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Ändringsförslag 475
Catherine Trautmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) fastställa en kortaste giltighetstid för de 
rätter som beviljas i de harmoniserade 
banden,

b) fastställa en kortaste giltighetstid för de 
rätter som beviljas i de harmoniserade 
banden som inte understiger 20 år, och i 
vilket fall som helst en giltighetstid som är 
lämplig för att uppmuntra till 
investeringar och konkurrens och 
motverka underanvändningen eller 
”hamstringen” av spektrum, eller 
fastställa att rätterna ska beviljas på 
obestämd tid,

Or. en

Ändringsförslag 476
Seán Kelly

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) fastställa en kortaste giltighetstid för de 
rätter som beviljas i de harmoniserade 
banden,

() fastställa en kortaste giltighetstid för de 
rätter som beviljas i de harmoniserade 
banden med den mest effektiva tidtabellen 
för att uppmuntra till investeringar och 
konkurrens och motverka 
licensinnehavarnas underanvändning av 
spektrum,

Or. en
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Motivering

Nationella tillsynsmyndigheter bör kunna väga behovet av att uppmuntra till investeringar 
genom optimala giltighetstider för tillstånd mot att använda sina licensvillkor för att se till att 
spektrumet används på ett så effektivt och fullständigt sätt som möjligt och motverka 
tendensen att ”hamstra” spektrum.

Ändringsförslag 477
Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) fastställa en kortaste giltighetstid för de 
rätter som beviljas i de harmoniserade 
banden,

b) fastställa en kortaste giltighetstid för de 
rätter som beviljas i de harmoniserade 
banden som är lämplig för att uppmuntra 
till och påskynda investeringar,
innovation och konkurrens och motverka 
licensinnehavarnas underanvändning 
eller ”hamstring” av spektrum,

Or. en

Ändringsförslag 478
Edit Herczog

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) fastställa en kortaste giltighetstid för de 
rätter som beviljas i de harmoniserade 
banden,

b) fastställa en kortaste giltighetstid för de 
rätter som beviljas i de harmoniserade 
banden som är lämplig för att uppmuntra 
till investeringar och konkurrens och 
motverka licensinnehavarnas 
underanvändning eller ”hamstring” av 
spektrum,

Or. en
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Motivering

In the current state of continued increase in the demand for spectrum for wireless broadband 
communications, it is of the utmost importance that spectrum is used fully, by licence holders 
and by those using unlicensed spectrum, and if not, that this spectrum is traded urgently so 
that it can be used by others to respond to the growing need for wireless Internet 
access.National regulatory authorities need to balance in their licensing conditions the need 
to incentivise investment through optimal license durations, while ensuring that the spectrum 
will be used as efficiently and fully as possible.Giving indefinite durations for licences can 
encourage ‘hoarding’ of spectrum, whereby the licence holder sees no incentive to maximise 
the use of the spectrum they hold, nor do they see an interest in trading unused spectrum, 
because not doing so would keep new market entrants and competitors at bay.

Ändringsförslag 479
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) fastställa en kortaste giltighetstid för de 
rätter som beviljas i de harmoniserade 
banden,

b) en kortaste giltighetstid för de rätter som 
beviljas i de harmoniserade banden,

Or. ro

Ändringsförslag 480
Sabine Verheyen, Doris Pack

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 481
Petra Kammerevert

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 482
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro
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Ändringsförslag 483
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sådana genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 33.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 484
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sådana genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 33.2.

Sådana genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 33.2 och utan att det 
påverkar tillämpningen av de 
bestämmelser som avses i artikel 9.3 
och 9.4 i direktiv 2002/21/EG.

Or. en

Ändringsförslag 485
Petra Kammerevert

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. de
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Ändringsförslag 486
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får också anta 
genomförandeakter för att harmonisera 
utgångs- eller förlängningsdatumet för 
individuella nyttjanderätter till 
radiospektrum för trådlöst bredband i 
harmoniserade band, som redan finns den 
dag sådana akter antas, för att samordna 
datumet för förlängning eller förnyad 
tilldelning av nyttjanderätter till sådana 
band, inklusive en eventuell samordning 
med datum för förlängning eller förnyad 
tilldelning av andra band som 
harmoniserats genom genomförandeakter 
som antagits i enlighet med punkt 2 eller 
denna punkt. Sådana genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 33.2.

utgår

Om det i de genomförandeakter som avses 
i denna punkt fastställs ett harmoniserat 
datum för förlängning eller förnyad 
tilldelning av nyttjanderätter till 
radiospektrum som infaller efter förfallo-
eller förlängningsdatumet för eventuella 
befintliga individuella nyttjanderätter till 
sådana radiospektrum i medlemstaterna, 
ska de nationella behöriga myndigheterna 
förlänga de befintliga nyttjanderätterna 
fram till det harmoniserade datumet enligt 
samma väsentliga auktorisationsvillkor 
som tidigare tillämpats, inklusive 
eventuella tillämpliga avgifter.
Om den förlängningsperiod som beviljats 
i enlighet med andra stycket är avsevärt 
längre än den ursprungliga giltighetstiden 
för nyttjanderätterna får de nationella 
behöriga myndigheterna anpassa 
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förlängningen av rätterna till tidigare 
tillämpliga auktorisationsvillkor som är 
nödvändiga mot bakgrund av förändrade 
omständigheter, inklusive uttag av 
ytterligare avgifter. Dessa ytterligare 
avgifter ska beräknas tidsproportionellt 
utifrån den eventuella inledande avgiften 
för de ursprungliga nyttjanderätterna som 
uttryckligen beräknades enligt den 
ursprungliga giltighetstiden.
De genomförandeakter som anges i detta 
stycke ska inte fordra att giltighetstiden 
för befintliga nyttjanderätter i 
medlemstaterna förkortas, förutom i 
enlighet med artikel 14.2 i 
direktiv 2002/20/EG, och ska inte gälla 
befintliga rätter med obegränsad 
giltighetstid.
När kommissionen antar en 
genomförandeakt enligt punkt 2 får den 
tillämpa bestämmelserna i denna punkt 
på motsvarande sätt på nyttjanderätter till 
det berörda harmoniserade bandet för 
trådlöst bredband.

Or. en

Ändringsförslag 487
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får också anta 
genomförandeakter för att harmonisera 
utgångs- eller förlängningsdatumet för 
individuella nyttjanderätter till 
radiospektrum för trådlöst bredband i 
harmoniserade band, som redan finns den 
dag sådana akter antas, för att samordna 
datumet för förlängning eller förnyad 
tilldelning av nyttjanderätter till sådana 
band, inklusive en eventuell samordning 

Kommissionen får föreslå 
lagstiftningsåtgärder för att harmonisera 
utgångs- eller förlängningsdatumet för 
individuella nyttjanderätter till 
radiospektrum för trådlöst bredband i 
harmoniserade band, som redan finns den 
dag sådana akter antas, för att samordna 
datumet för förlängning eller förnyad 
tilldelning av nyttjanderätter till sådana 
band, inklusive en eventuell samordning 
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med datum för förlängning eller förnyad 
tilldelning av andra band som 
harmoniserats genom genomförandeakter 
som antagits i enlighet med punkt 2 eller 
denna punkt. Sådana genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 33.2.

med datum för förlängning eller förnyad 
tilldelning av andra band som 
harmoniserats genom genomförandeakter 
som antagits i enlighet med punkt 2 eller 
denna punkt.

Or. ro

Ändringsförslag 488
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får också anta 
genomförandeakter för att harmonisera 
utgångs- eller förlängningsdatumet för 
individuella nyttjanderätter till 
radiospektrum för trådlöst bredband i 
harmoniserade band, som redan finns den 
dag sådana akter antas, för att samordna 
datumet för förlängning eller förnyad 
tilldelning av nyttjanderätter till sådana 
band, inklusive en eventuell samordning 
med datum för förlängning eller förnyad 
tilldelning av andra band som 
harmoniserats genom genomförandeakter 
som antagits i enlighet med punkt 2 eller 
denna punkt. Sådana genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 33.2.

I enlighet med artikel 8a.3 andra stycket 
ska kommissionen också när så är möjligt
anta genomförandeakter inom ett år från 
denna förordnings ikraftträdandedatum
för att harmonisera utgångs- eller 
förlängningsdatumet för individuella 
nyttjanderätter till radiospektrum för 
trådlöst bredband i harmoniserade band, 
som redan finns den dag sådana akter 
antas, för att samordna datumet för 
förlängning eller förnyad tilldelning av 
nyttjanderätter till sådana band, inklusive 
en eventuell samordning med datum för 
förlängning eller förnyad tilldelning av 
andra band som harmoniserats genom 
genomförandeakter som antagits i enlighet 
med punkt 2 eller denna punkt. Sådana 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 33.2.

Or. en

Ändringsförslag 489
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det i de genomförandeakter som avses 
i denna punkt fastställs ett harmoniserat 
datum för förlängning eller förnyad 
tilldelning av nyttjanderätter till 
radiospektrum som infaller efter förfallo-
eller förlängningsdatumet för eventuella 
befintliga individuella nyttjanderätter till 
sådana radiospektrum i medlemstaterna, 
ska de nationella behöriga myndigheterna 
förlänga de befintliga nyttjanderätterna 
fram till det harmoniserade datumet enligt 
samma väsentliga auktorisationsvillkor 
som tidigare tillämpats, inklusive 
eventuella tillämpliga avgifter.

utgår

Or. ro

Ändringsförslag 490
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den förlängningsperiod som beviljats 
i enlighet med andra stycket är avsevärt 
längre än den ursprungliga giltighetstiden 
för nyttjanderätterna får de nationella 
behöriga myndigheterna anpassa 
förlängningen av rätterna till tidigare
tillämpliga auktorisationsvillkor som är 
nödvändiga mot bakgrund av förändrade 
omständigheter, inklusive uttag av 
ytterligare avgifter. Dessa ytterligare 
avgifter ska beräknas tidsproportionellt 
utifrån den eventuella inledande avgiften 
för de ursprungliga nyttjanderätterna som 
uttryckligen beräknades enligt den 
ursprungliga giltighetstiden.

utgår
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Or. ro

Ändringsförslag 491
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den förlängningsperiod som beviljats i 
enlighet med andra stycket är avsevärt 
längre än den ursprungliga giltighetstiden 
för nyttjanderätterna får de nationella 
behöriga myndigheterna anpassa 
förlängningen av rätterna till tidigare 
tillämpliga auktorisationsvillkor som är 
nödvändiga mot bakgrund av förändrade 
omständigheter, inklusive uttag av 
ytterligare avgifter. Dessa ytterligare
avgifter ska beräknas tidsproportionellt
utifrån den eventuella inledande avgiften 
för de ursprungliga nyttjanderätterna som 
uttryckligen beräknades enligt den 
ursprungliga giltighetstiden.

Om den förlängningsperiod som beviljats i 
enlighet med andra stycket är avsevärt 
längre än den ursprungliga giltighetstiden 
för nyttjanderätterna får de nationella 
behöriga myndigheterna anpassa 
förlängningen av rätterna till tidigare 
tillämpliga auktorisationsvillkor som är 
nödvändiga mot bakgrund av förändrade 
omständigheter. När sådana anpassningar 
inkluderar uttag av ytterligare avgifter ska
dessa avgifter inte överstiga ett
tidsproportionellt uttag av den eventuella 
inledande avgiften för de ursprungliga 
nyttjanderätterna som uttryckligen 
beräknades enligt den ursprungliga 
giltighetstiden.

Or. en

Ändringsförslag 492
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De genomförandeakter som anges i detta 
stycke ska inte fordra att giltighetstiden 
för befintliga nyttjanderätter i 
medlemstaterna förkortas, förutom i 
enlighet med artikel 14.2 i direktiv 
2002/20/EG, och ska inte gälla befintliga 
rätter med obegränsad giltighetstid.

utgår
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Or. ro

Ändringsförslag 493
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När kommissionen antar en 
genomförandeakt enligt punkt 2 får den 
tillämpa bestämmelserna i denna punkt 
på motsvarande sätt på nyttjanderätter till 
det berörda harmoniserade bandet för 
trådlöst bredband.

utgår

Or. ro

Ändringsförslag 494
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska beakta följande när 
den antar de genomförandeakter som 
anges i punkterna 2 och 3:

utgår

(a) De regleringsprinciper som anges i 
artikel 9.
(b) Objektiva variationer av behoven av 
ytterligare radiospektrum för 
tillhandahållande av trådlöst bredband 
inom unionen, samtidigt som den tar 
hänsyn till gemensamma behov av 
radiospektrum för integrerade nät som 
täcker flera medlemsstater.
(c) Förutsägbarhet i driftsvillkoren för 
befintliga radiospektrumanvändare.
(d) Användnings-, utvecklings- och 
investeringscykler för successiva 
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generationer av trådlös bredbandsteknik.
(e) Efterfrågan från slutanvändarna på 
trådlösa bredbandskommunikationer med 
hög kapacitet.
När kommissionen fastställer tidtabeller 
för olika kategorier av medlemsstater som 
inte redan har beviljat individuella 
nyttjanderätter och tillåtit faktisk 
användning av det berörda 
harmoniserade bandet, ska den 
vederbörligen beakta eventuella 
synpunkter från medlemsstaterna om hur 
radiospektrumrätter har beviljats 
historiskt sett, grunderna för 
begränsningar i enlighet med artikel 9.3 
och 9.4 i direktiv 2002/21/EG, eventuella 
behov av att utrymma bandet i fråga, 
konkurrenseffekter eller geografiska eller 
tekniska begränsningar, med hänsyn till 
följderna för den inre marknaden. 
Kommissionen ska se till att 
genomförandet inte skjuts upp i onödan 
och att eventuella variationer i 
tidtabellerna mellan medlemsstaterna inte 
leder till olämpliga skillnader mellan 
medlemsstaterna när det gäller 
konkurrens eller reglering.

Or. en

Ändringsförslag 495
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska beakta följande när den 
antar de genomförandeakter som anges i
punkterna 2 och 3:

Kommissionen ska beakta följande när den 
antar de åtgärder som anges i punkt 2:

Or. ro
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Ändringsförslag 496
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Punkt 2 ska inte påverka 
medlemsstaternas rätt att bevilja 
nyttjanderätter till och tillåta faktisk 
användning av ett harmoniserat band före 
antagandet av en genomförandeakt som 
gäller det bandet om inte annat följer av 
andra stycket i denna punkt, eller före det 
harmoniserade datum som fastställts i en 
genomförandeakt för detta band.

utgår

Om de nationella behöriga 
myndigheterna beviljar nyttjanderätter till 
ett harmoniserat band före antagandet av 
en genomförandeakt som gäller det 
bandet ska de fastställa villkor för 
beviljandet, särskilt giltighetstiden, så att 
innehavarna av nyttjanderätterna är 
medvetna om att kommissionen kan 
komma att anta genomförandeakter i 
enlighet med punkt 2 för att fastställa en 
kortaste giltighetstid för dessa 
nyttjanderätter eller en samordnad 
förfallo- eller förlängningsperiod för hela 
unionen. Detta stycke ska inte tillämpas 
på beviljande av nyttjanderätter med en 
obegränsad giltighetstid.

Or. en

Ändringsförslag 497
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkt 2 ska inte påverka 
medlemsstaternas rätt att bevilja 

utgår
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nyttjanderätter till och tillåta faktisk 
användning av ett harmoniserat band före 
antagandet av en genomförandeakt som 
gäller det bandet om inte annat följer av 
andra stycket i denna punkt, eller före det 
harmoniserade datum som fastställts i en 
genomförandeakt för detta band.

Or. ro

Ändringsförslag 498
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om de nationella behöriga 
myndigheterna beviljar nyttjanderätter till 
ett harmoniserat band före antagandet av 
en genomförandeakt som gäller det 
bandet ska de fastställa villkor för 
beviljandet, särskilt giltighetstiden, så att 
innehavarna av nyttjanderätterna är 
medvetna om att kommissionen kan 
komma att anta genomförandeakter i 
enlighet med punkt 2 för att fastställa en 
kortaste giltighetstid för dessa 
nyttjanderätter eller en samordnad 
förfallo- eller förlängningsperiod för hela 
unionen. Detta stycke ska inte tillämpas 
på beviljande av nyttjanderätter med en 
obegränsad giltighetstid.

utgår

Or. ro

Ändringsförslag 499
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. När det gäller harmoniserade band för 
vilka en gemensam tidtabell för beviljande 
av nyttjanderätter och tillåtelse av faktisk 
användning har fastställts i en 
genomförandeakt som antagits i enlighet 
med punkt 2, ska de behöriga 
myndigheterna lämna lämplig och 
tillräckligt detaljerad information till 
kommissionen om sina 
efterlevnadsplaner. Kommissionen får 
anta genomförandeakter för att fastställa 
format och förfaranden för inlämnandet 
av sådan information. Sådana 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 33.2.

utgår

Om kommissionen vid en granskning av 
de detaljerade planer som lämnats in av 
medlemsstaterna anser att det är 
osannolikt att medlemsstaten i fråga 
kommer att kunna uppfylla sin tidtabell 
får kommissionen anta ett beslut genom 
en genomförandeakt för att kräva att 
medlemsstaten anpassar sina planer på 
lämpligt sätt för att garantera efterlevnad.

