en 
standardavgift, oavsett den faktiska 
konsumtionen. Den mångfald taxeplaner 
för slutkunder och paket som finns 
tillgängliga för kunderna på de nationella 
mobilmarknaderna i unionen tillgodoser 
varierande användarbehov på en 
konkurrenspräglad marknad. Denna 
flexibilitet på de nationella marknaderna 
bör också avspeglas i roamingmiljön inom 
unionen, samtidigt som det är viktigt att ta 
hänsyn till att roamingleverantörer behöver 
insatsvaror i grossistledet från oberoende 
nätoperatörer i olika medlemsstater, vilket 
fortfarande kan motivera införandet av 
gränser med hänvisning till skälig 
användning om nationella taxor tillämpas 
på sådan roamingkonsumtion.

hon reser inom unionen, utan ytterligare 
kostnader utöver de normala kostnaderna i 
hemmedlemsstaten. Sådana breda 
kategorier kan identifieras via aktuell 
kommersiell praxis, till exempel genom 
differentiering i nationella slutkundspaket 
mellan kunder som har kontantkort och 
kunder som har abonnemang, paket som 
endast innehåller GSM (dvs. rösttelefoni-
och sms-tjänster), paket som anpassats för 
olika konsumtionsvolymer, företagspaket 
respektive konsumentpaket, slutkundspaket 
med priser per konsumerad enhet och paket 
som innehåller samlade enheter (t.ex. 
samtalsminuter, datamegabytes) till en 
standardavgift, oavsett den faktiska 
konsumtionen. Den mångfald taxeplaner 
för slutkunder och paket som finns 
tillgängliga för kunderna på de nationella 
mobilmarknaderna i unionen tillgodoser 
varierande användarbehov på en 
konkurrenspräglad marknad. Denna 
flexibilitet på de nationella marknaderna 
bör också avspeglas i roamingmiljön inom 
unionen, samtidigt som det är viktigt att ta 
hänsyn till att roamingleverantörer behöver 
insatsvaror i grossistledet från oberoende 
nätoperatörer i olika medlemsstater, vilket 
fortfarande kan motivera införandet av 
gränser med hänvisning till skälig 
användning om nationella taxor tillämpas 
på sådan roamingkonsumtion. I synnerhet 
bör användning utöver normal 
roamingkonsumtion och arbitrageeffekter 
förhindras, eftersom i övrigt 
konkurrenskraftiga inhemska marknader 
och incitament för 
infrastrukturinvestering kan påverkas 
negativt.

Or. en

Motivering

Det bör säkerställas att användare inte ersätter sin inhemska leverantör med en 
roamingleverantör som inte har investerat i infrastrukturen i användarnas medlemsstat. 
Därför bör det finnas rättvisa användningsgränser för roamingkonsumtion för att undvika 
arbitrageeffekter, som annars skulle innebära en betydande risk för leverantörer och hämma 
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investeringarna i ny infrastruktur.

Ändringsförslag 298
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 74

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(74) I En digital agenda för Europa och 
förordning (EU) nr 531/2012 fastställs det 
politiska målet att skillnaden mellan 
roamingtaxor och nationella taxor bör 
närma sig noll. I praktiken innebär detta att 
en konsument som tillhör någon av de 
breda observerbara kategorierna av 
nationell konsumtion, vilka identifieras 
med hänvisning till en parts olika 
nationella slutkundspaket, tryggt bör kunna 
följa sitt typiska konsumtionsmönster 
enligt sitt respektive nationella 
slutkundspaket vid de tillfällen då han eller 
hon reser inom unionen, utan ytterligare 
kostnader utöver de normala kostnaderna i 
hemmedlemsstaten. Sådana breda 
kategorier kan identifieras via aktuell 
kommersiell praxis, till exempel genom 
differentiering i nationella slutkundspaket 
mellan kunder som har kontantkort och 
kunder som har abonnemang, paket som 
endast innehåller GSM (dvs. rösttelefoni-
och sms-tjänster), paket som anpassats för 
olika konsumtionsvolymer, företagspaket 
respektive konsumentpaket, slutkundspaket 
med priser per konsumerad enhet och paket 
som innehåller samlade enheter (t.ex. 
samtalsminuter, datamegabytes) till en 
standardavgift, oavsett den faktiska 
konsumtionen. Den mångfald taxeplaner 
för slutkunder och paket som finns 
tillgängliga för kunderna på de nationella 
mobilmarknaderna i unionen tillgodoser 
varierande användarbehov på en 
konkurrenspräglad marknad. Denna 
flexibilitet på de nationella marknaderna 

(74) I En digital agenda för Europa och 
förordning (EU) nr 531/2012 fastställs det 
politiska målet att skillnaden mellan 
roamingtaxor och nationella taxor bör 
närma sig noll. I praktiken innebär detta att 
en konsument som tillhör någon av de 
breda observerbara kategorierna av 
nationell konsumtion, vilka identifieras 
med hänvisning till en parts olika 
nationella slutkundspaket, tryggt bör kunna 
följa sitt typiska konsumtionsmönster 
enligt sitt respektive nationella 
slutkundspaket vid de tillfällen då han eller 
hon reser inom unionen, utan ytterligare 
kostnader utöver de normala kostnaderna i 
hemmedlemsstaten. Sådana breda 
kategorier kan identifieras via aktuell 
kommersiell praxis, till exempel genom 
differentiering i nationella slutkundspaket 
mellan kunder som har kontantkort och 
kunder som har abonnemang, paket som 
endast innehåller GSM (dvs. rösttelefoni-
och sms-tjänster), paket som anpassats för 
olika konsumtionsvolymer, företagspaket 
respektive konsumentpaket, slutkundspaket 
med priser per konsumerad enhet och paket 
som innehåller samlade enheter (t.ex. 
samtalsminuter, datamegabytes) till en 
standardavgift, oavsett den faktiska 
konsumtionen. Den mångfald taxeplaner 
för slutkunder och paket som finns 
tillgängliga för kunderna på de nationella 
mobilmarknaderna i unionen tillgodoser 
varierande användarbehov på en 
konkurrenspräglad marknad. Denna 
flexibilitet på de nationella marknaderna 
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bör också avspeglas i roamingmiljön inom 
unionen, samtidigt som det är viktigt att ta 
hänsyn till att roamingleverantörer behöver 
insatsvaror i grossistledet från oberoende 
nätoperatörer i olika medlemsstater, vilket 
fortfarande kan motivera införandet av 
gränser med hänvisning till skälig 
användning om nationella taxor tillämpas 
på sådan roamingkonsumtion.

bör också avspeglas i roamingmiljön inom 
unionen, samtidigt som det är viktigt att ta 
hänsyn till att roamingleverantörer behöver 
insatsvaror i grossistledet från oberoende 
nätoperatörer i olika medlemsstater, vilket 
fortfarande kan motivera införandet av 
gränser med hänvisning till skälig 
användning om nationella taxor tillämpas 
på sådan roamingkonsumtion. Syftet med 
detta är att förhindra onormal eller 
bedräglig användning samt 
arbitragescenarier som kan påverka 
konkurrenskraftiga inhemska marknader.

Or. en

Ändringsförslag 299
Herbert Reul

Förslag till förordning
Skäl 74

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(74) I En digital agenda för Europa och 
förordning (EU) nr 531/2012 fastställs det 
politiska målet att skillnaden mellan 
roamingtaxor och nationella taxor bör 
närma sig noll. I praktiken innebär detta att 
en konsument som tillhör någon av de 
breda observerbara kategorierna av 
nationell konsumtion, vilka identifieras 
med hänvisning till en parts olika 
nationella slutkundspaket, tryggt bör kunna 
följa sitt typiska konsumtionsmönster 
enligt sitt respektive nationella 
slutkundspaket vid de tillfällen då han eller 
hon reser inom unionen, utan ytterligare 
kostnader utöver de normala kostnaderna i 
hemmedlemsstaten. Sådana breda
kategorier kan identifieras via aktuell 
kommersiell praxis, till exempel genom 
differentiering i nationella slutkundspaket 
mellan kunder som har kontantkort och 
kunder som har abonnemang, paket som 
endast innehåller GSM (dvs. rösttelefoni-

(74) I En digital agenda för Europa och 
förordning (EU) nr 531/2012 fastställs det 
politiska målet att skillnaden mellan 
roamingtaxor och nationella taxor bör 
närma sig noll. I praktiken innebär detta att 
en konsument som tillhör någon av de 
breda observerbara kategorierna av 
nationell konsumtion, vilka identifieras 
med hänvisning till en parts olika 
nationella slutkundspaket, tryggt bör kunna 
följa sitt typiska konsumtionsmönster 
enligt sitt respektive nationella 
slutkundspaket vid de tillfällen då han eller 
hon reser inom unionen, utan ytterligare 
kostnader utöver de normala kostnaderna i 
hemmedlemsstaten. Sådana breda 
kategorier kan identifieras via aktuell 
kommersiell praxis, till exempel genom 
differentiering i nationella slutkundspaket 
mellan kunder som har kontantkort och 
kunder som har abonnemang, paket som 
endast innehåller GSM (dvs. rösttelefoni-
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och sms-tjänster), paket som anpassats för 
olika konsumtionsvolymer, företagspaket 
respektive konsumentpaket, slutkundspaket 
med priser per konsumerad enhet och paket 
som innehåller samlade enheter (t.ex. 
samtalsminuter, datamegabytes) till en 
standardavgift, oavsett den faktiska 
konsumtionen. Den mångfald taxeplaner 
för slutkunder och paket som finns 
tillgängliga för kunderna på de nationella 
mobilmarknaderna i unionen tillgodoser 
varierande användarbehov på en 
konkurrenspräglad marknad. Denna 
flexibilitet på de nationella marknaderna 
bör också avspeglas i roamingmiljön inom 
unionen, samtidigt som det är viktigt att ta 
hänsyn till att roamingleverantörer behöver 
insatsvaror i grossistledet från oberoende 
nätoperatörer i olika medlemsstater, vilket 
fortfarande kan motivera införandet av 
gränser med hänvisning till skälig 
användning om nationella taxor tillämpas 
på sådan roamingkonsumtion.

och sms-tjänster), paket som anpassats för 
olika konsumtionsvolymer, företagspaket 
respektive konsumentpaket, slutkundspaket 
med priser per konsumerad enhet och paket 
som innehåller samlade enheter (t.ex. 
samtalsminuter, datamegabytes) till en 
standardavgift, oavsett den faktiska 
konsumtionen. Den mångfald taxeplaner 
för slutkunder och paket som finns 
tillgängliga för kunderna på de nationella 
mobilmarknaderna i unionen tillgodoser 
varierande användarbehov på en 
konkurrenspräglad marknad. Denna 
flexibilitet på de nationella marknaderna 
bör också avspeglas i roamingmiljön inom 
unionen, samtidigt som det är viktigt att ta 
hänsyn till att roamingleverantörer behöver 
insatsvaror i grossistledet från oberoende 
nätoperatörer i olika medlemsstater, vilket 
fortfarande kan motivera införandet av 
gränser med hänvisning till skälig 
användning om nationella taxor tillämpas 
på sådan roamingkonsumtion. Detta syftar 
till att förhindra missbruk som skulle 
inverka negativt på den nationella 
konkurrenskraften.

Or. de

Ändringsförslag 300
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 74a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(74a) De strukturåtgärder som föreskrivs i 
förordning (EU) nr 531/2012 som syftar 
till att öka konkurrensen på 
roamingmarknaden, exempelvis en 
lösning med lokal utbrytning och en 
åtskillnadsmekanism, är ett viktigt steg för 
att avskaffa roamingavgifter för 
slutkunder. Avvecklingen av 
roamingavgifter för slutkunder måste 
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omfattas av lägre pristak för 
grossistaxorna för att skapa lika villkor 
för alla operatörer i unionen, och 
kommissionen ska därför senast den 1 juli 
2015 lägga fram förslag i detta avseende 
till Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 301
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 74b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(74b) För att skapa lika villkor för alla 
marknadsoperatörer bör 
roamingtjänsttillträde i grossistled 
tillhandahållas enligt icke-
diskriminerande villkor utan åtskillnad 
mellan inhemska och utländska 
operatörer, inbegripet villkor för tillträde i 
grossisledet som tillhandahålls för 
inhemska mobiltjänster.