Or. en

Ändringsförslag 500
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller harmoniserade band för 
vilka en gemensam tidtabell för beviljande 
av nyttjanderätter och tillåtelse av faktisk 
användning har fastställts i en 
genomförandeakt som antagits i enlighet 
med punkt 2, ska de behöriga 
myndigheterna lämna lämplig och 

När det gäller harmoniserade band för 
vilka en gemensam tidtabell för beviljande 
av nyttjanderätter och tillåtelse av faktisk 
användning har fastställts i en 
genomförandeakt som antagits i enlighet 
med punkt 2, ska de behöriga 
myndigheterna lämna lämplig och 
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tillräckligt detaljerad information till 
kommissionen om sina efterlevnadsplaner. 
Kommissionen får anta
genomförandeakter för att fastställa 
format och förfaranden för inlämnandet av 
sådan information. Sådana 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 33.2.

tillräckligt detaljerad information till 
kommissionen om sina efterlevnadsplaner. 
Kommissionen ska anta en 
genomförandeakt för att fastställa format 
och förfaranden för inlämnandet av sådan 
information, om möjligt inom ett år efter 
denna förordnings ikraftträdandedatum. 
Sådana genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 33.2.

Or. en

Ändringsförslag 501
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller harmoniserade band för 
vilka en gemensam tidtabell för beviljande 
av nyttjanderätter och tillåtelse av faktisk 
användning har fastställts i en 
genomförandeakt som antagits i enlighet 
med punkt 2, ska de behöriga 
myndigheterna lämna lämplig och 
tillräckligt detaljerad information till 
kommissionen om sina efterlevnadsplaner. 
Kommissionen får anta genomförandeakter 
för att fastställa format och förfaranden för 
inlämnandet av sådan information. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 33.2.

När det gäller harmoniserade band för 
vilka en gemensam tidtabell för beviljande 
av nyttjanderätter och tillåtelse av faktisk 
användning har fastställts i en 
genomförandeakt som antagits i enlighet 
med punkt 2, ska de behöriga 
myndigheterna lämna lämplig och 
tillräckligt detaljerad information till 
kommissionen om sina efterlevnadsplaner. 
Kommissionen ska inom ett år efter att 
denna förordning har trätt i kraft anta 
genomförandeakter för att fastställa format 
och förfaranden för inlämnandet av sådan 
information. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 33.2.

Or. de

Ändringsförslag 502
Silvia-Adriana Ţicău



AM\1013978SV.doc 19/219 PE526.176v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller harmoniserade band för 
vilka en gemensam tidtabell för beviljande 
av nyttjanderätter och tillåtelse av faktisk 
användning har fastställts i en 
genomförandeakt som antagits i enlighet 
med punkt 2, ska de behöriga 
myndigheterna lämna lämplig och 
tillräckligt detaljerad information till 
kommissionen om sina efterlevnadsplaner. 
Kommissionen får anta
genomförandeakter för att fastställa 
format och förfaranden för inlämnandet av 
sådan information. Sådana
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 33.2.

När det gäller harmoniserade band för 
vilka en gemensam tidtabell för beviljande 
av nyttjanderätter och tillåtelse av faktisk 
användning har fastställts i en 
genomförandeakt som antagits i enlighet 
med punkt 2, ska de behöriga 
myndigheterna lämna lämplig och 
tillräckligt detaljerad information till 
kommissionen om sina efterlevnadsplaner. 
Kommissionen får anta delegerade akter
för att fastställa format och förfaranden för 
inlämnandet av sådan information. Sådana
delegerade akter ska antas i enlighet med 
artikel 32.

Or. ro

Ändringsförslag 503
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid granskningen av en medlemsstats 
detaljerade planer ska kommissionen ta 
hänsyn till det begränsade antal experter 
och rådgivare som står till de nationella 
tillsynsmyndigheternas och 
leverantörernas förfogande vid 
tilldelningsförfarandet.

Or. de

Ändringsförslag 504
Silvia-Adriana Ţicău



PE526.176v01-00 20/219 AM\1013978SV.doc

SV

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen vid en granskning av 
de detaljerade planer som lämnats in av 
medlemsstaterna anser att det är 
osannolikt att medlemsstaten i fråga 
kommer att kunna uppfylla sin tidtabell 
får kommissionen anta ett beslut genom 
en genomförandeakt för att kräva att 
medlemsstaten anpassar sina planer på 
lämpligt sätt för att garantera efterlevnad.

utgår

Or. ro

Ändringsförslag 505
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Gemensamt auktorisationsförfarande för 
att bevilja individuella nyttjanderätter till 

radiospektrum
1. Två eller flera medlemsstater får 
samarbeta med varandra, och med 
kommissionen, för att uppfylla sina 
förpliktelser i enlighet med artiklarna 6 
och 7 i auktorisationsdirektivet i syfte att 
införa ett gemensamt 
auktorisationsförfarande för att bevilja 
individuella nyttjanderätter till 
radiospektrum, och då följa, där så är 
möjligt, de eventuella gemensamma 
tidtabeller som fastställts i enlighet med 
artikel 12.2. Det gemensamma 
auktorisationsförfarandet ska uppfylla 
följande kriterier:
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a) De individuella nationella 
auktorisationsförfarandena ska inledas 
och genomföras av de nationella behöriga 
myndigheterna enligt en gemensam 
tidtabell.
b) Det ska, där så är lämpligt, föreskriva 
gemensamma villkor och förfaranden för 
urval och beviljande av individuella 
rättigheter till de berörda 
medlemsstaterna.
c) Det ska, där så är lämpligt, föreskriva 
gemensamma eller likvärdiga villkor som 
ska vara knutna till de individuella 
nyttjanderättigheterna för de berörda 
medlemsstaterna rörande, bland annat, 
tillåtelse för operatörer att tilldelas 
enhetliga spektrumportföljer med 
avseende på de spektrumblock som ska 
tilldelas.

Or. en

Ändringsförslag 506
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 12b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12b
a) De individuella nationella 
auktorisationsförfarandena ska inledas 
och genomföras av de nationella behöriga 
myndigheterna enligt en gemensam 
tidtabell.

Or. en

Ändringsförslag 507
Gunnar Hökmark, Jens Rohde
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Förslag till förordning
Artikel 12c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12c
b) Det ska, där så är lämpligt, föreskriva 
gemensamma villkor och förfaranden för 
urval och beviljande av individuella 
rättigheter till de berörda 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 508
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 12d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12d
c) Det ska, där så är lämpligt, föreskriva 
gemensamma eller likvärdiga villkor som 
ska vara knutna till de individuella 
nyttjanderättigheter för de berörda 
medlemsstaterna rörande, bland annat, 
tillåtelse för operatörer att tilldelas 
enhetliga spektrumportföljer med 
avseende på de spektrumblock som ska 
tilldelas.

Or. en

Ändringsförslag 509
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. de

Ändringsförslag 510
Petra Kammerevert

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 511
Catherine Trautmann
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Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Nyttjanderätternas giltighetstid. c) Nyttjanderätternas giltighetstid, som inte 
understiger 20 år, och i vilket fall som 
helst en giltighetstid som är lämplig för att 
uppmuntra till investeringar och 
konkurrens och motverka 
underanvändningen eller ”hamstringen” 
av spektrum.

Or. en

Ändringsförslag 512
Françoise Castex

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Reservering av radiospektrum för vissa 
typer av operatörer eller uteslutande av 
vissa typer av operatörer.

i) Reservering av radiospektrum för vissa 
typer av operatörer, inklusive operatörer i 
den icke-vinstdrivande sektorn, eller 
uteslutande av vissa typer av operatörer.

Or. en

Ändringsförslag 513
Françoise Castex

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) Möjlighet till delad användning av 
radiospektrum.

k) Möjlighet till delad användning av 
radiospektrum, inklusive på licensfri basis.

Or. en
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Ändringsförslag 514
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om medlemsstaterna avser att 
upprätta ett gemensamt 
auktorisationsförfarande i enlighet med 
artikel 12a ska de berörda nationella 
behöriga myndigheterna på samma gång 
göra sina föreslagna åtgärder tillgängliga 
för kommissionen och de behöriga 
myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 515
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De nationella behöriga myndigheterna 
och kommissionen får yttra sig till den 
berörda behöriga myndigheten inom en
period av två månader. 
Tvåmånadersperioden kan inte förlängas.

utgår

Kommissionen ska särskilt beakta 
följande när den bedömer en föreslagen 
åtgärd i enlighet med denna artikel:
(a) Bestämmelserna i direktiven 
2002/20/EG och 2002/21/EG samt i beslut 
nr 243/2012/EG.
(b) De regleringsprinciper som anges i 
artikel 9.
(c) Relevanta kriterier för vissa särskilda 
villkor som anges i artikel 10 samt de 
kompletterande bestämmelser som anges i 
artikel 11.
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(d) Eventuella genomförandeakter som 
antagits i enlighet med artikel 12.
(e) Konsekvens med nyligen införda, ej 
avslutade eller planerade förfaranden i 
andra medlemsstater samt eventuella 
effekter på handeln mellan 
medlemsstaterna.
Om kommissionen inom denna tidsperiod 
meddelar den behöriga myndigheten att 
förslaget till åtgärd utgör ett hinder för 
den inre marknaden eller om den hyser 
allvarliga tvivel om huruvida åtgärden är 
förenlig med unionsrätten, ska förslaget 
till åtgärd inte antas under en ytterligare 
period av två månader. I sådana fall ska 
kommissionen även informera de 
behöriga myndigheterna i de andra 
medlemsstaterna om sin ståndpunkt.

Or. en

Ändringsförslag 516
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Under den tidsfrist på två månader som 
avses i punkt 2 ska kommissionen och den 
berörda behöriga myndigheten ha ett nära 
samarbete för att identifiera den 
lämpligaste och effektivaste åtgärden mot 
bakgrund av de kriterier som avses i 
punkt 2 med beaktande av 
marknadsaktörernas yttranden och 
behovet av att säkerställa spridningen av 
en enhetlig regleringspraxis.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 517
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den behöriga myndigheten får ändra 
eller dra tillbaka förslaget till åtgärd när 
som helst under förfarandet, med största 
möjliga hänsyn till kommissionens 
meddelande enligt punkt 2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 518
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Inom den ytterligare 
tvåmånadersperiod som avses i punkt 2 
får kommissionen

utgår

a) lägga fram ett utkast till beslut för 
kommunikationskommittén med ett krav 
på att den berörda behöriga myndigheten 
ska dra tillbaka förslaget till åtgärd. 
Utkastet till beslut ska åtföljas av en 
detaljerad och objektiv analys av varför 
kommissionen anser att förslaget till 
åtgärd inte bör antas i den form som det 
lämnats in. Vid behov ska kommissionen 
lämna specifika förslag för ändring av 
förslaget till åtgärd, eller or
b) fatta ett beslut om att ändra sin 
ståndpunkt om det berörda förslaget till 
åtgärd.

Or. en
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Ändringsförslag 519
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) lägga fram ett utkast till beslut för 
kommunikationskommittén med ett krav 
på att den berörda behöriga myndigheten 
ska dra tillbaka förslaget till åtgärd. 
Utkastet till beslut ska åtföljas av en 
detaljerad och objektiv analys av varför 
kommissionen anser att förslaget till 
åtgärd inte bör antas i den form som det 
lämnats in. Vid behov ska kommissionen 
lämna specifika förslag för ändring av 
förslaget till åtgärd, eller

utgår

Or. ro

Ändringsförslag 520
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om kommissionen inte har lagt fram 
ett utkast till beslut i enlighet med punkt 
5 a eller om den fattar ett beslut i enlighet 
med punkt 5 b får den berörda behöriga 
myndigheten anta förslaget till åtgärd.

utgår

Om kommissionen har lagt fram ett utkast 
till beslut i enlighet med punkt 5 a får den 
behöriga myndigheten inte anta åtgärden 
under en period av högst sex månader 
från det datum då det meddelande som 
avses i punkt 2 skickades till den behöriga 
myndigheten.
Kommissionen får när som helst under 
förfarandet besluta att ändra sin 
ståndpunkt om det berörda förslaget till 
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åtgärd, även efter det att utkastet till 
beslut har lagts fram för 
kommunikationskommittén.

Or. en

Ändringsförslag 521
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen inte har lagt fram ett 
utkast till beslut i enlighet med punkt 5 a 
eller om den fattar ett beslut i enlighet 
med punkt 5 b får den berörda behöriga 
myndigheten anta förslaget till åtgärd.

Om kommissionen inte har lagt fram ett 
utkast till beslut i enlighet med punkt 5 får
den berörda behöriga myndigheten anta 
förslaget till åtgärd.

Or. ro

Ändringsförslag 522
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen har lagt fram ett utkast 
till beslut i enlighet med punkt 5 a får den 
behöriga myndigheten inte anta åtgärden 
under en period av högst sex månader från 
det datum då det meddelande som avses i 
punkt 2 skickades till den behöriga 
myndigheten.

Om kommissionen har lagt fram ett utkast 
till beslut i enlighet med punkt 5 får den 
behöriga myndigheten inte anta åtgärden 
under en period av högst två månader från 
det datum då det meddelande som avses i 
punkt 2 skickades till den behöriga 
myndigheten.

Or. ro

Ändringsförslag 523
Giles Chichester
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Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska anta eventuella 
beslut med krav på att den behöriga 
myndigheten ska dra tillbaka sitt förslag 
till åtgärd genom genomförandeakter. 
Sådana genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 33.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 524
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska anta eventuella 
beslut med krav på att den behöriga 
myndigheten ska dra tillbaka sitt förslag 
till åtgärd genom genomförandeakter. 
Sådana genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 33.2.

utgår

Or. ro

Ändringsförslag 525
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. När kommissionen har antagit ett 
beslut i enlighet med punkt 7 ska den 

utgår
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behöriga myndigheten ändra eller dra 
tillbaka förslaget till åtgärd inom sex 
månader från datumet för meddelandet av 
kommissionens beslut. Om förslaget till 
åtgärd ändras ska den behöriga 
myndigheten i tillämpliga fall genomföra 
ett offentligt samråd och ska göra 
förslaget till åtgärd tillgängligt för 
kommissionen i enlighet med punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 526
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. När kommissionen har antagit ett 
beslut i enlighet med punkt 7 ska den 
behöriga myndigheten ändra eller dra 
tillbaka förslaget till åtgärd inom sex 
månader från datumet för meddelandet av 
kommissionens beslut. Om förslaget till 
åtgärd ändras ska den behöriga 
myndigheten i tillämpliga fall genomföra 
ett offentligt samråd och ska göra 
förslaget till åtgärd tillgängligt för 
kommissionen i enlighet med punkt 1.

utgår

Or. ro

Ändringsförslag 527
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Den berörda behöriga myndigheten ska 
ta största möjliga hänsyn till eventuella 

utgår
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synpunkter från de behöriga 
myndigheterna i de andra 
medlemsstaterna och kommissionen och 
får, förutom i de fall som omfattas av 
tredje stycket i punkt 2, andra stycket i 
punkt 6 och punkt 7, anta förslaget till 
åtgärd och meddela kommissionen detta.

Or. en

Ändringsförslag 528
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Den berörda behöriga myndigheten ska 
ta största möjliga hänsyn till eventuella 
synpunkter från de behöriga 
myndigheterna i de andra medlemsstaterna 
och kommissionen och får, förutom i de 
fall som omfattas av tredje stycket i 
punkt 2, andra stycket i punkt 6 och 
punkt 7, anta förslaget till åtgärd och 
meddela kommissionen detta.

9. Den berörda behöriga myndigheten ska 
ta största möjliga hänsyn till eventuella 
synpunkter från de behöriga 
myndigheterna i de andra medlemsstaterna 
och kommissionen och får, förutom i de 
fall som omfattas av tredje stycket i 
punkt 2, andra stycket i punkt 6, anta 
förslaget till åtgärd och meddela 
kommissionen detta.

Or. ro

Ändringsförslag 529
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Den behöriga myndigheten ska 
informera kommissionen om resultaten av 
det förfarande som åtgärden avser när 
förfarandet i fråga har avslutats.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 530
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Täckningsskyldigheter

EU och medlemsstaterna ska vidta 
åtgärder som garanterar medborgarna 
och europeiska organ, offentliga såväl 
som privata, tillgång till inre marknaden 
för elektronisk kommunikation, både med 
avseende på tjänsternas kvalitet och 
marknadsmässiga priser, oavsett var inom 
EU de befinner sig. 

Or. fr

Ändringsförslag 531
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De nationella behöriga myndigheterna 
ska tillåta tillhandahållande av tillträde 
genom RLAN till nät som tillhör en 
leverantör av elektronisk kommunikation 
till allmänheten samt användning av 
harmoniserade radiospektrum för sådant 
tillhandahållande, med förbehåll endast för 
en allmän auktorisation.

1. De nationella behöriga myndigheterna 
ska tillåta tillhandahållande av tillträde 
genom RLAN till nät som tillhör en 
leverantör av elektronisk kommunikation 
till allmänheten samt användning av 
harmoniserade radiospektrum för sådant 
tillhandahållande, med förbehåll för en 
allmän auktorisation och i enlighet med de 
regler som gäller för licensfria spektrum, 
särskilt vad beträffar störningar och 
konkurrensbestämmelser.

Or. en
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Ändringsförslag 532
Françoise Castex

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De nationella behöriga myndigheterna 
får inte begränsa slutanvändarnas rätt att 
ömsesidigt eller mer allmänt tillåta tillträde 
till sina RLAN-nät för andra slutanvändare, 
även på grundval av initiativ från tredje 
parter som förenar och ger tillgång till 
olika slutanvändares RLAN.

4. De nationella behöriga myndigheterna 
får inte begränsa slutanvändarnas rätt att 
ömsesidigt eller mer allmänt tillåta tillträde 
till sina RLAN-nät för andra slutanvändare, 
även på grundval av initiativ från tredje 
parter som förenar och ger tillgång till 
olika slutanvändares RLAN. De ska också 
tillämpa regelverket så att man främjar 
spridningen av basstationer för mobilnät 
samt trådlösa meshnätverk.

Or. en

Ändringsförslag 533
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 De nationella behöriga myndigheterna ska 
tillåta utbyggnad, anslutning och drift av 
småskaliga trådlösa anslutningspunkter 
med kort räckvidd enligt det allmänna 
auktorisationssystemet och får inte 
begränsa sådan utbyggnad, anslutning eller 
drift i onödan genom enskilda 
stadsplaneringstillstånd eller på något 
annat sätt om sådan användning uppfyller 
de genomförandeåtgärder som antagits i 
enlighet med punkt 2.

De nationella behöriga myndigheterna ska 
tillåta utbyggnad, anslutning och drift av 
småskaliga trådlösa anslutningspunkter 
med kort räckvidd och får inte begränsa 
sådan utbyggnad, anslutning eller drift i 
onödan genom enskilda 
stadsplaneringstillstånd eller på något 
annat sätt om sådan användning uppfyller 
de genomförandeåtgärder som antagits i 
enlighet med punkt 2.

Or. en
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Motivering

För att trygga befintliga nyttjanderätter, nätintegriteten och nätprestandan, bör små celler 
som används i licensbelagda spektrum drivas under en licens med ensamrätt.

Ändringsförslag 534
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna punkt påverkar inte 
auktorisationssystemet för radiospektrum 
som byggs ut för att driva 
anslutningspunkter med kort räckvidd.

a) Befintliga nyttjanderätter för 
licensbelagda spektrum, för vilka de 
befintliga system för uthyrning och 
delning som avses i artikel 10.6 ska vara 
tillämpliga.
b) Auktorisationssystemet för 
radiospektrum som byggs ut för att driva 
anslutningspunkter med kort räckvidd.

Or. en

Ändringsförslag 535
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att genomförandet av det allmänna 
auktorisationssystemet för utbyggnad, 
anslutning och drift av trådlösa 
anslutningspunkter med kort räckvidd i 
enlighet med punkt 1 ska vara enhetligt får 
kommissionen genom en genomförandeakt 
ange tekniska egenskaper för utformning, 
utbyggnad och drift av trådlösa 
anslutningspunkter med kort räckvidd. Det 
ska garanteras att sådana trådlösa 
anslutningspunkter inte är störande när de 
används i olika lokala sammanhang. 

För att genomförandet av utbyggnad, 
anslutning och drift av trådlösa 
anslutningspunkter med kort räckvidd i 
enlighet med punkt 1 ska vara enhetligt får 
kommissionen genom en genomförandeakt 
ange tekniska egenskaper för utformning, 
utbyggnad och drift av trådlösa 
anslutningspunkter med kort räckvidd. Det 
ska garanteras att sådana trådlösa 
anslutningspunkter inte är störande när de 
används i olika lokala sammanhang.
Driften av trådlösa anslutningspunkter 
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Kommissionen ska ange sådana tekniska 
egenskaper med hänvisning till maximal 
storlek, effekt och elektromagnetiska 
egenskaper samt visuellt intryck av 
utbyggda trådlösa anslutningspunkter med 
kort räckvidd. Dessa tekniska egenskaper 
för användning av trådlösa 
anslutningspunkter med kort räckvidd ska 
minst uppfylla kraven i 
direktiv 2013/35/EU30 och de gränsvärden 
som anges i rådets rekommendation 
nr 1999/519/EG.31

med kort räckvidd i spektrum med 
särskilda beviljade nyttjanderätter ska 
handhas av respektive auktoriserade 
person eller företag. Kommissionen ska 
ange sådana tekniska egenskaper med 
hänvisning till maximal storlek, effekt och 
elektromagnetiska egenskaper samt visuellt 
intryck av utbyggda trådlösa 
anslutningspunkter med kort räckvidd. 
Dessa tekniska egenskaper för användning 
av trådlösa anslutningspunkter med kort 
räckvidd ska minst uppfylla kraven i
direktiv 2013/35/EU30 och
direktiv 1999/5/EG samt ta hänsyn till de 
gränsvärden som anges i rådets 
rekommendation nr 1999/519/EG.31

__________________ __________________
30 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2013/35/EU av den 26 juni 2013 
om minimikrav för arbetstagares hälsa och 
säkerhet vid exponering för risker som har 
samband med fysikaliska agens
(elektromagnetiska fält) i arbetet (20:e 
särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 
89/391/EEG) och om upphävande av 
direktiv 2004/40/EG (EUT L 179, 
29.6.2013, s. 1).

30 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2013/35/EU av den 26 juni 2013 
om minimikrav för arbetstagares hälsa och 
säkerhet vid exponering för risker som har 
samband med fysikaliska agens
(elektromagnetiska fält) i arbetet (20:e 
särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 
89/391/EEG) och om upphävande av 
direktiv 2004/40/EG (EUT L 179, 
29.6.2013, s. 1).

31 Rådets rekommendation 1999/519/EG av 
den 12 juli 1999 om begränsning av 
allmänhetens exponering för 
elektromagnetiska fält (0 Hz–300 GHz)
(EGT L 1999, 30.7.1999, s. 59).

31 Rådets rekommendation 1999/519/EG av 
den 12 juli 1999 om begränsning av 
allmänhetens exponering för 
elektromagnetiska fält (0 Hz–300 GHz)
(EGT L 1999, 30.7.1999, s. 59).

Or. en

Ändringsförslag 536
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att genomförandet av det allmänna 
auktorisationssystemet för utbyggnad, 

För att genomförandet av det allmänna 
auktorisationssystemet för utbyggnad, 
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anslutning och drift av trådlösa 
anslutningspunkter med kort räckvidd i 
enlighet med punkt 1 ska vara enhetligt får
kommissionen genom en genomförandeakt 
ange tekniska egenskaper för utformning, 
utbyggnad och drift av trådlösa 
anslutningspunkter med kort räckvidd. Det 
ska garanteras att sådana trådlösa 
anslutningspunkter inte är störande när de 
används i olika lokala sammanhang. 
Kommissionen ska ange sådana tekniska 
egenskaper med hänvisning till maximal 
storlek, effekt och elektromagnetiska 
egenskaper samt visuellt intryck av 
utbyggda trådlösa anslutningspunkter med 
kort räckvidd. Dessa tekniska egenskaper 
för användning av trådlösa 
anslutningspunkter med kort räckvidd ska 
minst uppfylla kraven i direktiv 
2013/35/EU30 och de gränsvärden som 
anges i rådets rekommendation 
nr 1999/519/EG31.

anslutning och drift av trådlösa 
anslutningspunkter med kort räckvidd i 
enlighet med punkt 1 ska vara enhetligt ska
kommissionen inom ett år efter att denna 
förordning har trätt i kraft genom en 
genomförandeakt ange tekniska egenskaper 
för utformning, utbyggnad och drift av 
trådlösa anslutningspunkter med kort 
räckvidd. Det ska garanteras att sådana 
trådlösa anslutningspunkter inte är störande 
när de används i olika lokala sammanhang.
Därvid gäller att trådlösa 
anslutningspunkter med kort räckvidd för 
vilka nyttjanderätter redan gäller får 
fortsätta att användas inom ramen för 
dessa rätter. Kommissionen ska ange 
sådana tekniska egenskaper med 
hänvisning till maximal storlek, effekt och 
elektromagnetiska egenskaper samt visuellt 
intryck av utbyggda trådlösa 
anslutningspunkter med kort räckvidd. 
Dessa tekniska egenskaper för användning 
av trådlösa anslutningspunkter med kort 
räckvidd ska minst uppfylla kraven i 
direktiv 2013/35/EU30 och de gränsvärden 
som anges i rådets rekommendation 
nr 1999/519/EG31.

__________________ __________________
30 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2013/35/EU av den 26 juni 2013 
om minimikrav för arbetstagares hälsa och 
säkerhet vid exponering för risker som har 
samband med fysikaliska agens
(elektromagnetiska fält) i arbetet (20:e 
särdirektivet enligt artikel 16.1 i 
direktiv 89/391/EEG) och om upphävande 
av direktiv 2004/40/EG (EUT L 179, 
29.6.2013, s. 1).

30 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2013/35/EU av den 26 juni 2013 
om minimikrav för arbetstagares hälsa och 
säkerhet vid exponering för risker som har 
samband med fysikaliska agens
(elektromagnetiska fält) i arbetet (20:e 
särdirektivet enligt artikel 16.1 i 
direktiv 89/391/EEG) och om upphävande 
av direktiv 2004/40/EG (EUT L 179, 
29.6.2013, s. 1).

31 Rådets rekommendation 1999/519/EG 
av den 12 juli 1999 om begränsning av 
allmänhetens exponering för 
elektromagnetiska fält (0 Hz–300 GHz)
(EGT L 199 30.7.1999, s. 59).

31 Rådets rekommendation 1999/519/EG 
av den 12 juli 1999 om begränsning av 
allmänhetens exponering för 
elektromagnetiska fält (0 Hz–300 GHz)
(EGT L 199 30.7.1999, s. 59).

Or. de
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Ändringsförslag 537
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att genomförandet av det allmänna 
auktorisationssystemet för utbyggnad, 
anslutning och drift av trådlösa 
anslutningspunkter med kort räckvidd i 
enlighet med punkt 1 ska vara enhetligt får
kommissionen genom en genomförandeakt 
ange tekniska egenskaper för utformning, 
utbyggnad och drift av trådlösa 
anslutningspunkter med kort räckvidd. Det 
ska garanteras att sådana trådlösa 
anslutningspunkter inte är störande när de 
används i olika lokala sammanhang. 
Kommissionen ska ange sådana tekniska 
egenskaper med hänvisning till maximal 
storlek, effekt och elektromagnetiska 
egenskaper samt visuellt intryck av 
utbyggda trådlösa anslutningspunkter med 
kort räckvidd. Dessa tekniska egenskaper 
för användning av trådlösa 
anslutningspunkter med kort räckvidd ska 
minst uppfylla kraven i 
direktiv 2013/35/EU30 och de gränsvärden 
som anges i rådets rekommendation 
nr 1999/519/EG.31

För att genomförandet av det allmänna 
auktorisationssystemet för utbyggnad, 
anslutning och drift av trådlösa 
anslutningspunkter med kort räckvidd i 
enlighet med punkt 1 ska vara enhetligt ska
kommissionen genom en genomförandeakt
som om möjligt ska antas inom ett år från 
denna förordnings ikraftträdandedatum
ange tekniska egenskaper för utformning, 
utbyggnad och drift av trådlösa 
anslutningspunkter med kort räckvidd. Det 
ska garanteras att sådana trådlösa 
anslutningspunkter inte är störande när de 
används i olika lokala sammanhang. 
Kommissionen ska ange sådana tekniska 
egenskaper med hänvisning till maximal 
storlek, effekt och elektromagnetiska 
egenskaper samt visuellt intryck av 
utbyggda trådlösa anslutningspunkter med 
kort räckvidd. Dessa tekniska egenskaper 
för användning av trådlösa 
anslutningspunkter med kort räckvidd ska 
minst uppfylla kraven i 
direktiv 2013/35/EU30 och de gränsvärden 
som anges i rådets rekommendation 
nr 1999/519/EG.31

__________________ __________________
30 Rådets rekommendation 1999/519/EG av 
den 12 juli 1999 om begränsning av 
allmänhetens exponering för 
elektromagnetiska fält (0 Hz–300 GHz)
(EGT L 1999, 30.7.1999, s. 59).

30 Rådets rekommendation 1999/519/EG av 
den 12 juli 1999 om begränsning av 
allmänhetens exponering för 
elektromagnetiska fält (0 Hz–300 GHz)
(EGT L 1999, 30.7.1999, s. 59).

31 Rådets rekommendation 1999/519/EG 
av den 12 juli 1999 om begränsning av 
allmänhetens exponering för 
elektromagnetiska fält (0 Hz–300 GHz)

31 Rådets rekommendation 1999/519/EG 
av den 12 juli 1999 om begränsning av 
allmänhetens exponering för 
elektromagnetiska fält (0 Hz–300 GHz)
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(EGT L 199 30.7.1999, s. 59). (EGT L 199 30.7.1999, s. 59).

Or. en

Ändringsförslag 538
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att genomförandet av det allmänna 
auktorisationssystemet för utbyggnad, 
anslutning och drift av trådlösa 
anslutningspunkter med kort räckvidd i 
enlighet med punkt 1 ska vara enhetligt får 
kommissionen genom en genomförandeakt 
ange tekniska egenskaper för utformning, 
utbyggnad och drift av trådlösa 
anslutningspunkter med kort räckvidd. Det 
ska garanteras att sådana trådlösa 
anslutningspunkter inte är störande när de 
används i olika lokala sammanhang. 
Kommissionen ska ange sådana tekniska 
egenskaper med hänvisning till maximal 
storlek, effekt och elektromagnetiska 
egenskaper samt visuellt intryck av
utbyggda trådlösa anslutningspunkter med 
kort räckvidd. Dessa tekniska egenskaper 
för användning av trådlösa 
anslutningspunkter med kort räckvidd ska 
minst uppfylla kraven i 
direktiv 2013/35/EU30 och de gränsvärden 
som anges i rådets rekommendation 
nr 1999/519/EG.31

För att genomförandet av det allmänna 
auktorisationssystemet för utbyggnad, 
anslutning och drift av trådlösa 
anslutningspunkter med kort räckvidd i 
enlighet med punkt 1 ska vara enhetligt får 
kommissionen genom en genomförandeakt 
ange tekniska egenskaper för utformning, 
utbyggnad och drift av trådlösa 
anslutningspunkter med kort räckvidd. Det 
ska garanteras att sådana trådlösa 
anslutningspunkter inte är störande när de 
används i olika lokala sammanhang. 
Kommissionen ska ange sådana tekniska 
egenskaper med hänvisning till maximal 
storlek, effekt och elektromagnetiska 
egenskaper samt visuellt intryck av 
utbyggda trådlösa anslutningspunkter med 
kort räckvidd. Dessa tekniska egenskaper 
för användning av trådlösa 
anslutningspunkter med kort räckvidd ska 
minst uppfylla kraven i
direktiv 2013/35/EU30 och 
direktiv 1999/5/EG samt ta hänsyn till de 
gränsvärden som anges i rådets 
rekommendation nr 1999/519/EG.31

__________________ __________________
30 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2013/35/EU av den 26 juni 2013 
om minimikrav för arbetstagares hälsa och 
säkerhet vid exponering för risker som har 
samband med fysikaliska agens
(elektromagnetiska fält) i arbetet (20:e 
särdirektivet enligt artikel 16.1 i 

30 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2013/35/EU av den 26 juni 2013 
om minimikrav för arbetstagares hälsa och 
säkerhet vid exponering för risker som har 
samband med fysikaliska agens
(elektromagnetiska fält) i arbetet (20:e 
särdirektivet enligt artikel 16.1 i 
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direktiv 89/391/EEG) och om upphävande 
av direktiv 2004/40/EG (EUT L 179, 
29.6.2013, s. 1).

direktiv 89/391/EEG) och om upphävande 
av direktiv 2004/40/EG (EUT L 179, 
29.6.2013, s. 1).

31 Rådets rekommendation 1999/519/EG av 
den 12 juli 1999 om begränsning av 
allmänhetens exponering för 
elektromagnetiska fält (0 Hz–300 GHz)
(EGT L 1999, 30.7.1999, s. 59).

31 Rådets rekommendation 1999/519/EG av 
den 12 juli 1999 om begränsning av 
allmänhetens exponering för 
elektromagnetiska fält (0 Hz–300 GHz)
(EGT L 1999, 30.7.1999, s. 59).

Or. en

Ändringsförslag 539
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De egenskaper som anges för att 
utbyggnad, anslutning och drift av trådlösa 
anslutningspunkter med låg räckvidd ska 
omfattas av punkt 1 ska inte påverka de 
väsentliga kraven i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 1999/5/EG om 
utsläppande på marknaden av sådana 
produkter.32

De tekniska egenskaper som anges för att 
utbyggnad, anslutning och drift av trådlösa 
anslutningspunkter med låg räckvidd ska 
omfattas av punkt 1 ska inte påverka de 
väsentliga kraven i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 1999/5/EG om 
utsläppande på marknaden av sådana 
produkter.32

__________________ __________________
32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
1999/5/EG av den 9 mars 1999 om 
radioutrustning och teleterminalutrustning 
och om ömsesidigt erkännande av 
utrustningens överensstämmelse
(EGT L 91, 7.4.1999, s. 10).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
1999/5/EG av den 9 mars 1999 om 
radioutrustning och teleterminalutrustning 
och om ömsesidigt erkännande av 
utrustningens överensstämmelse
(EGT L 91, 7.4.1999, s. 10).