Or. en

Ändringsförslag 302
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 75

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(75) Det är i första hand 
roamingleverantörerna som själva bedömer 
vad som utgör skäliga volymer av samtal, 
sms-meddelanden och data i roaming som 
ska täckas av nationella taxor i deras olika 
slutkundspaket. De nationella 
regleringsmyndigheterna bör övervaka 
roamingleverantörernas tillämpning av 
sådana skäliga konsumtionsgränser och se 

(75) Det är i första hand 
roamingleverantörerna som själva bedömer 
vad som utgör skäliga volymer av samtal, 
sms-meddelanden och data i roaming som 
ska täckas av nationella taxor i deras olika 
slutkundspaket. De nationella 
regleringsmyndigheterna bör övervaka 
roamingleverantörernas tillämpning av 
sådana skäliga konsumtionsgränser och se 



PE524.835v01-00 128/214 AM\1012835SV.doc

SV

till att de uttryckligen definieras med 
detaljerad och kvantifierad information i 
avtalen på ett sätt som är tydligt och klart 
för kunderna. I detta sammanhang bör de 
nationella regleringsmyndigheterna ta 
största möjliga hänsyn till relevant 
vägledning från organet för europeiska 
regleringsmyndigheter för elektronisk 
kommunikation (Berec). I sin vägledning 
bör Berec kartlägga flera olika 
användningsmönster som underbyggs av 
de underliggande tendenserna för 
användning av samtals-, data- och sms-
tjänster på unionsnivå samt utvecklingen 
av förväntningarna, särskilt trådlös 
datakonsumtion.

till att de uttryckligen definieras med 
detaljerad och kvantifierad information i 
avtalen på ett sätt som är tydligt och klart 
för kunderna. I detta sammanhang bör de 
nationella regleringsmyndigheterna ta 
största möjliga hänsyn till relevant 
vägledning från organet för europeiska 
regleringsmyndigheter för elektronisk 
kommunikation (Berec). I sin vägledning 
bör Berec – utifrån resultaten från ett 
tidigare offentligt samråd – kartlägga flera 
olika användningsmönster som underbyggs 
av de underliggande tendenserna för 
användning av samtals-, data- och sms-
tjänster på unionsnivå samt utvecklingen 
av förväntningarna, särskilt trådlös 
datakonsumtion.

Or. en

Ändringsförslag 303
Herbert Reul

Förslag till förordning
Skäl 75

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(75) Det är i första hand 
roamingleverantörerna som själva bedömer 
vad som utgör skäliga volymer av samtal, 
sms-meddelanden och data i roaming som 
ska täckas av nationella taxor i deras olika 
slutkundspaket. De nationella 
regleringsmyndigheterna bör övervaka 
roamingleverantörernas tillämpning av 
sådana skäliga konsumtionsgränser och se 
till att de uttryckligen definieras med 
detaljerad och kvantifierad information i 
avtalen på ett sätt som är tydligt och klart 
för kunderna. I detta sammanhang bör de 
nationella regleringsmyndigheterna ta 
största möjliga hänsyn till relevant 
vägledning från organet för europeiska 
regleringsmyndigheter för elektronisk 
kommunikation (Berec). I sin vägledning 

(75) Det är i första hand 
roamingleverantörerna som själva bedömer 
vad som utgör skäliga volymer av samtal, 
sms-meddelanden och data i roaming som 
ska täckas av nationella taxor i deras olika 
slutkundspaket. De nationella 
regleringsmyndigheterna bör övervaka 
roamingleverantörernas tillämpning av 
sådana skäliga konsumtionsgränser och se 
till att de uttryckligen definieras med 
detaljerad och kvantifierad information i 
avtalen på ett sätt som är tydligt och klart 
för kunderna. I detta sammanhang bör de 
nationella regleringsmyndigheterna ta 
största möjliga hänsyn till relevant 
vägledning – som bygger på resultaten 
från ett offentligt samråd – från organet 
för europeiska regleringsmyndigheter för 
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bör Berec kartlägga flera olika 
användningsmönster som underbyggs av 
de underliggande tendenserna för 
användning av samtals-, data- och sms-
tjänster på unionsnivå samt utvecklingen 
av förväntningarna, särskilt trådlös 
datakonsumtion.

elektronisk kommunikation (Berec). I sin 
vägledning bör Berec kartlägga flera olika 
användningsmönster som underbyggs av 
de underliggande tendenserna för 
användning av samtals-, data- och sms-
tjänster på unionsnivå samt utvecklingen 
av förväntningarna, särskilt trådlös 
datakonsumtion.

Or. de

Ändringsförslag 304
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 75

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(75) Det är i första hand 
roamingleverantörerna som själva bedömer 
vad som utgör skäliga volymer av samtal, 
sms-meddelanden och data i roaming som 
ska täckas av nationella taxor i deras olika 
slutkundspaket. De nationella 
regleringsmyndigheterna bör övervaka 
roamingleverantörernas tillämpning av 
sådana skäliga konsumtionsgränser och se 
till att de uttryckligen definieras med 
detaljerad och kvantifierad information i 
avtalen på ett sätt som är tydligt och klart 
för kunderna. I detta sammanhang bör de 
nationella regleringsmyndigheterna ta 
största möjliga hänsyn till relevant 
vägledning från organet för europeiska 
regleringsmyndigheter för elektronisk 
kommunikation (Berec). I sin vägledning 
bör Berec kartlägga flera olika 
användningsmönster som underbyggs av 
de underliggande tendenserna för 
användning av samtals-, data- och sms-
tjänster på unionsnivå samt utvecklingen 
av förväntningarna, särskilt trådlös 
datakonsumtion.

(75) Det är i första hand 
roamingleverantörerna som själva bedömer 
vad som utgör skäliga volymer av samtal, 
sms-meddelanden och data i roaming som 
ska täckas av nationella taxor i deras olika 
slutkundspaket. De nationella 
regleringsmyndigheterna bör övervaka 
roamingleverantörernas tillämpning av 
sådana skäliga konsumtionsgränser och se 
till att de uttryckligen definieras med 
detaljerad och kvantifierad information i 
avtalen på ett sätt som är tydligt och klart 
för kunderna. I detta sammanhang bör de 
nationella regleringsmyndigheterna ta 
största möjliga hänsyn till relevant 
vägledning från organet för europeiska 
regleringsmyndigheter för elektronisk 
kommunikation (Berec). I sin vägledning 
bör Berec, efter samråd med alla relevanta
intressenter, kartlägga flera olika 
användningsmönster som underbyggs av 
de underliggande tendenserna för 
användning av samtals-, data- och sms-
tjänster på unionsnivå samt utvecklingen 
av förväntningarna, särskilt trådlös 
datakonsumtion.
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Or. en

Ändringsförslag 305
Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 75a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(75a) Den tredje roamingförordningen 
med sina strukturåtgärder kommer 
visserligen att skapa större konkurrens på 
marknaden, men den väntas inte på egen 
hand kunna skapa en situation där 
kunderna med tillförsikt kan återskapa 
sitt konsumtionsbeteende i hemlandet i 
samband med utlandsresor, och därmed 
en situation där tilläggsavgifterna för 
roaming upphör i hela EU. Artikel 37
bygger därför på roamingförordningen 
och ger operatörer ett incitament att 
tillhandahålla roamingtjänster på 
nationella prisnivåer. Förslaget innebär 
en sådan ändring av de tak för 
roamingkostnader i grossistledet som 
träder i kraft den 1 juli 2014 och en sådan 
ytterligare minskning av de tak för 
roamingkostnader i grossistledet som 
träder i kraft den 1 juli 2015 att alla 
inhemska leverantörer kan internalisera 
roamingkostnaderna i grossistledet och 
gradvis införa roamingtjänster till 
nationella prisnivåer från den 1 juli 2014.
Syftet med ordningen är att sänkningen 
av roamingkostnader i grossistledet ska 
komma konsumenterna till godo genom 
tillhandahållande av roamingtjänster till 
nationella prisnivåer, på villkor som 
garanterar att roaming i hela unionen 
omfattas och att konsumenterna i hela 
unionen i sinom tid kan dra nytta av 
sådana anbud. Samtidigt medför förslaget 
en nödvändig jämvikt som ger 
operatörerna möjlighet att anpassa sina 
erbjudanden i slutkundsledet och 
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successivt garantera att hela kundbasen 
drar nytta av dem. Utan den minskning av 
roamingkostnader i grossistledet som 
föreslås är det orealistiskt att tänka sig att 
en operatör ensam skulle kunna 
tillhandahålla roaming till inhemska 
priser i hela unionen inom den planerade 
tidsramen.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag skulle möjliggöra erbjudanden i slutkundsledet som ”roaming precis 
som hemma” från den 1 juli 2014, och tillhandahållande av ”roaming precis som hemma”
till alla användare av mobil utrustning i EU från den 1 juli 2015.

Ändringsförslag 306
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 75a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(75a) Berec bör tillsammans med 
kommissionen ansvara för att se till att en 
eventuell utfasning av roamingavgifter 
för slutkundsledet inte leder till högre 
priser på de inhemska marknaderna.

Or. en

Ändringsförslag 307
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 

(76) För att skapa klarhet och 
rättssäkerhet bör ett datum fastställas för 
den definitiva utfasning av 
roamingavgifter i slutkundsledet som 
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roamingavgifter för inkommande samtal. inleddes i och med 
förordning (EG) nr 717/2007. Före detta 
definitiva avskaffande av roamingavgifter 
för slutkundsledet bör roamingavgifterna 
i grossistledet sänkas ytterligare och 
mobiltermineringstaxorna harmoniseras 
på en mycket låg nivå i hela EU, för att
möjliggöra lika konkurrensvillkor för 
telekomoperatörerna.

Or. en

Motivering

I ett antal medlemsstater ligger det genomsnittliga priset under 0,05 euro. Det skulle skapa en 
allvarlig snedvridning på marknaden om avgifterna i grossistledet för samtalsroaming låg 
kvar på den nuvarande nivån – 0,05 euro – efter den 1 juli 2016, när operatörerna blir 
skyldiga att ta samma avgifter från roamingkunder som från nationella kunder. Eftersom 
mobiloperatörerna kommer att konkurrera på en gemensam europeisk marknad från den 1 
juli 2016 bör mobiltermineringstaxorna harmoniseras för att alla företag ska få lika 
konkurrensvillkor.

Ändringsförslag 308
Gunnar Hökmark

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 varierar nivån på
mobiltermineringstaxor fortfarande stort 
mellan olika medlemsstater, även om 
vissa medlemsstater har sänkt dessa taxor 
drastiskt, och därför kan bindande 
lagstiftning krävas i framtiden.

Or. en

Ändringsförslag 309
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 77
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(77) Det är likaså nödvändigt att bygga 
vidare på den erfarenhet som hittills gjorts 
med Berec genom att göra dess strategiska 
ledarskap mer stabilt. Dessutom kommer 
arbetet med att fullborda den inre 
marknaden enligt denna förordning 
ytterligare att förstärka kraven på att Berec 
ska bidra till att utforma den tekniska och 
politiska inriktningen. Berec bör därför ha 
en ordförande som är expert på området 
och ges ett treårigt mandat som får förnyas. 

(77) Det är likaså nödvändigt att bygga 
vidare på den erfarenhet som hittills gjorts 
med Berec genom att göra dess strategiska 
ledarskap mer stabilt. Dessutom kommer 
arbetet med att fullborda den inre 
marknaden enligt denna förordning 
ytterligare att förstärka kraven på att Berec 
ska bidra till att utforma den tekniska och 
politiska inriktningen. Berec bör därför ha 
en ordförande som utses för en begränsad 
tidsperiod och som är expert på området 
och ges ett treårigt mandat som får förnyas.

Or. en

Ändringsförslag 310
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) leverantörer av elektroniska 
kommunikationstjänster och 
kommunikationsnät har rätt, möjlighet och 
incitament att utveckla, utöka och driva 
sina nät och tillhandahålla tjänster oavsett 
var leverantören är etablerad eller var i 
unionen dess kunder finns,

a) leverantörer av elektroniska 
kommunikationstjänster och 
kommunikationsnät har rätt, möjlighet och 
incitament att utveckla, utöka och driva 
sina nät och tillhandahålla tjänster som är 
interoperabla på europeisk nivå utifrån 
data och format som är standard och 
öppna, oavsett var leverantören är 
etablerad eller var i unionen dess kunder 
finns.