Or. en

Ändringsförslag 540
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar de behöriga 
myndigheternas skyldigheter enligt 
relevanta internationella avtal, inbegripet 
Internationella 
telekommunikationsunionens (ITU) 
radioreglemente ska de behöriga 
myndigheterna säkerställa att 
användningen av radiospektrum är 
organiserad på deras territorier, och ska 
särskilt vidta alla nödvändiga åtgärder för 
fördelning eller tilldelning av spektrum så 
att inga andra medlemsstater förhindras att 
tillåta användning av ett visst harmoniserat 
band på sina territorier i enlighet med 
unionens lagstiftning.

1. Utan att det påverkar de behöriga 
myndigheternas skyldigheter enligt 
relevanta internationella avtal, inbegripet 
Internationella 
telekommunikationsunionens (ITU) 
radioreglemente ska de behöriga 
myndigheterna säkerställa, främst i syfte
att garantera genomförandet av 
artikel 12, att användningen av 
radiospektrum är organiserad på deras 
territorier, och ska särskilt vidta alla 
nödvändiga åtgärder för fördelning eller 
tilldelning av spektrum så att inga andra 
medlemsstater förhindras att tillåta 
användning av ett visst harmoniserat band
för trådlösa bredbandskommunikationer
på sina territorier i enlighet med unionens 
lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 541
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska samarbeta med 
varandra i den gränsöverskridande 
samordningen av användningen av 
radiospektrum för att säkerställa 
efterlevnad med punkt 1 och se till att 
ingen medlemsstat förvägras rättvist 
tillträde till radiospektrumet.

2. För att garantera att den inre 
marknaden fungerar friktionsfritt och att 
de bestämmelser som fastställs i denna 
förordning tillämpas ska medlemsstaterna 
samarbeta med varandra i den 
gränsöverskridande samordningen av 
användningen av radiospektrum för att 
säkerställa efterlevnad med punkt 1 och se 
till att ingen medlemsstat förvägras rättvist 
tillträde till radiospektrumet.

Or. en
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Ändringsförslag 542
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje berörd medlemsstat får uppmana 
gruppen för radiospektrumpolitik att medla 
för att hjälpa den och eventuella andra 
medlemsstater att uppfylla denna artikel.

Varje berörd medlemsstat får uppmana 
gruppen för radiospektrumpolitik att medla 
för att hjälpa den och eventuella andra 
medlemsstater att uppfylla punkterna 1 
och 2 i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 543
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får anta 
genomförandeåtgärder för att se till att de 
samordnade resultaten uppfyller kravet på 
rättvist tillträde till radiospektrumet 
mellan de relevanta berörda 
medlemsstater, lösa eventuella praktiska 
inkonsekvenser mellan olika samordnade 
resultat mellan olika medlemsstater och 
säkerställa genomförandet av samordnade 
lösningar enligt unionsrätten. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 33.2.

utgår

Or. ro

Ändringsförslag 544
Jean-Pierre Audy
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Förslag till förordning
Kapitel 3 – avsnitt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 545
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeiska produkter för virtuell
bredbandsaccess

Högkvalitativa accessprodukter för 
tillhandahållandet av alleuropeiska 
kommunikationstjänster för företag

Or. en

Ändringsförslag 546
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillhandahållande av en virtuell 
produkt för bredbandsaccess i enlighet 
med artiklarna 8 och 12 i 
direktiv 2002/19/EG ska anses utgöra 
tillhandahållande av en europeisk virtuell 
produkt för bredbandsaccess om den 
levereras i enlighet med de 
minimiparametrar som anges i ett av de 
erbjudanden som fastställs i bilaga I och 
tillsammans uppfyller följande väsentliga 
krav:

1. Leverantörer av elektroniska 
kommunikationstjänster som i enlighet 
med artikel 16 i direktiv 2002/21/EG 
anses ha ett betydande 
marknadsinflytande på en berörd 
marknad med avseende på 
tillhandahållandet av högkvalitativa 
elektroniska kommunikationstjänster för 
grossistledet ska säkerställa att ett 
referenserbjudande för grossister 
offentliggörs som åtminstone innehåller 
de delar som anges i bilaga I.
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Or. en

Ändringsförslag 547
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillhandahållande av en virtuell
produkt för bredbandsaccess i enlighet 
med artiklarna 8 och 12 i 
direktiv 2002/19/EG ska anses utgöra 
tillhandahållande av en europeisk virtuell 
produkt för bredbandsaccess om den 
levereras i enlighet med de 
minimiparametrar som anges i ett av de 
erbjudanden som fastställs i bilaga I och 
tillsammans uppfyller följande väsentliga 
krav:

1. Om ett företag befinns ha betydande 
inflytande på en angiven berörd marknad 
och om skyldigheter att erbjuda tillgång 
införs i enlighet med artiklarna 8 och 12 i 
direktiv 2002/19/EG ska detta företag 
erbjuda accessprodukter i grossistledet
som uppfyller åtminstone de 
specifikationer som fastställs i bilaga I, 
utan att detta påverkar införandet av 
skyldigheter att tillhandahålla fysiskt 
tillträde och som tillsammans uppfyller
följande väsentliga krav:

Or. en

Ändringsförslag 548
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Produkten erbjuds som en 
högkvalitetsprodukt i hela unionen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 549
Catherine Trautmann
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Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Högsta möjliga grad av 
driftskompatibilitet för nät och tjänster 
och icke-diskriminerande nätförvaltning 
mellan operatörerna i konsekvens med 
nättopologin.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 550
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Kapacitet att ge service till 
slutanvändarna på konkurrenskraftiga 
villkor.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 551
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Kostnadseffektivitet, med hänsyn till 
produktens kapacitet att tillämpas på 
befintliga och nybyggda nät och samverka 
med andra accessprodukter som kan 
tillhandahållas på samma nätstruktur.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 552
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Driftsmässig effektivitet, särskilt att i så 
stor utsträckning som möjligt begränsa 
eventuella hinder för genomförandet och 
utbyggnadskostnader för leverantörer av 
virtuellt bredbandsaccess och sökande 
som vill ha tillträde till virtuellt bredband.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 553
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 554
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Utom där det objektivt kan motiveras 
mot bakgrund av rådande 
konkurrensvillkor på den relevanta 
grossistmarknaden för access för företag, 
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ska avgifter för hyrda linjer med moderna 
gränssnitt som identifieras i del 3 i bilaga 
I följa kostnadsorienteringsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 555
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 32 för att anpassa bilaga I mot 
bakgrund av marknadsutvecklingen och 
den tekniska utvecklingen så att de 
väsentliga krav som anges i punkt 1 kan 
fortsätta att uppfyllas.

2. Kommissionen ska efter samråd med 
Berec ges befogenhet att anta
genomförandeakter för att anpassa bilaga I 
mot bakgrund av marknadsutvecklingen 
och den tekniska utvecklingen.

Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 33.

Or. en

Ändringsförslag 556
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 557
Gunnar Hökmark
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Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En nationell regleringsmyndighet som 
tidigare i enlighet med artiklarna 8 och 12 i 
direktiv 2002/19/EG har ålagt en operatör 
en skyldighet att tillhandahålla tillträde i 
grossistledet till nästa generations nät ska 
bedöma huruvida det är lämpligt och 
proportionellt att i stället införa en 
skyldighet att leverera en europeisk 
produkt för virtuell bredbandsaccess som 
har minst likvärdiga funktioner som de 
befintliga accessprodukter i grossistledet 
som införts.

En nationell regleringsmyndighet som 
tidigare i enlighet med artiklarna 8 och 12 i 
direktiv 2002/19/EG har ålagt en operatör 
en skyldighet att tillhandahålla tillträde i 
grossistledet till nästa generations nät ska 
bedöma huruvida det är lämpligt och 
proportionellt att jämte detta införa en 
skyldighet att leverera en europeisk 
produkt för virtuell bredbandsaccess som 
har minst likvärdiga funktioner som de 
befintliga accessprodukter i grossistledet 
som införts.

Or. en

Ändringsförslag 558
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den nationella regleringsmyndigheten ska, 
när den i enlighet med punkterna 1, 2 eller 
3 bedömer huruvida en europeisk produkt 
för virtuell bredbandsaccess ska införas i 
stället för andra möjliga accessprodukter i 
grossistledet, beakta behovet av enhetliga 
regleringsvillkor inom unionen för 
korrigeringsåtgärder avseende tillträde i 
grossistledet, den rådande och framtida 
konkurrenssituationen avseende 
infrastrukturbaserad konkurrens och 
utvecklingen av marknadsförhållandena 
mot tillhandahållande av konkurrerande 
nästa generations nät samt investeringar 
som görs av den operatör som anses ha ett 
betydande marknadsinflytande respektive 
av tillträdessökande och amorteringstiden 

Den nationella regleringsmyndigheten ska, 
när den i enlighet med punkterna 1, 2 eller 
3 bedömer huruvida en europeisk produkt 
för virtuell bredbandsaccess ska införas i 
stället för andra möjliga accessprodukter i 
grossistledet, beakta behovet av enhetliga 
regleringsvillkor inom unionen för 
korrigeringsåtgärder avseende tillträde i 
grossistledet, den rådande och framtida 
konkurrenssituationen avseende 
infrastrukturbaserad konkurrens och 
utvecklingen av marknadsförhållandena 
mot tillhandahållande av konkurrerande 
nästa generations nät samt investeringar 
som görs av den operatör som anses ha ett 
betydande marknadsinflytande respektive 
av tillträdessökande och amorteringstiden 
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för sådana investeringar. för sådana investeringar. Man ska dock 
inte ge förtur åt europeiska produkter för 
virtuell bredbandsaccess om fysiskt 
separat tillträde finns att tillgå.

Or. en

Ändringsförslag 559
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 560
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 561
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en
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Ändringsförslag 562
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 563
Petra Kammerevert

Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. de

Ändringsförslag 564
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 20 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder med avseende på europeiska
accessprodukter

Åtgärder med avseende på högkvalitativa
accessprodukter för tillhandahållandet av 
alleuropeiska kommunikationstjänster för 
företag

Or. en



AM\1013978SV.doc 51/219 PE526.176v01-00

SV

Ändringsförslag 565
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska senast den 
1 januari 2016 anta genomförandeakter för 
att fastställa enhetliga tekniska och 
metodologiska regler för genomförandet 
av en europeisk virtuell accessprodukt i
den mening som avses i artikel 14 och 
punkt 1 i bilaga I, i enlighet med de 
kriterier och parametrar som anges där, 
och för att garantera att funktionerna hos 
en sådan virtuell accessprodukt för 
grossistledet för nästa generations nät 
motsvarar funktionerna hos en fysisk 
separerad accessprodukt. Sådana 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 33.2.

1. Kommissionen ska senast den 
1 januari 2016 anta genomförandeakter för 
att fastställa enhetliga principer för 
definition och analys av 
grossistmarknaderna för 
tillhandahållandet av högkvalitativa 
elektroniska kommunikationer i enlighet 
med artikel 16 i direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektiv), samt enhetliga 
specifikationer för lösningar som 
uppfyller företagens behov på sådana 
marknader i enlighet med bilaga I. Sådana 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 33.2.

Or. en

Ändringsförslag 566
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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i artikel 33.2.

Or. en

Ändringsförslag 567
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 568
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Kapitel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Harmoniserade rättigheter för 
slutanvändare

Användarnas rätt till öppen internetaccess

Or. en

Ändringsförslag 569
Christian Ehler
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Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Digital frihet och handel över 
gränserna ska kombineras för att skapa 
och optimera affärsmöjligheter för 
europeiska företag och konsumentskydd i 
den globala digitala ekonomin. De 
offentliga myndigheterna får inte begränsa 
slutanvändarnas frihet att använda 
offentliga elektroniska kommunikationsnät 
eller allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster som tillhandahålls 
av ett företag som är etablerat i en annan 
medlemsstat.

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 570
Petra Kammerevert

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de



PE526.176v01-00 54/219 AM\1013978SV.doc

SV

Ändringsförslag 571
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten får inte 
tillämpa diskriminerande krav eller villkor 
för tillträde eller användning för 
slutanvändare baserat på slutanvändarens 
nationalitet eller bosättningsort, om inte 
sådana skillnader är objektivt motiverade.
Obegränsad tillgång till ett öppet internet 
och ett fritt flöde av information och
relaterade tjänster ska garanteras i 
enlighet med befintlig lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 572
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 573
Jean-Pierre Audy
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Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en

Ändringsförslag 574
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en

Motivering

Marknaden för internationella samtal har avreglerats sedan 2007 eftersom den redan då 
ansågs vara konkurrenspräglad. Sedan dess har marknaden blivit allt mer konkurrenspräglad 
med minutpaket, enhetstaxor och virtuella mobiloperatörer som tillhandahåller alternativa 
erbjudanden som kompletteras med IP-telefonitjänster såsom Skype, vilket gör det möjligt att 
ringa gratis till och med över hela världen. Det tycks därför inte finnas någon betydande 
anledning att reglera denna marknad.

Ändringsförslag 575
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 576
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) När det gäller mobilkommunikationer, 
högre taxor än för nationella mobila 
kommunikationstjänster.
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förordning (EG) nr 531/2012.

Or. en

Ändringsförslag 577
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Faktureringen ska ske både i valutan i 
slutanvändarens medlemsstat och i euro 
för öppenhet och för att möjliggöra 
prisjämförelser.

Or. ro

Ändringsförslag 578
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 21a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21a
Senast den 31 december 2014 ska Berec 
fastställa ett enda värde både för fasta och 
mobila termineringsavgifter som beräknas 
i enlighet med rekommendation 
C(2009) 3359 slutlig av den 7 maj 2009 
om regleringen av termineringstaxor i 
fasta och mobila nät inom EU.
Senast den 30 juni 2015 ska alla 
nationella regleringsmyndigheter se till 
att de operatörer som efter en 
marknadsanalys som utförs i enlighet med 
direktiv 2009/140/EG befinns ha 
betydande inflytande på marknaderna för 
terminering av röstsamtal i grossistledet i 
enskilda allmänna telefonnät tar ut de 
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termineringsavgifter som fastställs av 
Berec i enlighet med denna punkt.

Or. en

Ändringsförslag 579
Petra Kammerevert

Förslag till förordning
Artikel 23 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Frihet att tillhandahålla och använda
öppen internetanslutning samt rimlig
trafikstyrning

Öppen tillgång till internet, specialiserad 
tjänst samt rimlig motiverad 
datatrafikstyrning

Or. de

Ändringsförslag 580
Sabine Verheyen, Doris Pack

Förslag till förordning
Artikel 23 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Frihet att tillhandahålla och använda
öppen internetanslutning samt rimlig 
trafikstyrning

Öppen internetanslutning, specialiserade 
tjänster samt rimlig trafikstyrning

Or. en

Ändringsförslag 581
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

till och distribuera information och innehåll 
samt använda tillämpningar och tjänster 
efter eget val, oberoende av ursprung eller 
destination, via sin internetaccesstjänst.
Leverantörer av internetaccesstjänster ska 
inte begränsa eller hindra 
slutanvändarnas användning av 
terminalutrustning för att få tillgång till 
och distribuera information och innehåll 
via sin internetaccesstjänst. Detta ska inte 
påverka medlemsstaternas rätt att bevilja 
individuella nyttjanderätter i enlighet med 
artikel 5 i direktiv 2002/20/EG.
Leverantörer av elektroniska 
kommunikationer till allmänheten ska se 
till att slutanvändarna kan använda alla 
tillämpningar som använder nätets 
elektroniska kommunikationsfunktion 
utan någon form av begränsning av det 
innehåll som överförs, utom i syfte att 
vidta rimliga trafikstyrningsåtgärder eller 
genomföra ett domstolsbeslut.

Or. en

Ändringsförslag 582
Petra Kammerevert

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) I enlighet med artikel 2.14 ska det ges 
fullständiga garantier för öppen tillgång 
till internet för att slutanvändare ska ha 
möjlighet att ansluta sig till och distribuera
all slags information och innehåll efter 
eget val samt använda tillämpningar och 
tjänster liksom terminalutrustning efter 
eget val via sin öppna internetaccesstjänst
oberoende av källa eller mål för detta 
slags information, innehåll, tillämpningar 
eller tjänster.

Accessnätoperatörer omfattas av en 
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allmän skyldighet att befordra enligt 
principen best-effort.

Or. de

Ändringsförslag 583
Françoise Castex

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Slutanvändare har rätt att ansluta sig till 
och distribuera information och innehåll 
samt använda tillämpningar, tjänster och
utrustning efter eget val via sin 
internetaccesstjänst.

För att garantera verklig valfrihet för 
användarna ska leverantörer av 
internettjänster inte diskriminera mot, 
begränsa eller hindra överföringen av
internettrafik.

Or. en

Ändringsförslag 584
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Användare ska ha rätt att ansluta sig till 
och distribuera information och innehåll 
samt använda och tillhandahålla
tillämpningar och tjänster och använda 
utrustning efter eget val via
internetaccess.

Leverantörer av internettjänster ska inte 
diskriminera mot, begränsa eller hindra 
överföringen av internettrafik.
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Or. en

Ändringsförslag 585
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 586
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 587
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

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

Slutanvändare har rätt att ansluta sig till 
och distribuera information och innehåll 
samt använda tillämpningar, tjänster och
utrustning efter eget val via sin 
internetaccesstjänst i enlighet med 
principen om nätneutralitet.

Or. en

Ändringsförslag 588
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 589
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Or. en

Motivering

Det är oklart vilket mervärdet i denna bestämmelse är. Det är självklart att användare är fria 
att ingå avtal. Oavsett om dessa avtal gäller datavolymer, hastigheter eller t.ex. 
tjänstekvalitetsegenskaper är detta dessutom helt och hållet en fråga om erbjudanden och 
efterfrågan och behöver inte regleras.

Ändringsförslag 590
Sabine Verheyen, Doris Pack

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Slutanvändare ska vara fria att ingå avtal 
om datavolymer och hastigheter med 
leverantörer av internetaccess.
Leverantörer av internetaccesstjänster ska 
när de annonserar ange den minsta 
garanterade datavolym och hastighet som 
de kan tillhandahålla, inte högsta möjliga 
hastighet.

Or. en

Ändringsförslag 591
Petra Kammerevert

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 592
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Slutanvändare ska vara fria att ingå avtal 
om datavolymer och hastigheter med 
leverantörer av internetaccess. 
Användarna ska uttryckligen samtycka till 
att ingå dessa avtal, och alltid ges 
information i förväg. I enlighet med 
sådana avtal ska slutanvändare vara fria 
att utnyttja erbjudanden från leverantörer 
av innehåll, tillämpningar och tjänster på 
internet.

Or. es

Ändringsförslag 593
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Med vederbörligt beaktande av principen 
om nätneutralitet ska slutanvändare vara 
fria att ingå avtal om datavolymer och 
hastigheter med leverantörer av 
internetaccess, under förutsättning att de 
frivilligt och uttryckligen lämnar sitt väl 
underbyggda samtycke, och att utnyttja 
erbjudanden från leverantörer av innehåll, 
tillämpningar och tjänster på internet.

Or. en
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Ändringsförslag 594
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Under förutsättning att de fritt lämnar sitt 
uttryckliga, tydligt angivna och väl 
underbyggda samtycke ska slutanvändare 
vara fria att ingå avtal om datavolymer och 
hastigheter med leverantörer av 
internetaccess och att utnyttja erbjudanden 
från leverantörer av innehåll, tillämpningar 
och tjänster på internet.

Or. en

Ändringsförslag 595
Françoise Castex

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Under förutsättning att de fritt lämnar sitt 
uttryckliga, tydligt angivna och väl 
underbyggda samtycke ska slutanvändare 
vara fria att ingå avtal om datavolymer och 
hastigheter med leverantörer av 
internetaccess och att utnyttja erbjudanden 
från leverantörer av innehåll, tillämpningar 
och tjänster på internet.

Or. en

Ändringsförslag 596
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 597
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 598
Petra Kammerevert

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I avtal om datavolymer och 
datahastigheter får vissa innehåll, 
tillämpningar och tjänster inte räknas 
bort från volymförbrukningen eller 
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undantas från en strypning efter att den 
avtalade datavolymen har förbrukats.

Or. de

Ändringsförslag 599
Petra Kammerevert

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Inskränkningar från leverantörens 
sida av tillgången till kommunikationsnät, 
innehåll, tillämpningar, tjänster eller 
serviceåtaganden som en följd av att 
slutanvändaren har använt en 
terminalutrustning som inte har 
tillhandahållits eller rekommenderats av 
leverantören är inte tillåtna.

Or. de

Ändringsförslag 600
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Leverantörer av elektronisk 
kommunikation eller leverantörer av 
innehåll, tillämpningar och tjänster ska få 
erbjuda specialiserade tjänster med ökad 
servicekvalitet utöver 
internetaccesstjänster, förutsatt att 
erbjudandena inte inverkar negativt på 
internetaccesstjänsterna eller deras 
prestanda, pris eller kvalitet.
Dessa specialiserade tjänsters användning 
av slutanvändare samt leverantörer av 
tillämpningar och kommersiella tjänster 
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bör sålunda vara på frivillig och icke-
diskriminerande basis.

Or. en

Motivering

Med beaktande av Berecs slutsats att kontrollmöjligheter för användarna bör komma i första 
rummet närhelst det är möjligt är det viktigt att förordningen tydliggör att slutanvändare och 
leverantörer av tillämpningar och kommersiella tjänster inte ställs inför dåliga villkor för och 
undermålig kvalitet på internetaccesstjänsterna så att de tvingas ingå ett avtal om 
specialiserade tjänster. Användningen av specialiserade tjänster ska sålunda vara fullständigt 
frivillig.

Ändringsförslag 601
Petra Kammerevert

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten eller 
leverantörer av innehåll, tillämpningar och 
tjänster får ingå avtal med en begränsad 
och tillträdeskontrollerad användarkrets
om tillhandahållande av specialiserade 
tjänster via ett slutet elektroniskt 
kommunikationsnät. Specialiserade 
tjänster får inte marknadsföras som 
ersättningar för internet, utnyttjas som 
sådana eller visa sig vara funktionellt 
identiska med innehåll, tillämpningar 
eller tjänster i det allmänna internet.

Or. de

Ändringsförslag 602
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten och
leverantörer av innehåll, tillämpningar och 
tjänster ska vara fria att till 
slutanvändarna tillhandahålla
specialiserade tjänster med ökad 
servicekvalitet, vars tillhandahållande inte 
på ett återkommande eller kontinuerligt 
sätt ska försämra den allmänna kvaliteten 
på internetaccesstjänsterna. Nationella 
tillsynsmyndigheter ska se till att 
slutanvändarna är fria att få tillgång till 
dessa specialiserade tjänster.

Or. en

Motivering

En omskrivning som sätter delarna i sin logiska ordning, dvs. först är leverantörerna fria att 
tillhandahålla specialiserade tjänster och efter att de gör detta bör användarna vara fria att 
dra nytta av dem. Återigen är det viktiga inte det faktum att användarna är fria att använda 
dessa tjänster, eftersom detta hade varit fallet även utan denna bestämmelse. Det är snarare 
viktigt att betona att dessa rättigheter bör upprätthållas av tillsynsmyndigheter.

Ändringsförslag 603
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Slutanvändare ska också vara fria att 
antingen med leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten eller 
leverantörer av innehåll, tillämpningar och 
tjänster ingå avtal om tillhandahållande av 
specialiserade tjänster med ökad 
servicekvalitet. Om sådana avtal ingås 
med leverantören av 
internetaccesstjänster ska denna 
leverantör se till att den utökade 
servicekvaliteten inte inverkar menligt på 
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internetaccesstjänsternas prestanda, pris 
eller kvalitet, i enlighet med principen om 
nätneutralitet.

Or. en

Ändringsförslag 604
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Leverantörer av elektroniska 
kommunikationer till slutanvändaren ska 
inte diskriminera mot innehåll, tjänster 
eller tillämpningar från andra källor som 
konkurrerar med deras egna 
specialiserade tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 605
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Slutanvändare ska också vara fria att 
antingen med leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten eller 
leverantörer av innehåll, tillämpningar och 

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

tjänster ingå avtal om tillhandahållande av 
specialiserade tjänster med ökad 
servicekvalitet, under förutsättning att 
detta inte innebär en försämrad kvalitet 
på internetaccessen totalt sett och att det 
endast sker i nödfall eller på grund av ett 
reellt och väl underbyggt behov.

Or. it

Ändringsförslag 606
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Slutanvändare ska också vara fria att
ansluta sig till specialiserade tjänster med 
ökad servicekvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 607
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 608
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 609
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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kvalitet.

Or. en

Motivering

Precis som med föregående bestämmelser är mervärdet i den första meningen oklart eftersom 
leverantörer ändå är fria att träffa avtal med varandra om specialiserade tjänster. Den 
viktiga faktorn rörande icke-försämring av allmänna internetaccesstjänster integrerades i 
ändringen av föregående punkt.

Ändringsförslag 610
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

För att möjliggöra tillhandahållande av 
specialiserade tjänster till slutanvändare 
ska leverantörer av innehåll, tillämpningar 
och tjänster och leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten vara fria 
att ingå avtal med varandra för att överföra 
de relaterade datavolymerna eller den 
relaterade datatrafiken som specialiserade 
tjänster med en fastställd servicekvalitet 
eller särskild kapacitet. Leverantörer av 
elektroniska kommunikationer ska vidta 
de nödvändiga åtgärderna för att se till att 
följderna av tillhandahållandet av 
specialiserade tjänster via deras nätverk 
alltid är tydliga och att de inte försämrar
internetaccesstjänsternas allmänna kvalitet
med avseende på prestanda, pris och 
tillgänglighet. När leverantörerna gör 
detta bör de upprätthålla 
internetaccesstjänster av tillräcklig 
kapacitet och kvalitet för att 
tillhandahålla de annonserade 
internethastigheterna till sina 
slutanvändare utan överbelastning.
För att nationella tillsynsmyndigheter ska 
kunna bedöma en potentiell försämring 
ska leverantörer av elektroniska 
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kommunikationer till allmänheten på 
begäran tillhandahålla tillförlitlig 
information som förklarar hur de två 
typerna av tjänster tilldelas kapacitet, och 
om nödvändigt motivera de åtgärder som 
vidtagits för att förhindra att de 
specialiserade tjänsterna försämrar 
internetaccesstjänsterna.

Or. en

Ändringsförslag 611
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Om sådana avtal ingås med 
internetaccessleverantörer ska 
leverantören garantera att den högre 
servicekvaliteten inte försämrar
internetaccesstjänsternas allmänna kvalitet.
Leverantörer av specialiserade tjänster 
som samtidigt är nätoperatörer eller 
leverantörer av internetaccesstjänster får 
inte diskriminera mot leverantörer som är 
beroende av nätoperatörens trafiktjänster 
och är skyldiga att debitera trafiken öppet 
och till marknadsmässiga priser. 

Or. de

Ändringsförslag 612
Petra Kammerevert

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Tillhandahållandet av specialiserade 
tjänster får inte försämra 
internetaccesstjänsternas kvalitet.
Dessutom får de inte strida mot befintliga 
allmänt vedertagna tekniska standarder 
eller hindra vidareutvecklingen av dem. 
Specialiserade tjänster är tillåtna enbart 
om det kan visas att de fyller ett tekniskt 
och sakligt behov, som går utöver det 
ekonomiska egenintresset, av att kunna 
erbjuda realtidskritiska eller särskilt 
säkerhetskrävande tillämpningar med en 
särskilt hög kvalitet.

Or. de

Ändringsförslag 613
Sabine Verheyen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Leverantörer av elektroniska 
kommunikationstjänster eller av innehåll, 
tillämpningar och tjänster får erbjuda
specialiserade tjänster till slutanvändare 
under förutsättning att de erbjuds jämte 
en öppen internetaccesstjänst med en
kvalitetsnivå som avspeglar de tekniska 
framstegen och under förutsättning att de 
inte försämrar de öppna 
internetaccesstjänsternas allmänna 
prestanda, pris eller kvalitet.
Specialiserade tjänster ska endast 
erbjudas om nätverkskapaciteten är 
tillräcklig för tillhandahållandet av sådana
tjänster jämte de öppna 
internetaccesstjänsterna. Om 
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slutanvändare eller innehålls- och 
tillämpningsleverantörer antar 
kommersiella erbjudanden om stöd för 
administrerade tjänster bör detta ske på 
frivillig och icke-diskriminerande basis.

Or. en

Ändringsförslag 614
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Leverantörer av elektroniska 
kommunikationstjänster eller leverantörer 
av innehåll, tillämpningar och tjänster ska 
få erbjuda specialiserade tjänster förutsatt 
att sådana erbjudanden är utöver 
internetaccesstjänster och inte på ett
påtagligt sätt inverkar negativt på 
internetaccesstjänsternas pris eller 
kvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 615
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att möjliggöra tillhandahållande av 
specialiserade tjänster till slutanvändare 

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

ska leverantörer av innehåll, tillämpningar 
och tjänster och leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten vara fria 
att ingå avtal med varandra för att överföra 
de relaterade datavolymerna eller den 
relaterade datatrafiken inom slutna 
elektroniska kommunikationsnät genom
specialiserade tjänster med en fastställd 
servicekvalitet eller särskild kapacitet som 
inte är funktionsmässigt identiska med 
tjänster som finns att tillgå via de 
allmänna internetaccesstjänsterna. 
Tillhandahållandet av specialiserade 
tjänster får inte försämra 
internetaccesstjänsternas kvalitet. Om 
nätverkskapaciteten delas mellan 
internetaccesstjänster och specialiserade 
tjänster ska leverantören av dessa tjänster 
offentliggöra tydliga och entydiga 
kriterier på grundval av vilka 
nätverkskapaciteten delas.

Or. en

Ändringsförslag 616
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

För att möjliggöra tillhandahållande av 
specialiserade tjänster till slutanvändare 
ska leverantörer av innehåll, tillämpningar 
och tjänster och leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten vara fria 
att ingå avtal med varandra för att överföra 
de relaterade datavolymerna eller den 
relaterade datatrafiken som specialiserade 
tjänster med en fastställd servicekvalitet 
eller särskild kapacitet. Tillhandahållandet 
av specialiserade tjänster får inte på ett 
återkommande eller fortlöpande sätt 
försämra internetaccesstjänsternas 
allmänna kvalitet. Om slutanvändare eller 
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allmänna kvalitet. innehålls- och tillämpningsleverantörer 
antar kommersiella erbjudanden om 
specialiserade tjänster bör detta ske på 
frivillig och icke-diskriminerande basis.

Or. en

Ändringsförslag 617
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 618
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att möjliggöra tillhandahållande av 
specialiserade tjänster till slutanvändare 
ska leverantörer av innehåll, tillämpningar 
och tjänster och leverantörer av elektronisk 

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

kommunikation till allmänheten vara fria 
att ingå avtal med varandra för att överföra 
de relaterade datavolymerna eller den 
relaterade datatrafiken som specialiserade 
tjänster med en fastställd servicekvalitet 
eller särskild kapacitet. Tillhandahållandet 
av specialiserade tjänster får inte försämra 
internetaccesstjänsternas allmänna kvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 619
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 620
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 621
Petra Kammerevert

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Accessnätoperatörer som även erbjuder 
eller marknadsför specialiserade tjänster 
är skyldiga att offerera en allmän 
internetaccesstjänst enligt artikel 2.14. De 
får inte diskriminera mot andra 
leverantörer som är beroende av 
nätoperatörens trafiktjänster och är 
skyldiga att debitera trafiken öppet och till 
marknadsmässiga priser.

Or. de

Ändringsförslag 622
Giles Chichester
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Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att nationella myndigheter ska kunna 
bedöma en sådan påtaglig försämring ska 
leverantörer av elektroniska 
kommunikationstjänster eller leverantörer 
av innehåll, tillämpningar och tjänster på 
begäran översända till de nationella 
myndigheterna tillförlitlig information 
rörande den kapacitet som tilldelas de två 
typerna av tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 623
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vertikalt integrerade leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten får inte utöva någon form av 
diskriminering i trafiken från 
leverantörer av innehåll, tjänster eller 
tillämpningar genom att erbjuda innehåll, 
tjänster eller tillämpningar som 
konkurrerar med de egna tjänsterna eller 
med tjänster som tillhandhålls inom 
ramen för ett ensamrättsavtal.

Or. fr

Ändringsförslag 624
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 625
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Tillsammans med tillämpandet av en lagstiftningsbestämmelse som ett skäl för trafikstyrning 
skulle denna punkt göra att det var fritt fram för att diskriminera mot, försämra eller blockera 
allt innehåll som anses vara olagligt under EU:s eller nationell lagstiftning. Sådana åtgärder 
skulle på ett oproportionerligt sätt kunna påverka slutanvändarnas rätt till 
kommunikationssekretess samt integritets- och uppgiftsskydd.

Ändringsförslag 626
Petra Kammerevert

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. de

Ändringsförslag 627
Sabine Verheyen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Slutanvändare såväl som innehålls-, 
tillämpnings- och tjänsteleverantörer, 
inklusive medierna samt kulturindustrier 
och myndigheter på alla nivåer ska få 
tillgång till fullständig information i 
enlighet med artiklarna 20.2, 21.3 och 21a 
i direktiv 2002/22/EG, inklusive 
information om alla rimliga 
trafikstyrningsåtgärder som vidtagits som 
kan påverka tillgången till och 
distributionen av information, innehåll, 
tillämpningar och tjänster i enlighet med 
punkterna 1 och 2.