Or. it

Ändringsförslag 311
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) leverantörer av elektroniska 
kommunikationstjänster och 
kommunikationsnät har rätt, möjlighet och 
incitament att utveckla, utöka och driva 
sina nät och tillhandahålla tjänster oavsett 
var leverantören är etablerad eller var i 
unionen dess kunder finns,

a) leverantörer av elektroniska 
kommunikationstjänster och 
kommunikationsnät har rätt, möjlighet och 
incitament att utveckla, utöka och driva 
sina nät gränsöverskridande och på 
alleuropeisk nivå och att tillhandahålla 
tjänster oavsett var leverantören är 
etablerad eller var i unionen dess kunder 
finns,

Or. en

Ändringsförslag 312
Patrizia Toia

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 med 
gemensamma regler för förbättrade 
standarder när det gäller skydd, sekretess 
och säkerhet för deras personliga data, 
oavsett varifrån i unionen de tillhandahålls 
och utan att hämmas av gränshinder eller 
omotiverade ytterligare kostnader.

Or. it

Ändringsförslag 313
Giles Chichester

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

ba) ta itu med utfasningen av avgifter för 
roamingkommunikation inom unionen.

Or. en

Ändringsförslag 314
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Att säkerställa förenklade, 
förutsägbara och konvergerande 
regleringsvillkor avseende viktiga 
administrativa och kommersiella 
parametrar, inbegripet proportionaliteten 
hos individuella skyldigheter som kan 
åläggas enligt en marknadsanalys.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 315
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Att främja en hållbar konkurrens på den 
inre marknaden och unionens globala 
konkurrenskraft samt minska den 
sektorsspecifika marknadsregleringen allt 
eftersom dessa mål uppnås.

b) Att främja en hållbar konkurrens på den 
inre marknaden samt minska den 
sektorsspecifika marknadsregleringen allt 
eftersom dessa mål uppnås.

Or. es
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Motivering

Att införa främjandet av unionens globala konkurrenskraft som ett nytt syfte med EU-
lagstiftningen ökar den rättsliga osäkerheten.

Ändringsförslag 316
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Att främja en hållbar konkurrens på 
den inre marknaden och unionens globala 
konkurrenskraft samt minska den 
sektorsspecifika marknadsregleringen allt 
eftersom dessa mål uppnås.

b) Att främja unionens globala 
konkurrenskraft samt minska den 
sektorsspecifika marknadsregleringen i 
fråga om att uppnå hållbar konkurrens på 
den inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 317
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Att underlätta tillhandahållande av 
innovativa tjänster av hög kvalitet.

d) Att underlätta tillhandahållande av 
innovativa tjänster av hög kvalitet med 
hjälp av exempelvis öppna data i format 
som är standard och interoperabla och 
som operatörerna besitter. Dessa data bör 
vara oläsliga för enskilda användare i 
syfte att främja uppkomsten av nya 
tjänster och tillämpningar av ytterligare 
värde, till exempel värdering av smarta 
städer i enlighet med målen för den 
digitala agendan för Europa.

Or. it



AM\1012835SV.doc 137/214 PE524.835v01-00

SV

Ändringsförslag 318
Françoise Castex

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Att underlätta tillhandahållande av 
innovativa tjänster av hög kvalitet.

d) Att underlätta både tillhandahållande av 
innovativa tjänster av hög kvalitet och 
tillgång till bredbandskommunikationer 
till överkomligt pris, i synnerhet med 
hänsyn till bidrag från och behov hos små 
och medelstora företag och operatörer 
inom den icke vinstdrivande sektorn som 
tillhandahåller internetaccesstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 319
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Att underlätta tillhandahållande av 
innovativa tjänster av hög kvalitet.

d) Att underlätta tillhandahållande av 
innovativa tjänster av hög kvalitet och 
överkomlig tillgång till bredband.

Or. es

Ändringsförslag 320
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Att främja hållbar konkurrens på den 
inre marknaden och garantera lika 
konkurrensvillkor för alla operatörer på 



PE524.835v01-00 138/214 AM\1012835SV.doc

SV

den här marknaden i fråga om regler och 
lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 321
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Att säkerställa förenklade, 
förutsägbara och konvergerande 
regleringsvillkor avseende viktiga 
administrativa och kommersiella 
parametrar, inbegripet proportionaliteten 
hos individuella skyldigheter som kan 
åläggas enligt en marknadsanalys.

Or. en

Ändringsförslag 322
Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Amelia Andersdotter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Att se till att all internettrafik 
behandlas på samma sätt, utan 
diskriminering, begränsning eller 
störning, oberoende av avsändare, 
mottagare, typ, innehåll, apparat, tjänst 
eller programvara.

Or. en

Ändringsförslag 323
Werner Langen, Herbert Reul
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Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Att garantera enhetliga 
förutsättningar och konkurrensvillkor för 
leverantörer av elektroniska 
kommunikationstjänster och leverantörer 
av informationssamhällstjänster.

Or. de

Ändringsförslag 324
Angelika Niebler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Att skapa likvärdiga konkurrensvillkor 
för leverantörer av elektroniska 
kommunikationstjänster och leverantörer 
av informationssamhällstjänster.

Or. de

Motivering

Med hänsyn till den ökande konvergensen måste de reglerade leverantörerna av 
telekommunikationsservice och internetservice ha lika villkor.

Ändringsförslag 325
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Att bygga upp en gemensam rättslig 
ram för såväl leverantörer av elektroniska 
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kommunikationstjänster som leverantörer 
av informationstjänster.

Or. de

Ändringsförslag 326
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) en gemensam EU-auktorisation för 
EU-leverantörer av elektronisk 
kommunikation,

a) att fastställa ett standardformulär för 
anmälan, gemensam på EU-nivå, genom 
vilken all nödvändig information som 
behövs för varje medlemsstat kommer att 
säkerställas i tillståndsförfarandet, 

Or. ro

Ändringsförslag 327
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ökad enhetlighet i regleringsvillkoren 
när det gäller nödvändigheten av och 
proportionaliteten hos de 
korrigeringsåtgärder som nationella 
tillsynsmyndigheter ålägger 
EU-leverantörer av elektronisk 
kommunikation,

b) ökad enhetlighet i regleringsvillkoren 
när det gäller nödvändigheten av och 
proportionaliteten hos de 
korrigeringsåtgärder som nationella 
tillsynsmyndigheter ålägger leverantörer
av elektronisk kommunikation,

Or. ro

Ändringsförslag 328
Marisa Matias
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Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) en utfasning av omotiverade 
tilläggsavgifter för kommunikation inom 
unionen och roamingkommunikation inom 
unionen.

f) en utfasning av roamingkommunikation 
inom unionen.

Or. pt

Ändringsförslag 329
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) gemensam EU-auktorisation: det 
regelverk som är tillämligt på en EU-
leverantör av elektronisk kommunikation 
i hela unionen, på grundval av en allmän 
auktorisation i hemmedlemsstaten och i 
enlighet med denna förordning.

utgår

Or. ro

Ändringsförslag 330
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) hemmedlemsstat: den medlemsstat där 
en EU-leverantör av elektronisk 
kommunikation har sitt huvudsakliga 
verksamhetsställe.

utgår

Or. ro
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Ändringsförslag 331
Silvia-Adriana Ţicău

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 
och tillhandahållande av elektroniska 
kommunikationstjänster eller 
kommunikationsnät i unionen fattas.

utgår

Or. ro

Ändringsförslag 332
Angelika Niebler

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 genom fastställande av en 
primär användning, i enlighet med 
bestämmelserna och förfarandena i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/21/EG och
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 

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

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

Or. de

Ändringsförslag 333
Petra Kammerevert

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 genom fastställande av en 
primär användning, i enlighet med 
bestämmelserna och förfarandena i 
direktiv 2002/21/EG och
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. de

Ändringsförslag 334
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Ändringsförslag 335
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

__________________ __________________
27Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett 

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

regelverk för radiospektrumpolitiken i 
Europeiska gemenskapen 
(radiospektrumbeslut) (EGT L 108, 
24.4.2002, s. 1).

Or. fr

Ändringsförslag 336
Sabine Verheyen, Doris Pack

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/EG27, och som används för 
andra elektroniska kommunikationstjänster 
än utsändning.

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

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

Ändringsförslag 337
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 8
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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 direktiv 
2002/21/EG och 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. de

Ändringsförslag 338
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) trådlös accesspunkt med liten räckvidd: 
liten trådlös nätanslutningsutrustning med 
låg effekt och liten räckvidd, som kan ingå 
i ett allmänt markbundet 
kommunikationsnät, och är utrustad med 
en eller flera antenner med låg visuell 
inverkan, som möjliggör trådlös anslutning 
för allmänheten till elektroniska 
kommunikationsnät, oberoende av den 
underliggande nättopologin.

(9) trådlös accesspunkt med liten räckvidd: 
liten trådlös nätanslutningsutrustning med 
låg effekt och liten räckvidd, som 
använder licensbelagda spektrum eller en 
kombination av licensbelagda och 
licensfria spektrum, som kan ingå i ett 
allmänt markbundet kommunikationsnät, 
och är utrustad med en eller flera antenner 
med låg visuell inverkan, som möjliggör 
trådlös anslutning för allmänheten till 
elektroniska kommunikationsnät, 
oberoende av den underliggande 
nättopologin.
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Or. en

Ändringsförslag 339
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) radio local area network (RLAN): 
trådlöst anslutningssystem med låg effekt 
och liten räckvidd, med låg risk för 
störningar av andra RLAN-system vilka 
utnyttjas av andra användare i omedelbar 
närhet, och vilket på icke-exklusiv grund
använder spektrum vars villkor för tillträde 
och effektiv användning är harmoniserade 
på unionsnivå.

(10) radio local area network (RLAN): 
trådlöst anslutningssystem med låg effekt 
och liten räckvidd, med låg risk för 
störningar av andra RLAN-system vilka 
utnyttjas av andra användare i omedelbar 
närhet, och vilket använder licensfria
spektrum vars villkor för tillträde och 
effektiv användning är harmoniserade på 
unionsnivå, utan att det påverkar det 
licensfria systemet, som varken omfattar 
rätt till lagstadgat skydd eller rätt att 
orsaka skadliga störningar i licensbelagda 
radiosystem inom bandet eller i 
angränsande band.

Or. en

Ändringsförslag 340
Petra Kammerevert

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. de
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Ändringsförslag 341
Ivo Belet

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 342
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell

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 

utgår
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som baseras på angivna parametrar.

Or. en

Ändringsförslag 343
Marietje Schaake

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 344
Petra Kammerevert

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 

utgår
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möjliggör definierade nivåer av obruten 
nätprestanda för tillhandahållande av 
särskilda tjänster till slutanvändare på 
grundval av en garanterad tjänstekvalitet 
som baseras på angivna parametrar.

Or. de

Ändringsförslag 345
Petra Kammerevert

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. de

Ändringsförslag 346
Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Amelia Andersdotter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) nätneutralitet: principen att all 
internettrafik ska behandlas på samma 
sätt, utan diskriminering, begränsning 
eller störning, oberoende av avsändare, 
mottagare, typ, innehåll, apparat, tjänst 
och programvara.

Or. en
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Ändringsförslag 347
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) internetaccesstjänst: en allmänt 
tillgänglig kommunikationstjänst som 
erbjuder internetanslutning, och därigenom 
möjlighet till anslutning mellan praktiskt 
taget alla slutpunkter som är uppkopplade 
mot internet, oberoende av vilken nätteknik 
som används. Medlemsstaterna ska 
fastställa lämpliga minimikrav för 
kvaliteten på internetaccesstjänster, vilka 
fortlöpande ska vidareutvecklas enligt den 
senaste tekniken. En internetaccesstjänst 
gör det möjligt för slutanvändare att 
använda alla internetbaserade 
tillämpningar enligt ”best effort”-
principen. Det enda undantag som tillåts 
är en proportionell motiverad 
trafikstyrning när det finns tydligt 
definierade användningsvillkor för den.

Or. de

Ändringsförslag 348
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

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 på en 
kvalitetsnivå som speglar 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 
begränsning av det rättsliga innehåll som 
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utbyts. Detta gör det möjligt för 
slutanvändarna att använda alla slags 
tillämpningar med hjälp av 
internetfunktionen för elektronisk 
kommunikation. En obegränsad 
internetaccesstjänst baseras på ”best 
effort”-principen, och de enda undantag 
som godtas är rimliga tekniska 
trafikförvaltningsåtgärder och 
genomförande av domstolsbeslut.

Or. en

Ändringsförslag 349
Jean-Pierre Audy

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 
som används. En sådan tjänst gör det även 
möjligt för slutanvändaren att få tillgång 
till alla slags tillämpningar via ett 
elektroniskt kommunikationsnät utifrån 
”best effort”-principen.

Or. fr

Ändringsförslag 350
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) internetaccesstjänst: en allmänt (14) internetaccesstjänst: en allmänt 
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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.

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. Den gör det möjligt för 
slutanvändarna att använda alla slags 
tillämpningar med hjälp av 
internetfunktionen för elektronisk 
kommunikation.

Or. en

Ändringsförslag 351
Catherine Trautmann

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 därmed
möjlighet till anslutning mellan praktiskt 
taget alla slutpunkter som är uppkopplade 
mot internet, oberoende av nätteknik.

Or. en

Ändringsförslag 352
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 

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

mot internet, oberoende av nätteknik och 
apparat.

Or. en

Motivering

Ytterligare förtydligande om olika apparater.

Ändringsförslag 353
Petra Kammerevert

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 endast tillhandahålls och bedrivs 
inom slutna elektroniska 
kommunikationsnät och som inte saluförs 
eller används som ersättning för internet 
eller som till sin funktion visar sig vara 
identisk med innehåll, specifika 
tillämpningar eller tjänster som finns öppet 
på internet. En specialiserad tjänst är 
endast tillåten om det föreligger tekniska
och sakliga belägg för att den behövs, som 
inte enbart härrör från ekonomiskt 
egenintresse, för att realtidskritiska 
tillämpningar av särskild kvalitet ska 
kunna erbjudas. För detta finns tydligt 
fastställda och garanterade 
kvalitetsparametrar som är anpassade 
efter respektive tjänst och som omfattas av 
en sömlös helhetshantering från 
tjänsteleverantör till användare. En 
specialiserad tjänst får inte begränsas till 
en slutpunkt som kontrolleras av 
tjänsteleverantören.

Or. de
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Ändringsförslag 354
Amelia Andersdotter

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 som tillhandahålls
inom slutna elektroniska 
kommunikationsnät med hjälp av 
internetprotokoll, vilken kräver en hård 
tillträdeskontroll och inte saluförs som 
ersättning för internetaccesstjänst eller 
som funktionellt samma tjänst som 
sådana som är tillgängliga via en offentlig 
internetaccesstjänst.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget utgår ifrån den definition som har tagits fram av Berec, som framhåller 
tanken att en specialiserad tjänst inte kan tillhandahållas med ”best effort”-internet, utan 
måste skötas separat från ett sådant, nämligen inom ett slutet nätverk med en hård 
tillträdeskontroll. En specialiserad tjänst får inte heller vara en kopia av en redan befintlig 
tjänst på internet, eftersom nätneutraliteten då skulle kringgås.

Ändringsförslag 355
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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 

(15) specialiserad tjänst: elektronisk 
kommunikationstjänst som tillhandahålls 
inom slutna elektroniska 
kommunikationsnät med hjälp av 
internetprotokoll, vilken kräver en hård 
tillträdeskontroll och inte saluförs eller 
används som ersättning för 
internetaccesstjänst eller som funktionellt 
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antal parter eller slutpunkter, och som 
inte saluförs eller allmänt används som 
ersättning för internetaccesstjänst.

samma tjänst som sådana tjänster som är 
tillgängliga via en offentlig 
internetaccesstjänst.

Or. en

Ändringsförslag 356
Françoise Castex

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 som tillhandahålls 
inom slutna elektroniska 
kommunikationsnät med hjälp av 
internetprotokoll, vilken kräver en hård 
tillträdeskontroll och inte saluförs eller 
används som ersättning för 
internetaccesstjänst eller som funktionellt 
samma tjänst som sådana som är 
tillgängliga via en offentlig
internetaccesstjänst.

Or. en

Ändringsförslag 357
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

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 

(15) specialiserad tjänst: elektronisk 
kommunikationstjänst eller annan tjänst 
som tillhandahålls och utförs i ett slutet 
elektroniskt kommunikationsnätverk med 
hjälp av internetprotokoll, vilken kräver 
en hård tillträdeskontroll och inte saluförs 
eller allmänt används som ersättning för 
internetaccesstjänst.
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antal parter eller slutpunkter, och som
inte saluförs eller allmänt används som 
ersättning för internetaccesstjänst.

Or. en

Ändringsförslag 358
Angelika Niebler

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 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 data från ett fastställt antal parter 
eller slutpunkter, och som tillhandahålls 
och bedrivs inom slutna elektroniska 
kommunikationsnät under tillämpning av 
internetprotokoll. Dessa nät omfattas av 
en sträng behörighetskontroll. En 
specialiserad tjänst får inte användas som 
ersättning för internetaccesstjänst.

Or. de

Ändringsförslag 359
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 

(15) specialiserad tjänst: elektronisk 
kommunikationstjänst eller annan tjänst 
med hjälp av internetprotokoll som 
möjliggör optimerad anslutning för ett 
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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.

visst antal parter till specifikt innehåll, 
specifika tillämpningar eller tjänster eller 
en kombination av dessa, och vars tekniska 
egenskaper kontrolleras med hjälp av 
trafikstyrning i syfte att garantera 
tillräcklig kvalitet, och som inte saluförs 
eller allmänt används som ersättning för 
internetaccesstjänst.

Or. en

Motivering

En genomgående kontroll av specialiserade tjänster kanske inte alltid är tekniskt möjlig och 
har kanske – i vissa fall – inte ens planerats, eftersom till exempel bara en del av 
transmissionsvägen skulle kunna optimeras. Det är inte heller helt säkert att en fullständig 
genomgående kontroll är lämplig för mobila dataanslutningar. Det har dessutom angetts 
uttryckligen att optimalt tillträde automatiskt omfattar trafikstyrning.

Ändringsförslag 360
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit Herczog

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 möjliggör anslutning till eller 
användning av specifikt innehåll, specifika 
tillämpningar eller tjänster eller en 
kombination av dessa, för att garantera
genomgående lämpliga egenskaper. En 
specialiserad tjänst tillhandahålls inom 
slutna elektroniska 
kommunikationsnätverk, och särskiljs 
följaktligen helt från 
internetaccesstjänster och varken saluförs 
eller används som ersättning för 
internetaccesstjänst.

Or. en
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Ändringsförslag 361
Jean-Pierre Audy

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 som möjliggör 
anslutning till specifikt innehåll, specifika 
tillämpningar eller tjänster eller en 
kombination av dessa, som är föremål för 
tillträdeskontroll och vars tekniska 
egenskaper kontrolleras med hjälp av 
trafikstyrning för att säkra lämpliga 
egenskaper för tjänsten, 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 362
Giles Chichester

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 möjliggör anslutning till specifikt 
innehåll, specifika tillämpningar eller 
tjänster eller en kombination av dessa med 
en fastställd servicekvalitet eller särskild 
kapacitet, 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
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Ändringsförslag 363
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Kapitel II – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gemensam EU-auktorisation Harmonisering och förenkling av 
auktoriseringsreglerna

Or. ro

Ändringsförslag 364
Lambert van Nistelrooij

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.

Or. en

Ändringsförslag 365
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1
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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. 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 artikel 3 i direktiv 
2002/20/EG, ändrat genom direktiv 
2009/140/EG, baserat på en anmälan för 
varje medlemsstat. Formuläret är ett 
standardformulär för anmälan, 
gemensam på EU-nivå, i enlighet med 
artikel 4.

Or. ro

Ändringsförslag 366
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. EU-leverantörer av elektronisk 
kommunikation omfattas av de regler och 
villkor som tillämpas i varje berörd 
medlemsstat i enlighet med unionens 
lagstiftning om inte annat anges i denna 
förordning och utan att det påverkar 
tillämpningen av förordning (EU) 
nr 531/2012.

2. EU-leverantörer av elektronisk 
kommunikation omfattas av de regler och 
villkor som tillämpas i varje berörd 
medlemsstat i enlighet med unionens 
lagstiftning. 

Or. ro

Ändringsförslag 367
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3
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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.

utgår

Or. ro

Ändringsförslag 368
Silvia-Adriana Ţicău

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.

utgår

Or. ro



AM\1012835SV.doc 163/214 PE524.835v01-00

SV

Ändringsförslag 369
Gunnar Hökmark

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.

5. Leverantörer av elektronisk 
kommunikation ska ha rätt till lika 
behandling av de nationella 
tillsynsmyndigheterna i likvärdiga 
situationer, oavsett i vilken medlemsstat de 
har sitt säte.

Or. en

Ändringsförslag 370
Silvia-Adriana Ţicău

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.

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

Or. ro

Ändringsförslag 371
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. I händelse av tvist mellan företag där 
en av parterna är en EU-leverantör av 
elektronisk kommunikation om 

utgår
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tillämpliga skyldigheter i enlighet med 
direktiven 2002/19/EG, 2002/20/EG, 
2002/21/EG och 2002/22/EC, denna 
förordning eller förordning (EU) 
nr 531/2012 i en värdmedlemsstat får EU-
leverantören av elektronisk 
kommunikation rådgöra med den 
nationella regleringsmyndigheten i 
hemmedlemsstaten, som får avge ett 
yttrande i syfte att bidra till spridningen 
av en enhetlig regleringspraxis. Den 
nationella regleringsmyndigheten i 
värdmedlemsstaten ska ta största möjliga 
hänsyn till yttrandet från den nationella 
regleringsmyndigheten i 
hemmedlemsstaten när den avgör tvisten.

Or. ro

Ändringsförslag 372
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. EU-leverantörer av elektronisk 
kommunikation som på dagen för 
ikraftträdandet av denna förordning har 
rätt att tillhandahålla elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster i fler än en 
medlemsstat ska lämna in den anmälan 
som avses i artikel 4 senast den 
1 juli 2016.

utgår

Or. ro

Ändringsförslag 373
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 4 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Harmoniserade rättigheter för 
slutanvändare

Standardformulär för anmälan

Or. ro

Ändringsförslag 374
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EU-leverantörer av elektronisk 
kommunikation ska i enlighet med denna 
förordning lämna in en gemensam 
anmälan till den nationella 
regleringsmyndigheten i 
hemmedlemsstaten innan de inleder 
verksamhet i åtminstone en medlemsstat.

1. Kommissionen ska senast den 30 
december 2014 anta genomförandeakter 
för att definiera standardformat för 
anmälan, efter samråd med alla berörda 
parter och Berec.

Or. ro

Ändringsförslag 375
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anmälan ska innehålla en förklaring om 
tillhandahållande eller avsikt att börja 
tillhandahålla elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster, och ska endast 
åtföljas av följande uppgifter:

utgår

(a) leverantörens namn, rättsliga ställning 
och juridiska form, registreringsnummer, 
om leverantören är registrerad i ett 
handelsregister eller liknande offentligt 
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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.
(b) Den eller de värdmedlemsstater där 
leverantören tillhandahåller eller har för 
avsikt att tillhandahålla tjänster och nät 
direkt eller via dotterbolag, och i det 
senare fallet namn, rättsliga ställning och 
juridiska form, geografisk adress, 
registreringsnummer, om leverantören är 
registrerad i ett handelsregister eller 
liknande offentligt register i 
värdmedlemsstaten och kontaktuppgifter 
till eventuella berörda dotterbolag samt 
respektive verksamhetsområden. Om ett 
dotterbolag kontrolleras gemensamt av 
minst två leverantörer av elektronisk 
kommunikation som har sina 
huvudsakliga verksamhetsställen i olika 
medlemsstater ska dotterbolaget ange 
relevant hemmedlemsstat bland 
moderbolagets hemmedlemsstater enligt 
denna förordning, och ska anmälas av 
moderbolaget i den hemmedlemsstaten i 
enlighet med detta.