Or. en

Ändringsförslag 628
Petra Kammerevert

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 629
Edit Herczog

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Leverantörer av internettjänster ska inte 
begränsa de friheter som anges i punkt 1 
genom att diskriminera mot, begränsa
eller på annat sätt störa överföringen av 
internettrafik, om så inte är nödvändigt för 
att tillämpa rimliga trafikstyrningsåtgärder
eller genomföra ett domstolsbeslut. 
Trafikstyrningsåtgärder ska anses vara
rimliga när de används för att mer 
effektivt styra trafiken i nätverket för att 
bevara nätverkets integritet och säkerhet 
och för att mer effektivt styra trafiken i 
nätverket i bevisade fall av akut 
överbelastning vid en viss tidpunkt, under 
förutsättning att likvärdiga trafiktyper 
behandlas lika. Det bör kunna bevisas att 
dessa åtgärder följer de allmänna kraven 
på relevans, proportionalitet, effektivitet, 
icke-diskriminering mellan parter samt 
öppenhet, och i enlighet med befintliga 
lagar, inklusive bland annat integritets-
och uppgiftsskydd.
Rimlig trafikstyrning ska endast medföra 
behandling av uppgifter som är 
nödvändiga och proportionella för att 
uppnå de syften som anges i denna 
artikel.

Or. en

Motivering

It is important to capture the various ways in which the access and use of Internet content, 
applications and services is being discriminated against (and is at risk of being discriminated 
against), beyond mere blocking and degradation, in order to address undue preference for an 
ISP’s own or affiliated Internet-based content, applications and services.Concerning 
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reasonable traffic management, if itemising every possible case would risk being incomplete, 
cumbersome and not future-proof, there remains a need for all involved to have a very clear 
scope of what is deemed to be ‘reasonable’ traffic management. The amendment suggested 
draws on regulatory best practice, notably wording from French NRA ARCEP, to provide this 
scope. Reference to the need for traffic management to respect freedoms and obligations 
under privacy and data protection legislation are also highlighted, in line with the several 
opinions of the European Data Protection Supervisor (EDPS) and others on this subject.

Ändringsförslag 630
Petra Kammerevert

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. De rättigheter som anges i punkt 1 får 
leverantörer av internettjänster 
uttryckligen inte begränsa

a) genom att radera, blockera, sakta ned, 
försämra eller diskriminera mot specifika 
innehåll, tillämpningar, tjänster eller 
terminalutrustningar eller specifika 
klasser av dessa,
b) genom att prioritera specifika innehåll, 
tillämpningar, tjänster eller 
terminalutrustningar eller specifika 
klasser av dessa, eller
c) genom att ingå särskilda prisavtal med 
slutanvändaren i vilka tillgången till 
specifika innehåll, tillämpningar, tjänster 
eller terminalutrustningar eller specifika 
klasser av dessa framstår som ekonomiskt 
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mindre attraktiva,
utom i de fall där motiverade och rimliga 
datatrafikstyrningsåtgärder är 
nödvändiga. Dessa ska vara öppna, icke-
diskriminerande, proportionella och 
nödvändiga.

Or. de

Ändringsförslag 631
Angelika Niebler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Inom gränserna för eventuella datavolymer 
eller hastigheter för internetaccesstjänster 
som fastställts genom avtal ska 
leverantörer av internettjänster inte 
begränsa de friheter som anges i punkt 1 
genom att inskränka eller på annat sätt 
försämra överföringen av internettrafik,
t.ex. genom blockering, nedsaktning, 
försämring eller diskriminering, om så 
inte är nödvändigt för att tillämpa rimliga 
trafikstyrningsåtgärder. Rimliga 
trafikstyrningsåtgärder bör inte tillämpas 
så att de påverkar eller reducerar vissa 
leverantörers innehåll eller tillämpningar. 
Rimliga trafikstyrningsåtgärder ska vara 
öppna, icke-diskriminerande och
proportionella och bland annat omfatta 
databearbetning, för att

Or. de

Ändringsförslag 632
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – stycke 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Leverantörer av internettjänster ska inte 
begränsa de friheter som anges i punkt 1 
genom att blockera, sakta ned, försämra, 
diskriminera mot eller begränsa specifikt 
innehåll, specifika tillämpningar eller 
tjänster eller specifika klasser av dessa, om 
så inte är nödvändigt för att tillämpa 
rimliga trafikstyrningsåtgärder eller 
genomföra ett domstolsbeslut.
Trafikstyrningsåtgärder ska anses vara
rimliga när de används för att mer 
effektivt styra trafiken i nätverket för att 
bevara nätverkets integritet och säkerhet 
och för att mer effektivt styra trafiken i 
nätverket i bevisade fall av akut 
överbelastning vid en viss tidpunkt, under 
förutsättning att likvärdiga trafiktyper 
behandlas lika. Dessa åtgärder ska vara 
öppna, icke-diskriminerande och
proportionella.

Or. en

Ändringsförslag 633
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Leverantörer av internettjänster ska 
behandla all internettrafik i enlighet med 
principen om nätneutralitet utom i de fall 
då det är nödvändigt att tillämpa rimliga 
trafikstyrningsåtgärder. Rimliga 
trafikstyrningsåtgärder ska vara öppna, 
icke-diskriminerande och proportionella 
och ska omfattas av tydliga, lättförståeliga 
och tillgängliga prövningsmekanismer 
samt vara nödvändiga för att
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öppna, icke-diskriminerande,
proportionella och nödvändiga för att

Or. en

Ändringsförslag 634
Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Det bör kunna bevisas att dessa åtgärder 
följer de allmänna kraven på relevans, 
proportionalitet, effektivitet, 
icke-diskriminering mellan parter och 
öppenhet, och att de följer befintliga 
lagar, inklusive bland annat integritets-
och uppgiftsskydd.

Rimliga trafikstyrningsåtgärder ska vara 
öppna, icke-diskriminerande, 
proportionella och nödvändiga för att

Or. en

Ändringsförslag 635
Jean-Pierre Audy
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Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Leverantörer av internettjänster får inte 
blockera, sakta ned eller diskriminera 
specifikt innehåll, specifika tillämpningar 
eller tjänster eller specifika klasser av 
dessa, om så inte är nödvändigt för att 
tillämpa rimliga trafikstyrningsåtgärder. 
Rimliga trafikstyrningsåtgärder ska vara 
öppna, icke-diskriminerande, 
proportionella och nödvändiga för att

Or. fr

Ändringsförslag 636
Giles Chichester

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Inom gränserna för eventuella 
datavolymer eller hastigheter för 
internetaccesstjänster som fastställts genom 
avtal ska leverantörer av internettjänster 
inte begränsa de friheter som anges i punkt 
1 genom att blockera, sakta ned, försämra 
eller diskriminera specifikt innehåll, 
specifika tillämpningar eller tjänster eller 
specifika klasser av dessa, om så inte är 
nödvändigt för att tillämpa rimliga 
trafikstyrningsåtgärder. Dessutom bör
trafikstyrningsåtgärder inte vidtas på ett 
sådant sätt att de diskriminerar mot 
tjänster som konkurrerar med dem som 
erbjuds av internetaccessleverantören.
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Rimliga trafikstyrningsåtgärder ska vara 
öppna, icke-diskriminerande och
proportionella.

Or. en

Ändringsförslag 637
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 638
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

begränsa de friheter som anges i punkt 1 
genom att blockera, sakta ned, försämra, 
ändra eller diskriminera mot specifikt 
innehåll, specifika tillämpningar eller 
tjänster eller specifika klasser av dessa,
utom i vissa specialfall då det är 
nödvändigt för att tillämpa rimliga 
trafikstyrningsåtgärder. Rimliga 
trafikstyrningsåtgärder ska vara öppna och
icke-diskriminerande samt strikt
proportionella och nödvändiga för att

Or. en

Ändringsförslag 639
Françoise Castex

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 640
Jean-Pierre Audy
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Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 641
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Enklare formulering och en vidgning av förteckningen med orsaker för trafikstyrning. Man 
kan inte förutse om det kommer att finnas ett behov av trafikstyrning i andra situationer i 
framtiden. Eftersom flera lager med garantier har byggts in i förordningen med avseende på 
trafikstyrning, tycks inte en icke-uttömmande förteckning möjliggöra missbruk. 

Ändringsförslag 642
Giles Chichester

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 643
Edit Herczog

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 644
Petra Kammerevert

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

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 645
Sabine Verheyen, Ivo Belet

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Utgår på grund av ny artikel 23 – punkt 5 – stycke 1 – inledningen.

Ändringsförslag 646
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) genomföra ett domstolsbeslut,

Or. en

Motivering

En trafikstyrningsåtgärd får inte resultera i en skyldighet för en leverantör av elektroniska 
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kommunikationstjänster att genomföra en lagstiftningsbestämmelse eller förebygga eller 
förhindra ett allvarligt brott, eftersom leverantören varken har de kvalifikationer eller den 
behörighet som krävs. För att säkerställa rättssäkerheten ska detta i stället utföras av en 
domare.

Ändringsförslag 647
Françoise Castex

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) genomföra ett domstolsbeslut,

Or. en

Ändringsförslag 648
Marietje Schaake

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) genomföra en lagstiftningsbestämmelse 
eller ett domstolsbeslut,

Or. en

Ändringsförslag 649
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

eller ett domstolsbeslut,

Or. en

Motivering

Det bör framhållas att sådana åtgärder alltid kräver en rättslig grund eller ett 
domstolsbeslut.

Ändringsförslag 650
Giles Chichester

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 651
Edit Herczog

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 652
Sabine Verheyen, Ivo Belet
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Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Utgår på grund av ny artikel 23 – punkt 5 – stycke 1 – inledningen.

Ändringsförslag 653
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) bevara integriteten och säkerheten för
den europeiska elektroniska 
kommunikationsleverantörens nät, 
tjänster som tillhandahålls via detta nät och 
slutanvändarnas terminaler,

Or. en

Ändringsförslag 654
Petra Kammerevert

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de
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Ändringsförslag 655
Giles Chichester

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 656
Edit Herczog

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 657
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår



AM\1013978SV.doc 99/219 PE526.176v01-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 658
Petra Kammerevert

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 659
Sabine Verheyen, Ivo Belet

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Utgår på grund av ny artikel 23 – punkt 5 – stycke 1 – inledningen.

Ändringsförslag 660
Jean-Pierre Audy

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

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

c) förebygga överföring av oönskade 
kommunikationer till slutanvändare,

Or. en

Ändringsförslag 661
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) förebygga överföring av oönskade 
kommunikationer till slutanvändare,

Or. en

Motivering

Det är rutin att leverantörerna filtrerar spam. Det är i praktiken omöjligt att begära ett 
uttryckligt förhandsgodkännande från enskilda användare.

Ändringsförslag 662
Françoise Castex

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) förebygga överföring av oönskade 
kommunikationer för 
direktmarknadsföring till slutanvändare 
som frivilligt har lämnat sitt uttryckliga 
och informerade förhandsgodkännande till 
sådana begränsande åtgärder,
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Or. en

Ändringsförslag 663
Catherine Trautmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 664
Giles Chichester

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 665
Edit Herczog

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) minimera effekterna av tillfällig eller 
exceptionell överbelastning av nätet under 

utgår
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förutsättning att motsvarande trafiktyper 
behandlas på samma sätt.

Or. en

Ändringsförslag 666
Sabine Verheyen, Ivo Belet

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Utgår på grund av ny artikel 23 – punkt 5 – stycke 1 – inledningen.

Ändringsförslag 667
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) lindra effekterna av tillfällig och
exceptionell överbelastning av nätet i 
första hand genom att vidta 
applikationsoberoende metoder eller, om 
sådana åtgärder inte visar sig vara 
effektiva, genom att vidta 
applikationsspecifika åtgärder under 
förutsättning att motsvarande trafiktyper 
behandlas på samma sätt.

Or. en
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Motivering

För att bevara nätets neutralitet ska tjänsteleverantören i första hand lösa överbelastningen 
genom att tillse att inga specifika internetapplikationer, program eller tjänster diskrimineras.

Ändringsförslag 668
Catherine Trautmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) lindra effekterna av tillfällig och
exceptionell överbelastning av nätet i 
första hand genom att vidta 
applikationsoberoende metoder eller, om 
sådana åtgärder inte visar sig vara 
effektiva, genom att vidta 
applikationsspecifika åtgärder under 
förutsättning att motsvarande trafiktyper 
behandlas på samma sätt.

Or. en

Ändringsförslag 669
Françoise Castex

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) lindra effekterna av tillfällig och
exceptionell överbelastning av nätet i 
första hand genom att vidta 
applikationsoberoende metoder eller, om 
sådana åtgärder inte visar sig vara 
effektiva, genom att vidta 
applikationsspecifika åtgärder under 
förutsättning att motsvarande trafiktyper 
behandlas på samma sätt.

Or. en
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Ändringsförslag 670
Petra Kammerevert

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) b) minimera effekterna av tillfällig och
exceptionell överbelastning av nätet under 
förutsättning att allt innehåll och alla 
tillämpningar och tjänster därvid
behandlas enligt best effort-principen.

Or. de

Ändringsförslag 671
Angelika Niebler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 672
Teresa Riera Madurell

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) minimera effekterna av tillfällig eller 
exceptionell överbelastning av nätet under 
förutsättning att motsvarande trafiktyper 

d) minimera effekterna av tillfällig eller 
exceptionell överbelastning av nätet under 
förutsättning att motsvarande trafiktyper 
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behandlas på samma sätt. behandlas på samma sätt, varvid åtgärder 
som diskriminerar mellan tillämpningar, 
innehåll, tjänster eller bestämmelser ska 
undvikas så långt det är möjligt.

Or. es

Ändringsförslag 673
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Enligt den ursprungliga formuleringen skulle leverantörerna paradoxalt nog enbart kunna 
minska redan befintlig överbelastning men inte vidta åtgärder för att förebygga den. 
Proaktiva och förebyggande åtgärder bör inte uteslutas.

Ändringsförslag 674
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 675
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 676
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 677
Petra Kammerevert

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Or. de

Ändringsförslag 678
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

De nationella regleringsmyndigheterna 
ska övervaka om rutinerna på deras 
marknader respekterar dessa kriterier, 
framför allt om åtgärderna för rimlig 
trafikstyrning endast medför behandling av 
uppgifter som är nödvändiga och 
proportionella för att uppnå de syften som 
anges i denna punkt. I det syftet ska de 
framför allt
a) få i uppdrag att regelbundet övervaka 
och rapportera om rutiner och 
förfaranden för internettrafikstyrning för 
att säkerställa nätneutraliteten, utvärdera 
de potentiella effekterna av sådana 
rutiner och förfaranden på 
grundläggande rättigheter, säkerställa en 
tillräckligt god kvalitet på de tjänster som 
erbjuds och att tillräcklig nätkapacitet 
reserveras för internet; rapporteringen 
ska ske öppet och insynsvänligt och 
rapporterna ska fritt ställas till 
allmänhetens förfogande,
b) införa lämpliga, tydliga, öppna och 
effektiva förfaranden för att ta hand om 
klagomål som avser nätneutraliteten; alla 
internetanvändare ska i det syftet ha rätt 
att utnyttja sådana förfaranden för att 
framföra klagomål till den relevanta 
myndigheten,
c) reagera på klagomål inom rimlig tid 
och kunna vidta nödvändiga åtgärder för 
att bestraffa överträdelser av principen 
om nätneutralitet.
Myndigheterna måste ha de nödvändiga 
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resurserna för att utföra ovannämnda 
skyldigheter snabbt och effektivt. De ska 
också, i samarbete med andra behöriga 
nationella myndigheter och Europeiska
datatillsynsmannen, övervaka hur 
specialiserade tjänster påverkar kulturell 
mångfald och innovation. Nationella 
regleringsmyndigheter ska årligen 
rapportera om övervakningen och 
resultaten av denna till kommissionen och 
Berec.
Efter att ha samrått med intressenterna 
ska kommissionen i samarbete med Berec 
fastställa riktlinjer för enhetliga villkor 
för de nationella behöriga 
myndigheternas genomförande av 
skyldigheterna enligt denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 679
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Senast den 1 januari 2015 ska Berec, efter 
samråd med intressenter och i nära 
samarbete med kommissionen, fastställa 
allmänna riktlinjer för tillämpning av 
rimliga trafikstyrningsåtgärder på 
grundval av denna artikel. 

Or. en

Motivering

Definitionen av vad som utgör rimlig eller acceptabel/nödvändig trafikstyrning kommer att 
förändras över tid i takt med den fortsatt snabba teknikutvecklingen och ökade 



AM\1013978SV.doc 109/219 PE526.176v01-00

SV

nätverkskapaciteten. Det är därför bättre att riktlinjerna för vad som utgör ”rimlig 
trafikstyrning” utarbetas (och hålls uppdaterade) av dem som befinner sig närmast 
marknaderna, dvs. reglerande organ som agerar gemensamt genom Berec.

Ändringsförslag 680
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Rimlig trafikstyrning ska endast medföra 
behandling av uppgifter som är nödvändiga 
och proportionella för att uppnå de syften 
som anges i denna punkt. Alla lösningar 
för att kontrollera eller analysera 
uppgifter ska därför överensstämma med 
lagstiftningen om integritets- och 
uppgiftsskydd. Sådana lösningar ska som 
standard enbart undersöka 
rubrikinformation.

Or. en

Ändringsförslag 681
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Rimlig trafikstyrning ska endast medföra 
behandling av uppgifter som är nödvändiga 
och proportionella för att uppnå de syften 
som anges i denna punkt.
Uppgiftsbehandlingen får inte avslöja 
någon information om innehållet i den 
kommunikation som slutanvändarna får 
tillgång till.