Or. ro

Ändringsförslag 376
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Eventuella ändringar av de uppgifter 
som lämnas in i enlighet med punkt 2 ska 
anges till den nationella 
regleringsmyndigheten i 
hemmedlemsstaten inom en månad efter 

utgår
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ändringen. Om anmälda ändringar rör 
avsikten att tillhandahålla elektroniska 
kommunikationsnät eller 
kommunikationstjänster i en 
värdmedlemstat som inte omfattas av en 
tidigare anmälan får EU-leverantören av 
elektronisk kommunikation inleda 
verksamhet i den värdmedlemsstaten vid 
anmälan.

Or. ro

Ändringsförslag 377
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Bristande efterlevnad av det 
anmälningskrav som fastställs i denna 
artikel ska utgöra en överträdelse av de 
gemensamma villkor som är tillämpliga 
på EU-leverantören av elektronisk 
kommunikation i hemmedlemsstaten.

utgår

Or. ro

Ändringsförslag 378
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den nationella regleringsmyndigheten i 
hemmedlemsstaten ska vidarebefordra de 
uppgifter som mottas i enlighet med 
punkt 2 samt eventuella ändringar av 
dessa uppgifter i enlighet med punkt 3 till 
de nationella regleringsmyndigheterna i 
de berörda värdmedlemsstaterna och till 

utgår
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Berecs byrå inom en vecka efter 
mottagande av sådana uppgifter eller 
eventuella ändringar.

Or. ro

Ändringsförslag 379
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. På begäran från en EU-leverantör av 
elektronisk kommunikation ska den 
nationella regleringsmyndigheten i 
hemmedlemsstaten utfärda en förklaring i 
enlighet med artikel 9 i direktiv 
2002/20/EG, där det anges att företaget i 
fråga innehar en gemensam EU-
auktorisation.

utgår

Or. ro

Ändringsförslag 380
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om en eller flera nationella 
tillsynsmyndigheter i olika medlemsstater 
anser att angivelsen av hemmedlemsstat i 
en anmälan som gjorts i enlighet med 
punkt 2 eller eventuella ändringar av 
inlämnade uppgifter i enlighet med punkt 
3 inte motsvarar eller har upphört att 
motsvara företagets huvudsakliga 
verksamhetsställe i enlighet med denna 
förordning, ska myndigheten hänskjuta 
frågan till kommissionen och bestyrka 

utgår
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grunderna för sin bedömning. En kopia 
av det hänskjutna ärendet ska lämnas till 
Berecs byrå för information. 
Kommissionen ska, efter att ha gett den 
berörda EU-leverantören av elektronisk 
kommunikation och de nationella 
regleringsmyndigheterna i den omtvistade 
hemmedlemsstaten tillfälle att yttra sig, 
inom tre månader efter hänskjutandet av 
ärendet utfärda ett beslut där den 
fastställer det berörda företagets 
hemmedlemsstat i enlighet med denna 
förordning.

Or. ro

Ändringsförslag 381
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 utgår
Efterlevnad av den gemensamma EU-
auktorisationen
1. Den nationella regleringsmyndigheten i 
varje berörd medlemsstat ska i enlighet 
med den nationella lagstiftning som 
genomför de förfaranden som anges i 
artikel 10 i direktiv 2002/20/EG övervaka 
och säkerställa att EU-leverantörer av 
elektronisk kommunikation följer de 
regler och villkor som är tillämpliga på 
dess territorium i enlighet med artikel 3.
2. Den nationella regleringsmyndigheten i 
en värdmedlemsstat ska till den nationella 
regleringsmyndigheten i 
hemmedlemsstaten översända all 
relevanta information om enskilda 
åtgärder som vidtagits med avseende på 
EU-leverantörer av elektronisk 
kommunikation i syfte att säkerställa 
efterlevnad av de regler och villkor som är 
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tillämpliga på dess territorium i enlighet 
med artikel 3.

Or. ro

Ändringsförslag 382
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. ro

Ändringsförslag 383
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Avskaffande av avgifter i slutkundsledet

Från och med den 1 juli 2015 ska 
roamingleverantörer inte längre ta ut 
någon extra avgift jämfört med avgifterna 
för inhemska mobila 
kommunikationstjänster för 
roamingkunder i någon medlemsstat för 
reglerade roamingsamtal som görs eller 
tas emot, för reglerade sms-
roamingmeddelanden som skickas, för 
mms-roamingmeddelanden som skickas 
eller för reglerade dataroamingtjänster 
som utnyttjas, och inte heller någon 
generell avgift för att använda 
terminalutrustning eller terminaltjänster 
utomlands.
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Or. en

Ändringsförslag 384
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 utgår
Samordning av verkställighetsåtgärder
1. Vid tillämpningen av artikel 6 ska den 
nationella regleringsmyndigheten i 
hemmedlemsstaten vidta tillsyns- eller 
verkställighetsåtgärder i samband med en 
elektronisk kommunikationstjänst eller ett 
elektroniskt kommunikationsnät som 
tillhandahålls i en annan medlemsstat 
eller som har orsakat skada i en annan 
medlemsstat lika noggrant som den skulle 
ha gjort om den berörda tjänsten eller det 
berörda nätet hade tillhandahållits i 
hemmedlemsstaten.
2. Medlemsstaterna ska se till att det inom 
deras territorier är möjligt att delge 
juridiska dokument som avser åtgärder 
som vidtas i enlighet med artiklarna 5 och 
6.

Or. ro

Ändringsförslag 385
Sabine Verheyen, Doris Pack

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 386
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. 1. Detta avsnitt ska tillämpas på 
harmoniserade radiospektrum för trådlösa 
bredbandskommunikationer. 
Bestämmelserna ska tolkas i enlighet med 
de relevanta avsnitten i direktiv 
2002/21/EG (särskilt artiklarna 8a och 9), 
och med programmet för 
radiospektrumpolitik.

Or. en

Ändringsförslag 387
Petra Kammerevert

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 i enlighet 
med direktiven 2009/140/EG och 
676/2002/EG för trådlösa 
bredbandskommunikationer med 
beaktande av bestämmelserna i 
artiklarna 8a och 9 i direktiv 2002/21/EG.

Or. de
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Ändringsförslag 388
Angelika Niebler

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 med 
beaktande av bestämmelserna i 
artiklarna 8a och 9 i direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektivet).

Or. de

Ändringsförslag 389
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Detta avsnitt ska tillämpas på 
harmoniserade radiospektrum för trådlösa 
bredbandskommunikationer i enlighet med 
artiklarna 8a och 9 i direktiv 2002/21/EG.

Or. de

Ändringsförslag 390
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta avsnitt ska tillämpas på 
harmoniserade radiospektrum för trådlösa 

1. Detta avsnitt ska tillämpas på 
harmoniserade radiospektrum för trådlösa 
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bredbandskommunikationer. bredbandskommunikationer i enlighet med 
artiklarna 8a och 9 i direktiv 2002/21/EG. 

Or. fr

Ändringsförslag 391
Giles Chichester

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.

Or. en

Ändringsförslag 392
Petra Kammerevert

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, försvar och 
mål som avser allmänintresset, såsom 
främjande av kulturell, språklig och 
medial mångfald, till exempel genom att 
tillhandahålla radio- och tv-program.

Or. de
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Ändringsförslag 393
Sabine Verheyen, Doris Pack

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, 
med hänsyn till mål av allmänt intresse, 
som kulturell mångfald och mediernas 
mångfald samt alla
radiospektrumanvändares intressen.

Or. en

Ändringsförslag 394
Jean-Pierre Audy

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 och 
för att eftersträva mål av allmänt intresse, 
särskilt när det gäller audiovisuell politik 
och mediepolitik.

Or. fr
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Ändringsförslag 395
Angelika Niebler

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 
samt kompletterande för att uppnå mål av 
allmänt intresse, särskilt när det gäller 
audiovisuell politik och mediepolitik.

Or. de

Ändringsförslag 396
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

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, 
eller att eftersträva mål av allmänt 
intresse, som kulturell mångfald och 
mediernas mångfald.
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Or. en

Ändringsförslag 397
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När kommissionen utövar de 
befogenheter som den tilldelas enligt detta 
avsnitt ska den ta största möjliga hänsyn 
till eventuella yttranden som utfärdas av 
Gruppen för radiospektrumpolitik 
(RSPG), inrättad genom kommissionens 
beslut nr 2002/622/EG28.

utgår

__________________
28 Kommissionens beslut 2002/622/EG av 
den 26 juli 2002 om upprättande av en 
grupp för radiospektrumpolitik 
(EGT L 198, 27.7.2002, s. 49).

Or. en

Ändringsförslag 398
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När kommissionen utövar de 
befogenheter som den tilldelas enligt detta 
avsnitt ska den ta största möjliga hänsyn 
till eventuella yttranden som utfärdas av 
Gruppen för radiospektrumpolitik (RSPG), 
inrättad genom kommissionens28 beslut 
nr 2002/622/EG.

3. När kommissionen utövar de 
befogenheter som den tilldelas enligt detta 
avsnitt ska den ta största möjliga hänsyn 
till eventuella yttranden som utfärdas av 
Gruppen för radiospektrumpolitik (RSPG), 
inrättad genom kommissionens28

beslut 2002/622/EG men också till de 
föreskrifter och riktlinjer som utfärdats av 
Berec om de frågor som omfattas av dess 
behörighet.
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__________________ __________________
28 Kommissionens beslut nr 2002/622/EG 
av den 26 juli 2002 om upprättande av en 
grupp för radiospektrumpolitik (EGT L 
198, 27.07.2002, s. 49).

28 Kommissionens beslut nr 2002/622/EG 
av den 26 juli 2002 om upprättande av en 
grupp för radiospektrumpolitik (EGT L 
198, 27.07.2002, s. 49).

Or. it

Ändringsförslag 399
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När kommissionen utövar de 
befogenheter som den tilldelas enligt detta 
avsnitt ska den ta största möjliga hänsyn 
till eventuella yttranden som utfärdas av 
Gruppen för radiospektrumpolitik 
(RSPG), inrättad genom kommissionens 
beslut nr 2002/622/EG28.

3. När kommissionen utövar de 
befogenheter som den tilldelas enligt detta 
avsnitt ska den ta största möjliga hänsyn 
till eventuella yttranden som utfärdas av 
Berec.

__________________ __________________
28 Kommissionens beslut 2002/622/EG av 
den 26 juli 2002 om upprättande av en 
grupp för radiospektrumpolitik 
(EGT L 198, 27.7.2002, s. 49).

Or. en

Ändringsförslag 400
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Harmonisering av vissa aspekter rörande 
överlåtelse eller uthyrning av individuella 
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rättigheter att använda radiofrekvenser 
och deras varaktighet

1. Utan att det påverkar direktiv 
2002/21/EG eller tillämpningen av 
konkurrensreglerna för företag ska 
följande gälla för överlåtelse eller 
uthyrning av rätten att använda spektrum, 
eller delar därav, som anges i artikel 6.8 i 
beslut 2012/243/EU:
a) Medlemsstaterna ska offentliggöra de 
aktuella detaljerna för alla sådana 
nyttjanderätter i ett standardiserat 
elektroniskt format.
b) Medlemsstaterna får inte vägra att 
medge överlåtelse eller uthyrning till en 
befintlig innehavare av sådan 
nyttjanderätt.
c) I de fall som inte omfattas av b ovan 
kan medlemsstaterna vägra överlåtelse 
enbart om det framkommer att det finns 
en klar risk för att den nya innehavaren 
inte skulle kunna uppfylla de gällande 
villkoren för nyttjanderätten.
d) I de fall som inte omfattas av b ovan 
får medlemsstaterna inte vägra en 
uthyrning om den uthyrande parten åtar 
sig att förbli ansvarig för att uppfylla de 
gällande villkoren för nyttjanderätten.
2. Alla administrativa avgifter som åläggs 
företagen i samband med behandlingen 
av en ansökan om överlåtelse eller 
uthyrning av spektrum ska totalt enbart 
täcka de administrativa kostnaderna 
inklusive kompletterande steg, till exempel 
utfärdandet av en ny nyttjanderätt, som 
uppkommer under behandlingen av 
ansökan. Alla sådana avgifter ska åläggas 
på ett objektivt, öppet och proportionellt 
sätt som minimerar de ytterligare 
administrativa kostnaderna och 
motsvarande avgifter. Artikel 12.2 i 
direktiv 2002/20/EG ska gälla för avgifter 
som införs enligt denna punkt.
3. Alla nyttjanderätter till spektrum ska 
beviljas med en varaktighet på minst 
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20 år, och åtminstone under en sådan 
tidsperiod som är lämplig för att stimulera 
investering och konkurrens och motverka 
underutnyttjande och ”hamstring” av 
spektrum. Medlemsstaterna har rätt att 
bevilja nyttjanderätter på obestämd tid.
4. Medlemsstaterna har rätt att bevilja 
proportionerliga och icke-
diskriminerande återkallanden av 
nyttjanderätter för att säkerställa ett 
effektivt utnyttjande av spektrum, 
inklusive men inte begränsat till 
spektrumförvaltning, nationell säkerhet, 
licensbrott, harmoniserad ändring av 
nyttjande av ett band samt utebliven 
betalning av avgifter.
5. Varaktigheten för alla befintliga 
nyttjanderätter förlängs härmed till 20 år 
från den dag de beviljades, utan att detta 
ska påverka övriga villkor i samband med 
nyttjanderätterna och nyttjanderätter som 
beviljats på obestämd tid.
6. En varaktighet för nyttjanderätter på 
minst 20 år bör inte utgöra något hinder 
för regleringsmyndigheterna att utfärda 
tillfälliga rättigheter och rättigheter för 
annan användning inom ett harmoniserat 
band.

Or. en

Ändringsförslag 401
Francesco De Angelis, Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8 a
Harmonisering av vissa aspekter rörande 
överlåtelse, uthyrning eller fördelning av 
individuella rättigheter att använda 
radiofrekvenser och deras varaktighet
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1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
konkurrensreglerna för företag ska 
följande gälla för överlåtelse, uthyrning 
eller fördelning av rätten att använda 
spektrum, eller delar därav, som anges i 
artikel 6.8 i beslut 2012/243/EU:
a) Medlemsstaterna ska offentliggöra de 
aktuella detaljerna för alla sådana 
nyttjanderätter i ett standardiserat 
elektroniskt format.
b) Medlemsstaterna får inte vägra att 
medge överlåtelse eller uthyrning till en 
befintlig innehavare av sådan 
nyttjanderätt.
c) I de fall som inte omfattas av b ovan 
kan medlemsstaterna vägra överlåtelse 
enbart om det framkommer att det finns 
en klar risk för att den nya innehavaren 
inte skulle kunna uppfylla de gällande 
villkoren för nyttjanderätten.
d) I de fall som inte omfattas av b ovan 
får medlemsstaterna inte vägra en 
uthyrning om den uthyrande parten åtar 
sig att förbli ansvarig för att uppfylla de 
gällande villkoren för nyttjanderätten.
e) Medlemsstaterna bör främja
licensbelagt delat tillträde till spektrum 
inom det faktiska systemet för 
tillståndsgivning. En sådan fördelning 
kan införas av medlemsstaten för att 
säkerställa ett effektivt utnyttjande av 
spektrum.
2. Alla administrativa avgifter som åläggs 
företagen i samband med behandlingen 
av en ansökan om överlåtelse, uthyrning 
eller fördelning av spektrum ska totalt 
enbart täcka de administrativa kostnader, 
inklusive kompletterande steg som 
utfärdandet av en ny nyttjanderätt, som 
uppkommer under behandlingen av
ansökan. Alla sådana avgifter ska åläggas 
på ett objektivt, öppet och proportionellt 
sätt som minimerar de ytterligare 
administrativa kostnaderna och 
motsvarande avgifter. Artikel 12.2 i 
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direktiv 2002/20/EG ska gälla för avgifter 
som införs enligt denna punkt.

Or. en

Motivering

Fördelning av rätten att använda spektrum bör uppmuntras för att driva upp konkurrensen på 
marknaden och maximera konsumenternas fördelar samt innovation. Av samma anledning 
bör spektrumlicenser som beviljas med en orimligt lång varaktighet eller på obestämd tid 
uteslutas.

Ändringsförslag 402
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Harmonisering av vissa aspekter rörande 
överlåtelse eller uthyrning av individuella 
rättigheter att använda radiofrekvenser 
och deras varaktighet
1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
konkurrensreglerna för företag ska 
följande gälla för överlåtelse eller 
uthyrning av rätten att använda spektrum, 
eller delar därav, som anges i artikel 6.8 i 
beslut 2012/243/EU: Medlemsstaterna ska 
offentliggöra de aktuella detaljerna för 
alla sådana nyttjanderätter i ett 
standardiserat elektroniskt format.
2. Alla administrativa avgifter som åläggs 
företagen i samband med behandlingen 
av en ansökan om överlåtelse eller 
uthyrning av spektrum ska totalt enbart 
täcka de administrativa kostnader, 
inklusive kompletterande steg som 
utfärdandet av en ny nyttjanderätt, som 
uppkommer under behandlingen av 
ansökan. Alla sådana avgifter ska åläggas 
på ett objektivt, öppet och proportionellt 
sätt som minimerar de ytterligare 
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administrativa kostnaderna och 
motsvarande avgifter. Artikel 12.2 i 
direktiv 2002/20/EG ska gälla för avgifter 
som införs enligt denna punkt.
3. Alla nyttjanderätter till spektrum ska 
beviljas med en varaktighet på minst 
30 år. Medlemsstaterna har rätt att bevilja 
nyttjanderätter på obestämd tid.
4. Medlemsstaterna har rätt att bevilja 
proportionerliga och icke-
diskriminerande återkallanden av 
nyttjanderätter för att säkerställa ett 
effektivt utnyttjande av spektrum, 
inklusive men inte begränsat till 
spektrumförvaltning, nationell säkerhet, 
licensbrott, harmoniserad ändring av 
nyttjande av ett band samt utebliven 
betalning av avgifter.
Varaktigheten för alla befintliga 
nyttjanderätter förlängs härmed till 30 år 
från den dag de beviljades, utan att detta 
ska påverka övriga villkor i samband med 
nyttjanderätterna och nyttjanderätter som 
beviljats på obestämd tid.
5. En varaktighet för nyttjanderätter på 
minst 30 år bör inte utgöra något hinder 
för regleringsmyndigheterna att utfärda 
tillfälliga rättigheter och rättigheter för 
annan användning inom ett harmoniserat 
band.

Or. en

Motivering

Det måste fortfarande vara möjligt att återkalla nyttjanderätter av legitima skäl. 
Regleringsmyndigheternas möjlighet att utfärda tillfälliga rättigheter och rättigheter för 
annan användning inom ett harmoniserat band får inte undermineras.

Ändringsförslag 403
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 9



PE524.835v01-00 184/214 AM\1012835SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 404
Petra Kammerevert

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 405
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 406
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

De nationella myndigheter som är behöriga 
för radiospektrum ska bidra till 
utvecklingen av ett trådlöst område med 
enhetliga investerings- och 
konkurrensvillkor för trådlösa 
höghastighetsbredbandskommunikationer 
som möjliggör planering och 
tillhandahållande av integrerade,
interoperabla, öppna flerterritoriella nät 
baserade på gemensamma standarder och 
tjänster och stordriftsfördelar, vilket i sin 
tur främjar innovation, ekonomisk tillväxt 
och långsiktiga fördelar för slutanvändarna.

Or. it

Ändringsförslag 407
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De nationella behöriga myndigheterna 
ska undvika att tillämpa förfaranden eller 
införa villkor för användning av 
radiospektrum som kan förhindra 
EU-leverantörer av elektronisk 
kommunikation från att tillhandahålla 
integrerade elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster i flera 
medlemsstater eller inom hela unionen.

utgår

Or. ro

Ändringsförslag 408
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De nationella behöriga myndigheterna ska 
undvika att tillämpa förfaranden eller 
införa villkor för användning av 
radiospektrum som kan förhindra 
EU-leverantörer av elektronisk 
kommunikation från att tillhandahålla 
integrerade elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster i flera 
medlemsstater eller inom hela unionen.

De nationella behöriga myndigheterna ska 
undvika att tillämpa förfaranden eller 
införa villkor för användning av 
radiospektrum som kan förhindra 
EU-leverantörer av elektronisk 
kommunikation från att tillhandahålla 
integrerade elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster i flera 
medlemsstater eller inom hela unionen,
och/eller att på ett otillbörligt sätt, genom 
att orsaka störningar eller hindra 
tillhandahållandet av befintliga tjänster 
eller tillämpningar inom de berörda 
spektrumbanden och i angränsande band.

Or. en
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Ändringsförslag 409
Jean-Pierre Audy

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 
elektronisk kommunikation.

2. De nationella behöriga myndigheterna 
ska tillämpa ett öppet förfarande och
auktorisationssystem som är så lite 
betungande som möjligt och som ger alla 
aktörer lika tillträdesvillkor 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.

Or. en

Ändringsförslag 410
Silvia-Adriana Ţicău

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 som är 
så effektivt 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 
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elektronisk kommunikation. elektronisk kommunikation.

Or. ro

Ändringsförslag 411
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När de nationella behöriga 
myndigheterna fastställer villkor och 
förfaranden för auktorisation av 
användning av radiospektrum ska de 
särskilt försäkra sig om att det råder lika 
behandling mellan befintliga och 
potentiella operatörer och mellan 
EU-leverantörer av elektronisk 
kommunikation och andra företag.

3. När de nationella behöriga 
myndigheterna fastställer villkor och 
förfaranden för auktorisation av 
användning av radiospektrum ska de 
särskilt försäkra sig om att det råder lika 
behandling mellan befintliga och 
potentiella operatörer och mellan 
EU-leverantörer av elektronisk 
kommunikation och andra företag.

De nationella behöriga myndigheterna 
ska också se till att det råder samexistens 
mellan befintliga och nya
radiospektrumanvändare. De bör i detta 
syfte utföra en heltäckande 
konsekvensbedömning samt samråd med 
alla intressenter.

Or. en

Ändringsförslag 412
Françoise Castex

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När de nationella behöriga 
myndigheterna fastställer villkor och 
förfaranden för auktorisation av 
användning av radiospektrum ska de 
särskilt försäkra sig om att det råder lika 

3. När de nationella behöriga 
myndigheterna fastställer villkor och 
förfaranden för auktorisation av 
användning av radiospektrum ska de 
särskilt försäkra sig om att det råder lika 
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behandling mellan befintliga och 
potentiella operatörer och mellan 
EU-leverantörer av elektronisk 
kommunikation och andra företag.

behandling mellan befintliga och 
potentiella operatörer och mellan 
EU-leverantörer av elektronisk 
kommunikation och andra företag. De ska 
också ta hänsyn till gemensam samt delad 
spektrumanvändning och till 
användningen av licensfria spektrum.

Or. en

Ändringsförslag 413
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När de nationella behöriga 
myndigheterna fastställer villkor och 
förfaranden för auktorisation av 
användning av radiospektrum ska de 
särskilt försäkra sig om att det råder lika
behandling mellan befintliga och 
potentiella operatörer och mellan
EU-leverantörer av elektronisk 
kommunikation och andra företag.

3. När de nationella behöriga 
myndigheterna fastställer villkor och 
förfaranden för auktorisation av 
användning av radiospektrum ska de 
särskilt försäkra sig om att behandlingen 
av både befintliga och potentiella 
operatörer och av EU-leverantörer av 
elektronisk kommunikation och andra 
företag är objektiv, öppen och 
icke-diskriminerande.