Or. en
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Motivering

Trafikstyrningsåtgärderna får inte bygga på invasiva tekniker för kommunikationskontroll, 
såsom DPI (Deep Packet Inspection). Denna bestämmelse är absolut nödvändig för att 
skydda de europeiska medborgarnas frihet vad gäller respekten för deras privat- och 
familjeliv och skyddet av personuppgifter i enlighet med artiklarna 7 och 8 i EU:s stadga om 
de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag 682
Petra Kammerevert

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Paketkontroll som går utöver kontroll av 
filetiketten på datapaket ska inte 
förekomma.

Or. de

Ändringsförslag 683
Petra Kammerevert

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen får anta delegerade 
akter enligt artikel 32 för att så noggrant 
som möjligt definiera de tekniska kriterier 
som enligt artikel 23.5 måste vara 
uppfyllda för att de beskrivna 
exceptionella omständigheterna ska anses 
råda. Mycket stränga krav bör ställas för 
att en exceptionell omständighet ska anses 
råda.

Or. de
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Ändringsförslag 684
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Priserna för internetaccesstjänster 
från leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten får inte 
vara beroende av internetinnehållet, 
applikationerna och tjänsterna som 
används eller erbjuds genom samma 
internetaccesstjänster.

Or. en

Motivering

Detta är ett skydd mot scenarier som utnyttjar mängden data och där tjänsteleverantören har 
mycket låga datamängder för offentlig internetaccess men erbjuder obegränsade data för 
specialiserade tjänster. Ändringen bygger på den nederländska lagen om nätneutralitet.

Ändringsförslag 685
Sabine Verheyen, Doris Pack, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

övervaka och säkerställa tillämpningen av 
rimliga trafikstyrningsåtgärder i enlighet 
med artikel 23.5 och därvid i högsta grad 
beakta de riktlinjer från Berec som anges 
i punkt 2 i denna artikel och i 
artikel 21.3a i direktiv 2002/22/EG. 
Rimliga trafikstyrningsåtgärder ska 
granskas regelbundet så att de speglar 
den tekniska utvecklingen. Nationella 
regleringsmyndigheter ska årligen 
rapportera om övervakningen och 
resultaten av denna till kommissionen och 
Berec.

Or. en

Ändringsförslag 686
Françoise Castex

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

a) få i uppdrag att regelbundet övervaka 
och rapportera om rutiner och 
förfaranden för internettrafikstyrning för 
att säkerställa nätneutralitet, utvärdera de 
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potentiella effekterna av ovannämnda 
rutiner och förfaranden på 
grundläggande rättigheter, säkerställa en 
tillräckligt god kvalitet på de tjänster som 
erbjuds och att tillräcklig nätkapacitet 
reserveras för internet; rapporteringen 
ska ske öppet och insynsvänligt och 
rapporterna ska fritt ställas till 
allmänhetens förfogande,
b) införa lämpliga, tydliga, öppna och 
effektiva förfaranden för att ta hand om 
klagomål som avser nätneutraliteten; alla 
internetanvändare ska i det syftet ha rätt 
att utnyttja sådana förfaranden för att 
framföra klagomål till den relevanta 
myndigheten,
c) reagera på klagomål inom rimlig tid 
och kunna använda nödvändiga åtgärder 
för att bestraffa överträdelser av principen 
om nätneutralitet.
Dessa myndigheter måste ha de 
nödvändiga resurserna för att utföra 
ovannämnda skyldigheter snabbt och 
effektivt.
De ska, i samarbete med andra behöriga 
nationella myndigheter och Europeiska 
datatillsynsmannen, också övervaka hur 
specialiserade tjänster påverkar kulturell 
mångfald och innovation. Nationella 
regleringsmyndigheter ska årligen 
rapportera om övervakningen och 
resultaten av denna till kommissionen och 
Berec.

Or. en

Ändringsförslag 687
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. De nationella regleringsmyndigheterna 
ska nära se till att slutanvändarna kan 
utnyttja de fördelar som anges i artikel 23.1 
och 2, efterlevnad av artikel 23.5 och en 
fortsatt tillgång till icke-diskriminerande 
internetaccesstjänster till kvalitetsnivåer 
som speglar den tekniska utvecklingen och 
inte förhindras av specialiserade tjänster. 
De ska, i samarbete med andra behöriga 
nationella myndigheter, också övervaka 
hur specialiserade tjänster påverkar 
kulturell mångfald och innovation, 
Nationella regleringsmyndigheter ska 
årligen rapportera om övervakningen och 
resultaten av denna till kommissionen och 
Berec. I det syftet ska de behöriga 
nationella regleringsmyndigheterna
a) få i uppdrag att regelbundet övervaka 
och rapportera om rutiner och 
förfaranden för internettrafikstyrning för 
att säkerställa nätneutralitet, utvärdera de 
potentiella effekterna av ovannämnda 
rutiner och förfaranden på 
grundläggande rättigheter, säkerställa 
tillhandahållandet av en tillräckligt god 
tjänstekvalitet och tilldelning av en 
tillräcklig nätkapacitet till internet; 
rapporteringen ska ske öppet och 
insynsvänligt och rapporterna ska fritt 
ställas till allmänhetens förfogande,
b) införa lämpliga, tydliga, öppna och 
effektiva förfaranden för att ta hand om 
klagomål som avser nätneutraliteten; alla 
internetanvändare ska i det syftet ha rätt 
att utnyttja sådana förfaranden för att 
framföra klagomål till den relevanta 
myndigheten,
c) reagera på klagomål inom rimlig tid 
och kunna använda nödvändiga åtgärder 
för att bestraffa överträdelser av principen 
om nätneutralitet.
Dessa myndigheter måste ha de 
nödvändiga resurserna för att utföra 
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ovannämnda skyldigheter snabbt och 
effektivt.
De ska, i samarbete med andra behöriga 
nationella myndigheter och Europeiska 
datatillsynsmannen, också övervaka hur 
specialiserade tjänster påverkar kulturell 
mångfald och innovation. Nationella 
regleringsmyndigheter ska årligen 
rapportera om övervakningen och 
resultaten av denna till kommissionen och 
Berec.

Or. en

Motivering

De nationella regleringsmyndigheternas roll måste definieras noggrannare för att säkerställa 
efterlevnadsmekanismen och på rätt sätt genomdriva principen om nätneutralitet, säkerställa 
användarnas yttrande- och informationsfrihet samt konkurrens och innovation i den digitala 
ekonomin. Europeiska datatillsynsmannen ska kunna övervaka hur specialiserade tjänster 
kan påverka de europeiska medborgarnas uppgiftsskydd.

Ändringsförslag 688
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen och de nationella 
regleringsmyndigheterna ska nära övervaka 
och se till att slutanvändarna kan utnyttja 
de fördelar som anges i artikel 23.1 och 2, 
efterlevnad av artikel 23.5 och en fortsatt
bred tillgång till icke-diskriminerande 
internetaccesstjänster till kvalitetsnivåer 
som speglar den tekniska utvecklingen och 
inte förhindras av specialiserade tjänster. 
De faktiska internethastigheterna och 
tjänsternas kvalitet för enskilda 
applikationer, för olika typer av 
applikationer samt för specialiserade 
tjänster bör övervakas och testas löpande 
och resultaten av denna övervakning bör 
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Berec. offentliggöras.

Kommissionen och de nationella 
regleringsmyndigheterna ska också, i 
samarbete med andra behöriga nationella 
myndigheter, övervaka hur specialiserade 
tjänster påverkar kulturell mångfald och 
innovation. Nationella 
regleringsmyndigheter ska årligen 
rapportera om övervakningen och 
resultaten av denna till kommissionen och 
Berec.

Or. en

Ändringsförslag 689
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen och de nationella 
regleringsmyndigheterna ska nära övervaka 
och se till att slutanvändarna kan utnyttja 
de fördelar som anges i artikel 23.1 och 2, 
efterlevnad av artikel 23.5 och en fortsatt
bred tillgång till icke-diskriminerande 
internetaccesstjänster till kvalitetsnivåer 
som speglar den tekniska utvecklingen och 
inte förhindras av specialiserade tjänster.
Den faktiska kvalitetsnivån för tjänsterna 
bör övervakas löpande och bland annat 
omfatta testning av internethastigheter 
och tjänsternas kvalitet för enskilda 
applikationer eller vid behov för 
kategorier av applikationer samt för 
specialiserade tjänster. De ska, i samarbete 
med andra behöriga nationella 
myndigheter, också övervaka hur 
specialiserade tjänster påverkar kulturell 
mångfald och innovation, Nationella 
regleringsmyndigheter ska årligen 
rapportera om övervakningen och 
resultaten av denna till kommissionen och 
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Berec.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att ha en löpande övervakning av tjänsternas kvalitet på internet, inklusive en 
regelbunden bedömning av internethastigheter så att den breda majoriteten av användare kan 
komma i åtnjutande av ett ständigt bättre internet och att sådana innovationer som kan 
förmodas inträffa under de kommande åren inte kanaliseras till specialiserade tjänster eller 
premiumtjänster.

Ändringsförslag 690
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. När de nationella 
regleringsmyndigheterna utövar sina 
befogenheter enligt artikel 30a med 
avseende på artikel 23, ska de nära 
övervaka en fortsatt tillgång till icke-
diskriminerande internetaccesstjänster till 
kvalitetsnivåer som speglar den tekniska 
utvecklingen. Nationella 
regleringsmyndigheter ska regelbundet 
offentliggöra rapporter om övervakningen 
och resultaten av denna och skicka de 
rapporterna till kommissionen och Berec.

Or. en

Motivering

Kulturell mångfald är inget rättsligt koncept. Den kan heller inte mätas objektivt på ett 
enhetligt sätt i medlemsstaterna och den motsvaras inte av någon befogenhet som de 
nationella regleringsmyndigheterna kunde utnyttja för att åtgärda de problem som eventuellt 
påträffas.
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Ändringsförslag 691
Petra Kammerevert

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. De nationella regleringsmyndigheterna 
ska nära övervaka och se till att 
slutanvändarna kan utnyttja de rättigheter
som anges i artikel 23.1 och 2, att artikel 
23.5 efterlevs och att allmänna
internetaccesstjänster enligt artikel 2.2.14 
kontinuerligt finns att tillgå och inte 
förhindras av specialiserade tjänster. De 
ska, i samarbete med andra behöriga 
nationella myndigheter, också övervaka 
hur specialiserade tjänster påverkar åsikts-
och informationsfrihet, språklig och
kulturell mångfald, mediernas frihet och
mångfald samt innovation. Nationella 
regleringsmyndigheter ska årligen 
rapportera om övervakningen och 
resultaten av denna till kommissionen och 
Berec.

Or. de

Ändringsförslag 692
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

tekniska utvecklingen och inte förhindras 
av specialiserade tjänster. De ska, i 
samarbete med andra behöriga nationella 
myndigheter, också övervaka hur 
specialiserade tjänster påverkar språklig 
och kulturell mångfald, åsikts- och
informationsfrihet samt mediemångfald
och innovation. Nationella 
regleringsmyndigheter ska årligen 
rapportera om övervakningen och 
resultaten av denna till kommissionen och 
Berec.

Or. de

Ändringsförslag 693
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Det bör övervakas hur specialiserade tjänster ökar konkurrensen på marknaden. Dessa 
rapporter bör vara tillgängliga för allmänheten.

Ändringsförslag 694
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 695
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De nationella regleringsmyndigheterna 
ska nära övervaka och se till att 

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 696
Petra Kammerevert

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Leverantörer av allmän elektronisk 
kommunikation är skyldiga att 
dokumentera varje uppkomst av en 
exceptionell omständighet enligt 
artikel 23.5 och samtliga 
trafikstyrningsåtgärder som vidtagits i 
varje enskilt fall och att utan dröjsmål 
avge rapport till den nationella behöriga 
tillsynsmyndigheten.

Or. de

Ändringsförslag 697
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

1a. De nationella 
regleringsmyndigheterna ska fastställa 
tydliga och lättbegripliga meddelande-
och överklagandemekanismer för 
slutanvändare som drabbas av 
diskriminering, begränsningar, 
störningar, blockering eller strypning av 
innehåll, tjänster eller applikationer på 
internet.

Or. en

Ändringsförslag 698
Petra Kammerevert

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. de

Ändringsförslag 699
Sabine Verheyen

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

De nationella regleringsmyndigheterna ska 
i god tid innan de inför sådana krav lämna 
en sammanfattning till kommissionen om 
skälen till åtgärderna, planerade krav och 
föreslaget tillvägagångssätt. Denna 
information ska också göras tillgänglig för 
Berec. Kommissionen får när den har 
granskat sådan information yttra sig eller 
lämna rekommendationer, särskilt för att se 
till att de planerade kraven inte har 
negativa återverkningar på den inre 
marknadens funktion. De nationella 
regleringsmyndigheterna ska ta största 
möjliga hänsyn till kommissionens 
synpunkter eller rekommendationer, och 
ska informera kommissionen och Berec om 
de antagna kraven. Berec ska fastställa 
och utveckla allmänna riktlinjer för 
tillämpning av rimlig trafikstyrning i nära 
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granskningsperioden ska förkortats eller 
om kommissionen har yttrat sig eller 
lämnat rekommendationer. De nationella 
regleringsmyndigheterna ska ta största 
möjliga hänsyn till kommissionens 
synpunkter eller rekommendationer, och 
ska informera kommissionen och Berec om 
de antagna kraven.

samarbete med kommissionen och 
samtliga intressenter på grundval av 
artikel 23 och denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 700
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 701
Sabine Verheyen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De nationella regleringsmyndigheterna 
ska införa lämpliga 
klagomålsförfaranden vid problem i 
samband med utförandet av 
internetaccesstjänster för slutanvändare 
och leverantörer av innehåll, 
applikationer och tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 702
Sabine Verheyen

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 703
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 704
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Kommissionen får anta delegerade akter
för att fastställa enhetliga villkor för de 
nationella behöriga myndigheternas 
genomförande av skyldigheterna enligt 
denna artikel. Sådana genomförandeakter 
ska antas i enlighet med artikel 32.

Or. ro

Ändringsförslag 705
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Enhetlig tillämpning krävs.

Ändringsförslag 706
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten ska, 
förutom erbjudanden som förhandlas 
individuellt, offentliggöra öppen, 
jämförbar, adekvat och aktuell information 
om

Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten ska, 
förutom erbjudanden som förhandlas 
individuellt, offentliggöra öppen, 
jämförbar, begriplig, adekvat och aktuell 
information om

Or. it

Ändringsförslag 707
Sabine Verheyen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 708
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Faktisk tillgänglig datahastighet för 
nedladdning och uppladdning i 
slutanvändarens bosättningsmedlemsstat, 
även under högtrafik, och möjligheter för 
slutanvändaren att kontrollera vilken 
hastighet dataöverföringen faktiskt har i 
varje ögonblick vid ned- och uppladdning 
samt specifikation av den faktiska 
hastigheten under avtalsperioden.

Or. fr

Ändringsförslag 709
Petra Kammerevert

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

i) Faktisk tillgänglig datahastighet för 
nedladdning och uppladdning i 
slutanvändarens bosättningsmedlemsstat, 
även under högtrafik samt de verktyg som 
slutanvändaren ständigt har tillgång till 
för att på ett allmänt vedertaget sätt under 
avtalstiden själv övervaka de upp- och 
nedladdningshastigheter som denne vid 
varje tidpunkt har tillgång till.

Or. de
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Ändringsförslag 710
Sabine Verheyen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 711
Petra Kammerevert

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

iv) Upplysningar om eventuella 
förfaranden som leverantören har infört för 
att mäta och styra trafiken i syfte att 
undvika att nätet överbelastas samt 
information om hur dessa förfaranden kan 
inverka på tjänsternas kvalitet och skyddet 
av personuppgifter, samt om alla åtgärder 
enligt artikel 23.5. De verktyg som 
slutanvändarna ständigt har tillgång till 
för att de på ett allmänt vedertaget och 
begripligt sätt ska kunna tillämpa de 
metoder och åtgärder för mätning och 
kontroll av datatrafiken som ska finnas 
enligt artikel 23.5 ska också uppges.

Or. de
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Ändringsförslag 712
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 713
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – stycke 1 – led e – led iva (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) De tekniker för 
kommunikationskontroll som används för 
trafikstyrningsåtgärder och som inrättats 
för de syften som anges i artikel 23.5 och 
deras återverkningar på användarnas rätt 
till integritets- och uppgiftsskydd.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse kompletterar ramarna och stärker de europeiska medborgarnas 
rättigheter vad gäller respekten för deras integritet och skyddet av deras personuppgifter i 
enlighet med artiklarna 7 och 8 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.
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Ändringsförslag 714
Françoise Castex

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – stycke 1 – led e – led iva (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) De tekniker för 
kommunikationskontroll som används för 
trafikstyrningsåtgärder och som inrättats 
för de syften som anges i artikel 23.5 och 
deras återverkningar på användarnas rätt 
till integritets- och uppgiftsskydd.

Or. en

Ändringsförslag 715
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Informationen ska offentliggöras i en 
tydlig, lättbegriplig och lättillgänglig form
och i allmänt tillgängliga 
standardfilformat på det eller de officiella 
språken i den medlemsstat där tjänsten 
erbjuds och ska uppdateras regelbundet. 
Informationen ska på begäran lämnas till 
de berörda nationella behöriga 
myndigheterna innan den offentliggörs. 
Eventuella skillnader i de villkor som 
gäller för konsumenter och andra 
slutanvändare ska anges uttryckligen.