Or. en

Ändringsförslag 414
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När de nationella behöriga 
myndigheterna fastställer villkor och 
förfaranden för auktorisation av 
användning av radiospektrum ska de 
särskilt försäkra sig om att det råder lika 

3. När de nationella behöriga 
myndigheterna fastställer villkor och 
förfaranden för auktorisation av 
användning av radiospektrum ska de 
särskilt försäkra sig om objektiviteten, 
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behandling mellan befintliga och 
potentiella operatörer och mellan 
EU-leverantörer av elektronisk 
kommunikation och andra företag.

transparensen och att det inte förekommer 
diskriminering mellan befintliga och 
potentiella operatörer och mellan 
EU-leverantörer av elektronisk 
kommunikation och andra företag.

Or. es

Ändringsförslag 415
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När de nationella behöriga 
myndigheterna fastställer villkor och 
förfaranden för auktorisation av 
användning av radiospektrum ska de 
särskilt försäkra sig om att det råder lika 
behandling mellan befintliga och 
potentiella operatörer och mellan 
EU-leverantörer av elektronisk 
kommunikation och andra företag.

3. När de nationella behöriga 
myndigheterna fastställer villkor och 
förfaranden för auktorisation av 
användning av radiospektrum ska de 
särskilt försäkra sig om att det råder lika 
behandling på ett öppet, 
icke-diskriminerande och objektivt sätt 
mellan befintliga och potentiella operatörer 
och mellan EU-leverantörer av elektronisk 
kommunikation och andra företag.

Or. de

Ändringsförslag 416
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna bör främja 
licensbelagt delat tillträde till spektrum 
inom det faktiska systemet för 
tillståndsgivning. Medlemsstaten kan 
införa en sådan fördelning för att 
säkerställa ett effektivt utnyttjande av 
spektrum.
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Or. en

Ändringsförslag 417
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Säkerställa en så effektiv användning 
och ändamålsenlig förvaltning av 
radiospektrumet som möjligt.

b) Säkerställa en så effektiv användning 
och ändamålsenlig förvaltning av 
radiospektrumet som möjligt, liksom 
tillgång till licensfria spektrum.

Or. en

Ändringsförslag 418
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Garantera förutsägbara och jämförbara 
villkor för att möjliggöra planering av
investeringar i nät och tjänster i ett 
flerterritoriellt sammanhang och skapa 
stordriftsfördelar.

c) Garantera förutsägbara och jämförbara 
villkor för att möjliggöra långfristiga och 
hållbara investeringar i nät och tjänster i 
ett flerterritoriellt sammanhang och skapa 
stordriftsfördelar.

Or. de

Ändringsförslag 419
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Se till att de tillämpliga villkoren är d) Se till att de tillämpliga villkoren är 
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nödvändiga och proportionella, bland annat 
genom en objektiv bedömning av om det är 
motiverat att införa ytterligare villkor som 
kan vara till fördel eller nackdel för vissa 
operatörer.

nödvändiga och proportionella, bland annat 
genom en öppen och objektiv bedömning 
av om det är motiverat att införa ytterligare 
villkor som kan vara till fördel eller 
nackdel för vissa operatörer.

Or. de

Ändringsförslag 420
Petra Kammerevert

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.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 421
Sabine Verheyen, Doris Pack

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

e) Säkerställa en effektiv användning av 
spektrum för att uppfylla den ökande 
efterfrågan på trådlösa 
höghastighetsbredbandsnät, samtidigt som 
man tar hänsyn till allmänhetens intresse 
och det sociala, kulturella och 
ekonomiska värdet av spektrum som 
helhet.

Or. en
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Ändringsförslag 422
Petra Kammerevert

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Förhindra skadlig interferens, 
inbegripet möjligheten att fastställa 
åtaganden att lösa interferensproblem 
tillsammans med andra användare och stå 
för de kostnader som kan uppkomma i 
samband med dem.

Or. de

Ändringsförslag 423
Angelika Niebler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Förhindra skadlig interferens, 
inbegripet möjligheten att fastställa 
åtaganden att lösa interferensfall med 
andra spektrumanvändare och stå för de 
kostnader som kan uppkomma.

Or. de

Ändringsförslag 424
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Förhindra skadliga störningar, bl.a. 
genom att det ska vara möjligt att införa 
en skyldighet att åtgärda interferens med 
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andra slutanvändare.

Or. fr

Ändringsförslag 425
Sabine Verheyen, Doris Pack

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Se till att alla eventuella förändringar 
i politiken i fråga om effektiv användning 
av spektrum sker med beaktande av 
allmänhetens intresse när det gäller 
störningar och kostnader.

Or. en

Ändringsförslag 426
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Förebygga skadliga störningar.

Or. en

Ändringsförslag 427
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Nationella behöriga myndigheter bör 
garantera att informationen finns 
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tillgänglig i villkoren för auktorisation 
och förfarandet för användning av 
radiospektrumet, och låta berörda parter 
lägga fram sina åsikter under processen.

Or. es

Ändringsförslag 428
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Nationella behöriga myndigheter ska 
se till att det finns information tillgänglig 
i rätt tid om auktorisationsvillkor och 
förfaranden för användning av 
radiospektrum, och låta berörda parter ge 
sina synpunkter under förfarandets gång.

Or. en

Ändringsförslag 429
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 430
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De nationella behöriga myndigheterna 
ska beakta följande när de fastställer 
mängd och typ av radiospektrum som ska 
fördelas i ett visst förfarande för beviljande 
av nyttjanderätter till radiospektrum:

1. De nationella behöriga myndigheterna 
ska beakta de tekniska egenskaperna hos 
olika tillgängliga radiospektrumband när 
de fastställer mängd och typ av 
radiospektrum som ska fördelas i ett visst 
förfarande för beviljande av nyttjanderätter 
till radiospektrum.

Or. en

Ändringsförslag 431
Petra Kammerevert

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De tekniska egenskaperna hos olika 
tillgängliga radiospektrumband.

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

Or. de

Ändringsförslag 432
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De tekniska egenskaperna hos olika 
tillgängliga radiospektrumband.

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

Or. de
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Ändringsförslag 433
Petra Kammerevert

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Effektiv användning av 
radiospektrumband som redan är 
allokerade för användning för mobilt 
bredband.

Or. de

Ändringsförslag 434
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) En eventuell kombination i ett 
gemensamt förfarande för kompletterande 
band.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 435
Herbert Reul

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Effektiv användning av 
radiospektrumband som redan är 
allokerade för användning för mobilt 
bredband.

Or. de
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Ändringsförslag 436
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Relevansen av sammanhängande 
portföljer av nyttjanderätter till 
radiospektrum i olika medlemsstater för 
tillhandahållande av nät eller tjänster på 
hela eller en betydande del av unionens 
marknad.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 437
Petra Kammerevert

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 438
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

radiospektrum i enlighet med artikel 9.4 b, 
med hänsyn till egenskaperna hos och 
nuvarande och planerad användning för
det eller de berörda banden.

Or. fr

Ändringsförslag 439
Petra Kammerevert

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Hänsyn till de kostnader som den 
befintliga användaren får för att lämna 
frekvensbandet.

Or. de

Ändringsförslag 440
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Hänsyn till de kostnader som 
användaren får för att lämna 
frekvensbandet.

Or. de

Ändringsförslag 441
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

De nationella behöriga myndigheterna ska 
säkerställa att följande syften uppnås med 
eventuella avgifter för användning av 
radiospektrum:

De nationella behöriga myndigheterna ska 
säkerställa att följande syften uppnås med 
eventuella avgifter för användning av 
radiospektrum som avser att jämna ut 
överskott respektive brister (genom 
auktioner eller förvaltning):

Or. de

Ändringsförslag 442
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De nationella behöriga myndigheterna ska 
säkerställa att följande syften uppnås med 
eventuella avgifter för användning av 
radiospektrum:

De nationella behöriga myndigheterna ska 
säkerställa att följande syften uppnås med 
eventuella avgifter för användning av alla 
typer av radiospektrum:

Or. en

Ändringsförslag 443
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Spegla det sociala och ekonomiska 
värdet av radiospektrumet på lämpligt sätt, 
inklusive fördelaktiga externa effekter.

a) Spegla det sociala, kulturella och 
ekonomiska värdet av radiospektrumet på
lämpligt sätt, inklusive fördelaktiga externa 
effekter, och inte överstiga 
marknadsvärdet.

Or. en
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Ändringsförslag 444
Werner Langen, Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Spegla det sociala och ekonomiska 
värdet av radiospektrumet på lämpligt sätt, 
inklusive fördelaktiga externa effekter.

a) Spegla det sociala och ekonomiska 
värdet av radiospektrumet på lämpligt sätt, 
inklusive fördelaktiga externa effekter, och 
inte överstiga marknadsvärdet.

Or. de

Ändringsförslag 445
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Ta hänsyn till kostnader som uppstår 
vid eventuell utestängning av nuvarande 
användare av radiospektrum.

Or. fr

Ändringsförslag 446
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Uppnå en optimal fördelning mellan 
omedelbar betalning och, om så 
förekommer, avbetalning, särskilt med 
tanke på behovet av att stimulera ett snabbt 
införande av nät och utnyttjande av 
radiospektrum i enlighet med artikel 9.4 b 
och e.

d) Uppnå en optimal fördelning mellan 
betalning i förskott och, företrädesvis, 
avbetalning, särskilt med tanke på behovet 
av att stimulera ett snabbt införande av nät 
och utnyttjande av radiospektrum i enlighet 
med artikel 9.4 b och e.

Or. en



PE524.835v01-00 202/214 AM\1012835SV.doc

SV

Ändringsförslag 447
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Kräva betalning först vid den tidpunkt 
som leverantören faktiskt använder 
radiospektrumet. För radiospektrum som 
allokeras genom auktioner måste de 
tekniska och reglerande villkoren för 
radiospektrum tillhandahållas innan 
auktionerna inleds. Föregående tekniska 
tester kan vara nödvändiga i enskilda fall.

Or. de

Ändringsförslag 448
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Se till att de inte betalas mer än ett år 
innan operatörerna kan börja använda 
radiospektrumet.

Or. en

Ändringsförslag 449
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Se till att de ska betalas när 
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operatörerna faktiskt kan utnyttja 
spektrumet.

Or. en

Ändringsförslag 450
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De tekniska villkor och regleringsvillkor 
som är knutna till nyttjanderätterna till 
radiospektrum definieras och finns 
tillgängliga för operatörer och 
intressenter före genomförandet av 
auktionen.

Or. en

Ändringsförslag 451
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna punkt ska inte påverka 
tillämpningen av punkt 5 när det gäller 
eventuella villkor som leder till olika 
avgifter mellan operatörer som fastställs i 
syfte att främja en effektiv konkurrens.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 452
Jean-Pierre Audy
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Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna punkt ska inte påverka 
tillämpningen av punkt 5 när det gäller 
eventuella villkor som leder till olika 
avgifter mellan operatörer som fastställs i 
syfte att främja en effektiv konkurrens.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 453
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna punkt ska inte påverka 
tillämpningen av punkt 5 när det gäller 
eventuella villkor som leder till olika 
avgifter mellan operatörer som fastställs i 
syfte att främja en effektiv konkurrens.

utgår

Or. ro

Ändringsförslag 454
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De nationella behöriga myndigheterna 
får ålägga skyldigheter att uppnå en 
minimal territoriell täckning endast när 
detta är nödvändigt och proportionellt i 
enlighet med artikel 9.4 d, i syfte att uppnå 
särskilda mål av allmänt intresse på 
nationell nivå. De nationella behöriga 

4. De nationella behöriga myndigheterna 
får ålägga skyldigheter att uppnå en 
minimal territoriell täckning, i syfte att 
uppnå särskilda mål av allmänt intresse på 
nationell nivå. De nationella behöriga 
myndigheterna ska beakta följande när de 
ålägger sådana skyldigheter:
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myndigheterna ska beakta följande när de 
ålägger sådana skyldigheter:

Or. ro

Ändringsförslag 455
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Minimering av antalet operatörer som 
eventuellt kan omfattas av sådana 
skyldigheter.

utgår

Or. ro

Ändringsförslag 456
Werner Langen, Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I samband med beslutet om huruvida 
begränsningar ska införas för 
tillträdesskyldigheter för mobil 
kommunikation måste de nationella 
myndigheterna motivera sitt beslut med en 
omfattande bedömning av 
marknadsegenskaperna och belägga 
marknadsbristerna. Beslutet måste 
dessutom föregås av en 
konsekvensbedömning av 
nätoperatörernas investeringar samtidigt 
som skyldigheter som redan har beslutats 
regelbundet måste ses över.

Or. de
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Ändringsförslag 457
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När behöriga nationella myndigheter ska 
besluta om några skyldigheter ska införas 
i fråga om mobil tillgång ska de motivera 
sitt beslut med hjälp av en noggrann 
bedömning av de marknadsvillkor som 
visar på brister på marknaden och en 
konsekvensbedömning av investeringar av 
nätverksoperatörer. De ska regelbundet 
granska alla eventuella skyldigheter som 
åläggs.

Or. en

Ändringsförslag 458
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De nationella behöriga myndigheterna ska 
fastställa villkor enligt vilka företagen får 
överlåta eller hyra ut delar av eller hela 
sina individuella nyttjanderätter till 
radiospektrum till andra företag, inklusive 
fördelning av sådana radiospektrum. De 
nationella behöriga myndigheterna ska 
beakta följande när de fastställer sådana 
villkor:

De nationella behöriga myndigheterna ska, 
inom ett år från det datum då denna 
förordning träder i kraft, fastställa villkor 
enligt vilka företagen får överlåta eller hyra 
ut delar av eller hela sina individuella 
nyttjanderätter till radiospektrum till andra 
företag, inklusive fördelning av sådana 
radiospektrum. De nationella behöriga 
myndigheterna ska beakta följande när de 
fastställer sådana villkor:

Or. en

Ändringsförslag 459
Gunnar Hökmark, Jens Rohde
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Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. I enlighet med målet att fördela minst 
1200 MHz lämpligt spektrum för trådlösa 
bredbandstjänster i enlighet med 
beslut nr 243/2012/EU ska nationella 
behöriga myndigheter inom ett år från det 
datum då denna förordning träder i kraft 
identifiera harmoniserade spektrum för 
trådlösa kommunikationer som lämpar 
sig för liberalisering, samt fastställa de 
villkor som gäller för att företag med 
nyttjanderätter till spektrum för trådlös 
kommunikation ska få ändra 
bestämmelseort för och användning av ett 
sådant harmoniserat trådlöst spektrum.

Or. en

Ändringsförslag 460
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 461
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

tillträde till och effektiv användning av 
harmoniserade radiospektrum för trådlösa 
bredbandskommunikationer gör det möjligt 
att använda relevanta radiospektrum enligt 
ett allmänt auktorisationssystem, ska de 
nationella behöriga myndigheterna undvika 
att införa ytterligare villkor och ska se till 
att eventuell alternativ användning inte 
hindrar en effektiv tillämpning av ett 
sådant harmoniserat system. Detta 
påverkar inte tillämpningen av 
artikel 2.2.8.

Or. de

Motivering

På detta sätt garanteras att det handlar om användning av primärt allokerade spektrum.

Ändringsförslag 462
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. När de tekniska förhållandena för 
tillträde till och effektiv användning av 
harmoniserade radiospektrum för trådlösa 
bredbandskommunikationer gör det möjligt 
att använda relevanta radiospektrum enligt 
ett allmänt auktorisationssystem, ska de 
nationella behöriga myndigheterna undvika 
att införa ytterligare villkor och ska se till 
att eventuell alternativ användning inte 
hindrar en effektiv tillämpning av ett 
sådant harmoniserat system. Denna 
bestämmelse ska inte tillämpas på 
artikel 2.2.8.

Or. de
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Ändringsförslag 463
Petra Kammerevert

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. När de tekniska förhållandena för 
tillträde till och effektiv användning av 
harmoniserade radiospektrum för trådlösa 
bredbandskommunikationer gör det möjligt 
att använda relevanta radiospektrum enligt 
ett allmänt auktorisationssystem, ska de 
nationella behöriga myndigheterna undvika 
att införa ytterligare villkor och ska se till 
att eventuell alternativ användning inte 
hindrar en effektiv tillämpning av ett 
sådant harmoniserat system. Detta 
påverkar inte tillämpningen av 
artikel 2.2.8.

Or. de

Ändringsförslag 464
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De nationella behöriga myndigheterna ska 
överväga behovet av att i enlighet med 
artikel 6.3 i beslut nr 243/2012/EG 
fastställa lämpliga miniminivåer för 
teknisk prestanda för olika band för att 
förbättra spektrumeffektiviteten och utan 
att det påverkar de åtgärder som vidtas 
enligt beslut nr 676/2002/EG.

De nationella behöriga myndigheterna ska 
överväga behovet av att i enlighet med 
artikel 6.3 i beslut nr 243/2012/EG 
fastställa lämpliga miniminivåer för 
prestanda för olika band och utan att det 
påverkar de åtgärder som vidtas enligt 
beslut nr 676/2002/EG.

Or. de
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Ändringsförslag 465
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) ta hänsyn till den tekniska 
utvecklingscykeln och förnyelse av 
utrustning, särskilt terminalutrustning.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 466
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Giltighetstiden för nyttjanderätter eller 
datum för förlängning ska fastställas i god 
tid före det relevanta förfarande som 
fastställs i den tidtabell som avses i första 
stycket. När de nationella behöriga 
myndigheterna fastställer tidtabeller, 
giltighetstider och förlängningsperioder ska 
de beakta behovet av förutsägbara 
investeringsförhållanden, möjligheter att 
frigöra eventuella relevanta nya 
radiospektrumband som harmoniserats för 
trådlösa bredbandskommunikationer och 
amorteringstiden för relaterade 
investeringar enligt konkurrenskraftiga 
villkor.

Giltighetstiden för nyttjanderätter eller 
datum för förlängning ska fastställas i god 
tid före det relevanta förfarande som 
fastställs i den tidtabell som avses i första 
stycket. När de nationella behöriga 
myndigheterna fastställer tidtabeller, 
giltighetstider och förlängningsperioder ska 
de beakta behovet av förutsägbara 
investeringsförhållanden, möjligheter att 
frigöra eventuella relevanta nya 
radiospektrumband som harmoniserats för 
trådlösa bredbandskommunikationer och 
amorteringstiden för relaterade 
investeringar enligt konkurrenskraftiga 
villkor. Nationella behöriga myndigheter 
ska tillämpa en kortaste giltighetstid på 
trettio (30) år för beviljande av 
nyttjanderätter för radiospektrum.

Or. en

Ändringsförslag 467
Jolanta Emilia Hibner
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Giltighetstiden för nyttjanderätter eller 
datum för förlängning ska fastställas i god 
tid före det relevanta förfarande som 
fastställs i den tidtabell som avses i första 
stycket. När de nationella behöriga 
myndigheterna fastställer tidtabeller, 
giltighetstider och förlängningsperioder ska 
de beakta behovet av förutsägbara 
investeringsförhållanden, möjligheter att 
frigöra eventuella relevanta nya 
radiospektrumband som harmoniserats för 
trådlösa bredbandskommunikationer och 
amorteringstiden för relaterade 
investeringar enligt konkurrenskraftiga 
villkor.

Utan att det påverkar artikel 8a.3 ska
giltighetstiden för nyttjanderätter eller 
datum för förlängning fastställas i god tid 
före det relevanta förfarande som fastställs 
i den tidtabell som avses i första stycket. 
När de nationella behöriga myndigheterna 
fastställer tidtabeller, giltighetstider och 
förlängningsperioder ska de beakta behovet 
av förutsägbara investeringsförhållanden, 
möjligheter att frigöra eventuella relevanta 
nya radiospektrumband som harmoniserats 
för trådlösa bredbandskommunikationer 
och amorteringstiden för relaterade 
investeringar enligt konkurrenskraftiga 
villkor.

Or. en

Ändringsförslag 468
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får föreskriva om ett 
proportionerligt och icke-diskriminerande 
återkallande av rättigheter, inklusive 
sådana med en minsta giltighetstid på 
30 år, för att förebygga eventuell 
ackumulering av nyttjanderätter som 
skulle kunna snedvrida konkurrensen.

Or. en

Ändringsförslag 469
Gunnar Hökmark, Jens Rohde
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Införandet av en giltighetstid på minst 
30 år för en licens bör inte utgöra något 
hinder för regleringsmyndigheterna att 
utfärda tillfälliga rättigheter och 
rättigheter för annan användning inom 
ett harmoniserat band.

Or. en

Ändringsförslag 470
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att säkerställa ett enhetligt 
genomförande av punkt 1 i hela unionen 
och särskilt möjliggöra synkroniserad 
tillgång till trådlösa tjänster inom unionen 
får kommissionen genom 
genomförandeakter

För att säkerställa ett enhetligt 
genomförande av punkt 1 i hela unionen 
och särskilt möjliggöra synkroniserad 
tillgång till trådlösa tjänster inom unionen 
ska kommissionen genom 
genomförandeakter, varav den första ska 
antas inom ett år från det datum då denna 
förordning träder i kraft,

Or. en

Ändringsförslag 471
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att säkerställa ett enhetligt 
genomförande av punkt 1 i hela unionen 
och särskilt möjliggöra synkroniserad 

För att säkerställa ett enhetligt 
genomförande av punkt 1 i hela unionen 
och särskilt möjliggöra synkroniserad 
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tillgång till trådlösa tjänster inom unionen 
får kommissionen genom 
genomförandeakter

tillgång till trådlösa tjänster inom unionen 
får kommissionen föreslå 
lagstiftningsåtgärder.

Or. ro

Ändringsförslag 472
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att säkerställa ett enhetligt 
genomförande av punkt 1 i hela unionen 
och särskilt möjliggöra synkroniserad 
tillgång till trådlösa tjänster inom unionen 
får kommissionen genom 
genomförandeakter

För att säkerställa ett enhetligt 
genomförande av punkt 1 i hela unionen 
och särskilt möjliggöra synkroniserad 
tillgång till trådlösa tjänster inom unionen 
ska Berec genom riktlinjer

Or. en

Ändringsförslag 473
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) fastställa en gemensam tidtabell för hela 
unionen eller lämpliga tidtabeller för de 
rådande omständigheterna för olika 
kategorier av medlemsstater, det eller de 
datum då individuella nyttjanderätter för ett 
harmoniserat band eller en kombination av 
kompletterande harmoniserade band ska 
beviljas och faktisk användning av 
radiospektrum ska tillåtas för exklusivt 
eller delat tillhandahållande av trådlösa 
bredbandskommunikationer inom unionen,

a) fastställa en gemensam tidsfrist för hela 
unionen eller lämpliga tidsfrister för de 
rådande omständigheterna för olika 
kategorier av medlemsstater, det eller de 
datum då individuella nyttjanderätter för ett 
harmoniserat band eller en kombination av 
kompletterande harmoniserade band ska 
beviljas och faktisk användning av 
radiospektrum ska tillåtas för exklusivt 
eller delat tillhandahållande av trådlösa 
bredbandskommunikationer inom unionen,

Or. en
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Motivering

Även om vissa medlemsstater har specifika krav som komplicerar frigörandet av vissa 
radiospektrumband är det viktigt att fastställa tidsfrister för frigörande av spektrum för att 
tillhandahålla en större bandbredd, med inskränkningar enligt överenskommelse i 
undantagsfall med medlemsstater, som ett erkännande av deras särskilda situation.

Ändringsförslag 474
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) fastställa en gemensam tidtabell för hela 
unionen eller lämpliga tidtabeller för de 
rådande omständigheterna för olika 
kategorier av medlemsstater, det eller de 
datum då individuella nyttjanderätter för ett 
harmoniserat band eller en kombination av 
kompletterande harmoniserade band ska 
beviljas och faktisk användning av 
radiospektrum ska tillåtas för exklusivt 
eller delat tillhandahållande av trådlösa 
bredbandskommunikationer inom unionen,

a) en gemensam tidtabell för hela unionen 
eller lämpliga tidtabeller för de rådande 
omständigheterna för olika kategorier av 
medlemsstater, det eller de datum då 
individuella nyttjanderätter för ett 
harmoniserat band eller en kombination av 
kompletterande harmoniserade band ska 
beviljas och faktisk användning av 
radiospektrum ska tillåtas för exklusivt 
eller delat tillhandahållande av trådlösa 
bredbandskommunikationer inom unionen,

Or. ro