Or. it

Ändringsförslag 716
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Kommissionen får anta delegerade akter
för att ange metoder för att mäta 
internetaccesstjänsternas hastighet, 
parametrar för tjänstekvalitet och metoder 
för att mäta dem samt innehållet i och 
formen och sättet för hur informationen ska 
offentliggöras, inbegripet eventuella 
mekanismer för kvalitetscertifiering. 
Kommissionen får beakta de parametrar, 
definitioner och mätmetoder som anges i 
bilaga III till direktiv 2002/22/EG. Sådana 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med artikel 32.

Or. ro

Ändringsförslag 717
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Slutanvändare ska ha tillgång till en 
oberoende bedömning som ger dem 
möjlighet att jämföra prestandan hos 
elektronisk kommunikationsnätsanslutning 
och tjänster på detta område samt 
kostnaden för alternativa 
användningsmönster. I detta syfte ska 
medlemsstaterna införa ett frivilligt 
certifieringssystem för interaktiva 
webbplatser, guider eller liknande verktyg. 
Certifiering ska beviljas på grundval av 
objektiva, öppet redovisade och 
proportionella krav, särskilt kravet på 
oberoende i förhållande till leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 

3. Användare ska ha tillgång till en 
oberoende bedömning som ger dem 
möjlighet att jämföra prestandan hos 
elektronisk kommunikationsnätsanslutning 
och tjänster på detta område samt 
kostnaden för alternativa 
användningsmönster. I detta syfte ska 
medlemsstaterna införa ett frivilligt 
certifieringssystem för interaktiva 
webbplatser, guider eller liknande verktyg. 
Certifiering ska beviljas på grundval av 
objektiva, öppet redovisade och 
proportionella krav, särskilt kravet på 
oberoende i förhållande till leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
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allmänheten, ett klart och enkelt språk, 
fullständig och aktuell information samt ett 
effektivt förfarande för handläggning av 
klagomål. Om certifierade 
jämförelsefaciliteter inte finns tillgängliga 
på marknaden kostnadsfritt eller till ett 
rimligt pris ska de nationella 
regleringsmyndigheterna eller andra 
behöriga nationella myndigheter göra 
sådana faciliteter tillgängliga, antingen 
själva eller via tredje parter i enlighet med 
certifieringskraven. Den information som 
offentliggörs av leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten ska finnas 
tillgänglig avgiftsfritt i syfte att 
tillhandahålla jämförelsefaciliteter.

allmänheten, ett klart och enkelt språk,
öppen programvara och offentligt kända 
metoder, fullständig och aktuell 
information samt ett effektivt förfarande 
för handläggning av klagomål. Om 
certifierade jämförelsefaciliteter inte finns 
tillgängliga på marknaden kostnadsfritt ska 
de nationella regleringsmyndigheterna eller 
andra behöriga nationella myndigheter 
göra sådana faciliteter tillgängliga, 
antingen själva eller via tredje parter i 
enlighet med certifieringskraven. Den 
information som offentliggörs av 
leverantörer av elektronisk kommunikation 
till allmänheten ska finnas tillgänglig och 
erbjudas i öppna dataformat och
avgiftsfritt i syfte att tillhandahålla 
jämförelsefaciliteter.

Or. en

Motivering

För att möjliggöra en pålitlig jämförelse måste metoder och programtillämpningar vara 
öppna för granskning. För att genomsnittliga användare ska få en översikt över hela urvalet 
av internetprodukter och kunna bekräfta att deras internetprodukt levererar de avtalade 
specifikationerna måste metoderna bygga på verktyg som är gratis. För att möjliggöra 
skapandet av oberoende jämförelsefaciliteter måste nätets övervakningsdata tillhandahållas 
som öppna data och vara enkelt maskinläsbara, standardiserade och licensfria.

Ändringsförslag 718
Petra Kammerevert

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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fall ska informationen tillhandahållas av 
de berörda offentliga myndigheterna till 
leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten i ett 
standardiserat format och ska bland 
annat omfatta följande:
a) De vanligaste användningssätten för 
elektroniska kommunikationstjänster för 
att bedriva olaglig verksamhet eller sprida 
skadligt innehåll, särskilt när det kan 
skada respekten för andras fri- och 
rättigheter, inklusive intrång i 
dataskyddsrättigheter, upphovsrätt och 
närstående rättigheter, och de rättsliga 
följderna av detta.
b) Metoder för att skydda sig mot risker 
för personlig säkerhet och olaglig åtkomst 
till personuppgifter vid användning av 
elektroniska kommunikationstjänster.

Or. de

Ändringsförslag 719
Petra Kammerevert

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led b – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 720
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led e – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

i) varje form av krav på minsta användning 
eller kortaste löptid som gäller för att man 
ska kunna utnyttja kampanjerbjudanden. 
Minimitiden får inte överskrida 12 
månader.

Or. ro

Ändringsförslag 721
Sabine Verheyen

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 722
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De upplysningar som avses i 
punkterna 1 och 2 ska lämnas på ett 
tydligt, heltäckande och lättillgängligt sätt 

(3) Leverantörens informationsskyldighet 
enligt tjänstedirektivet 2002/22/EG med 
ändringar enligt direktiv 2009/136/EG ska 
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på ett officiellt språk för slutanvändarens 
bosättningsmedlemsstat, och ska 
uppdateras regelbundet. Upplysningarna 
ska utgöra en integrerad del av avtalet och 
får inte ändras, om inte de avtalsslutande 
parterna enas om annat. Slutanvändaren 
ska få en skriftlig kopia av avtalet.

fullgöras på ett tydligt, heltäckande och 
lättillgängligt sätt på ett officiellt språk för 
slutanvändarens bosättningsmedlemsstat, 
och ska uppdateras regelbundet. En 
enhetlig layout ska utarbetas för att 
främja överförbarhet och 
konsumentvänlighet i hela EU.
Upplysningarna ska utgöra en integrerad 
del av avtalet och får inte ändras, om inte 
de avtalsslutande parterna enas om annat.

Or. de

Ändringsförslag 723
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De upplysningar som avses i 
punkterna 1 och 2 ska lämnas på ett tydligt, 
heltäckande och lättillgängligt sätt på ett 
officiellt språk för slutanvändarens 
bosättningsmedlemsstat, och ska 
uppdateras regelbundet. Upplysningarna 
ska utgöra en integrerad del av avtalet och 
får inte ändras, om inte de avtalsslutande 
parterna enas om annat. Slutanvändaren 
ska få en skriftlig kopia av avtalet.

3. De upplysningar som avses i 
punkterna 1 och 2 ska lämnas på ett tydligt, 
heltäckande och lättillgängligt sätt på ett 
officiellt språk för slutanvändarens 
bosättningsmedlemsstat, och ska 
uppdateras regelbundet. Upplysningarna 
ska utgöra en integrerad del av avtalet och 
får inte ändras, om inte de avtalsslutande 
parterna enas om annat. Slutanvändaren 
ska få en skriftlig kopia av avtalet.
Medlemsstaterna får i nationell 
lagstiftning behålla eller införa språkkrav 
i samband med krav på information vid 
avtals ingående för att se till att 
informationen är lättbegriplig för 
konsumenter och andra slutanvändare.

Or. en

Ändringsförslag 724
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De upplysningar som avses i 
punkterna 1 och 2 ska lämnas på ett tydligt, 
heltäckande och lättillgängligt sätt på ett 
officiellt språk för slutanvändarens 
bosättningsmedlemsstat, och ska 
uppdateras regelbundet. Upplysningarna 
ska utgöra en integrerad del av avtalet och 
får inte ändras, om inte de avtalsslutande 
parterna enas om annat. Slutanvändaren 
ska få en skriftlig kopia av avtalet.

3. De upplysningar som avses i 
punkterna 1 och 2 ska lämnas på ett tydligt, 
heltäckande och lättillgängligt sätt på alla 
officiella språk för slutanvändarens 
bosättningsmedlemsstat, och ska 
uppdateras regelbundet. Upplysningarna 
ska utgöra en integrerad del av avtalet och 
får inte ändras, om inte de avtalsslutande 
parterna enas om annat. Slutanvändaren 
ska få en skriftlig kopia av avtalet.

Or. ro

Ändringsförslag 725
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta
genomförandeakter med närmare 
bestämmelser om de informationskrav som 
anges i punkt 2. Sådana 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 33.2.

4. Kommissionen får anta delegerade akter
med närmare bestämmelser om de 
informationskrav som anges i punkt 2. 
Sådana genomförandeakter ska antas i 
enlighet med artikel 32.

Or. ro

Ändringsförslag 726
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1



PE526.176v01-00 138/219 AM\1013978SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 727
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 728
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Avtal som ingås mellan konsumenter 
och leverantörer av elektroniska 
kommunikationstjänster till allmänheten 
får inte föreskriva en avtalsperiod som 
överstiger 24 månader. Leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten ska göra det möjligt för 
användarna att ingå ett avtal med en 
maximal giltighetstid på 12 månader.

1. Avtal som ingås mellan konsumenter 
och leverantörer av elektroniska 
kommunikationstjänster till allmänheten 
får inte föreskriva en avtalsperiod som 
överstiger 12 månader. Leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten ska göra det möjligt för 
användarna att ingå ett avtal med en 
maximal giltighetstid på 12 månader.

Or. ro

Ändringsförslag 729
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

av terminalutrustning på andra nät ska 
hävas kostnadsfritt av leverantören senast 
vid betalning av sådan ersättning.

Or. de

Motivering

För att kunna säkerställa erforderlig rätts-, planerings- och investeringssäkerhet för 
telekommunikationsföretagen måste man garantera en viss minimiavtalstid. Begränsningen 
till sex månader skulle de facto urholka minimiavtalstiden.

Ändringsförslag 730
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 731
Teresa Riera Madurell
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Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 732
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro
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Ändringsförslag 733
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Slutanvändare ska ha rätt att säga upp 
avtal utan kostnad vid meddelande om 
ändringar av avtalsvillkoren som föreslås 
av leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten, om inte 
de föreslagna ändringarna enbart är till 
slutanvändarens fördel. Leverantörerna 
ska senast en månad före sådana ändringar 
meddela slutanvändarna på lämpligt sätt, 
och ska samtidigt informera dem om att de 
har rätt att säga upp avtalet utan kostnad 
om de inte godtar de nya villkoren. Punkt 2 
ska gälla på motsvarande sätt.

4. Slutanvändare ska ha rätt att säga upp 
avtal utan kostnad vid meddelande om 
ändringar av avtalsvillkoren som föreslås 
av leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten.
Leverantörerna ska senast en månad före 
sådana ändringar meddela slutanvändarna 
på lämpligt sätt, och ska samtidigt 
informera dem om att de har rätt att säga 
upp avtalet utan kostnad om de inte godtar 
de nya villkoren. Punkt 2 ska gälla på 
motsvarande sätt.

Or. de

Motivering

Återupprättande av status quo.

Ändringsförslag 734
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Slutanvändare ska ha rätt att säga upp 
avtal utan kostnad vid meddelande om 
ändringar av avtalsvillkoren som föreslås 
av leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten, om inte
de föreslagna ändringarna enbart är till 
slutanvändarens fördel. Leverantörerna 
ska senast en månad före sådana ändringar 

4. Slutanvändare ska ha rätt att säga upp 
avtal utan kostnad vid meddelande om 
ändringar av avtalsvillkoren som ensidigt
föreslås av leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten, om de 
föreslagna ändringarna har negativa 
effekter för konsumenten. Leverantörerna 
ska senast en månad före sådana ändringar 
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meddela slutanvändarna på lämpligt sätt, 
och ska samtidigt informera dem om att de 
har rätt att säga upp avtalet utan kostnad 
om de inte godtar de nya villkoren. Punkt 2 
ska gälla på motsvarande sätt.

meddela slutanvändarna på lämpligt sätt, 
och ska samtidigt informera dem om att de 
har rätt att säga upp avtalet utan kostnad 
om de inte godtar de nya villkoren. Punkt 2 
ska gälla på motsvarande sätt.

Or. de

Motivering

Konsumenterna måste ha frihet att säga upp sina avtal, men bara om villkoren påverkar 
avtalen negativt och inte är ett uttryck för ömsesidigt samförstånd. Om slutanvändarna skulle 
ha möjlighet att säga upp avtalen även när effekterna kan väntas vara positiva för dem skulle 
denna godtyckliga handlingsfrihet medföra planerings- och investeringsosäkerheter för 
företagen.

Ändringsförslag 735
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Slutanvändare ska ha rätt att säga upp 
avtal utan kostnad vid meddelande om 
ändringar av avtalsvillkoren som föreslås 
av leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten, om inte 
de föreslagna ändringarna enbart är till 
slutanvändarens fördel. Leverantörerna ska 
senast en månad före sådana ändringar 
meddela slutanvändarna på lämpligt sätt, 
och ska samtidigt informera dem om att de 
har rätt att säga upp avtalet utan kostnad 
om de inte godtar de nya villkoren. Punkt 2 
ska gälla på motsvarande sätt.

4. Slutanvändare ska ha rätt att säga upp 
avtal utan kostnad vid meddelande om 
ändringar av servicekvaliteten eller
avtalsvillkoren som föreslås av 
leverantörer av elektronisk kommunikation 
till allmänheten, om inte de föreslagna 
ändringarna enbart är till slutanvändarens 
fördel. Leverantörerna ska senast en månad 
före sådana ändringar meddela 
slutanvändarna på lämpligt sätt, och ska 
samtidigt informera dem om att de har rätt 
att säga upp avtalet utan kostnad om de 
inte godtar de nya villkoren. Punkt 2 ska 
gälla på motsvarande sätt.

Or. ro

Ändringsförslag 736
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Abonnemang på ytterligare tjänster som 
tillhandahålls av samma leverantör av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten ska inte innebära att den 
inledande avtalsperioden återupptas.

Or. ro

Ändringsförslag 737
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Portering av nummer och dess 
efterföljande aktivering ska utföras snarast 
möjligt och senast inom fyra arbetsdagar.
För att begränsa antalet 
porteringsförfrågningar som avvisas eller 
avslås ska den överförande leverantören 
tydligt och detaljerat ange skälen för ett 
sådant avslag. Slutanvändare som ingått 
ett avtal om portering av ett nummer till en 
ny leverantör ska få numret aktiverat inom 
en arbetsdag från det att ett sådant avtal 
ingås. Eventuella avbrott i tjänsten under 
porteringen får inte överstiga en arbetsdag.

Or. it

Ändringsförslag 738
Paul Rübig
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Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten som 
försenar eller missbrukar byte, bland annat 
genom att inte göra den information som 
krävs för portering tillgänglig i god tid, ska 
vara skyldiga att ersätta slutanvändare som 
utsätts för sådana förseningar eller sådant 
missbruk i proportion till den lidna 
skadan. Därvid bör vid porteringen 
hänsyn tas till eventuella utestående 
fakturor och möjlighet finnas att 
proportionellt fördröja porteringen.

Or. de

Ändringsförslag 739
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 30a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 30a
Tillämpning av generella principer för 
leverantörer av informationssamhällets 

tjänster
De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
säkerställa att leverantörer av 
informationssamhällets tjänster följer 
principerna om insyn, icke-diskriminering 
och öppenhet hos plattformar när de 
tillhandahåller sina tjänster, inbegripet 
principen om underlättande av 
leverantörsbyten, om interoperabilitet, om 
portabilitet hos tillämpningar och data 
samt om neutralitet vid digital sökning av 
innehåll.

Or. de
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Ändringsförslag 740
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 30a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 30a
Tillämpning av generella principer för 
leverantörer av informationssamhällets 

tjänster
Genom nationella tillsynsmyndigheter ska 
säkerställas att de nationella 
konsumenternas rättigheter inte 
inskränks. Leverantörer av 
informationssamhällets tjänster måste 
följa principerna om öppenhet och icke-
diskriminering när de tillhandahåller sina 
tjänster, inbegripet principerna om 
underlättande av leverantörsbyten, om 
interoperabilitet och om neutralitet vid 
informationssökning. 

Or. de

Ändringsförslag 741
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 30a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 30a
Tillämpning av generella principer och 

lagbestämmelser även på leverantörer av 
informationstjänster

Den nationella tillsynsmyndigheten ska 
säkerställa att leverantörer av 
informationstjänster följer samma 
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principer om insyn, icke-diskriminering 
och öppenhet hos plattformar. Detta 
innefattar också enkelhet vid 
leverantörsbyten, interoperabilitet, ”any to 
any”-kommunikation, portabilitet hos 
tillämpningar och data samt 
sökneutralitet.

Or. de

Ändringsförslag 742
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Kapitel 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel Va (nytt)
Öppenhet och insyn
Artikel 30a (ny) - Tillämpning av de 
allmänna principerna om öppenhet och 
insyn på leverantörer av 
informationssamhällets tjänster
Nationella tillsynsmyndigheter ska 
säkerställa att leverantörer av 
informationssamhället uppfyller 
principerna om insyn, icke-diskriminering 
och öppenhet hos plattformar när de 
tillhandahåller sina tjänster, inbegripet 
underläggande av leverantörsbyten,
interoperabilitet, ”any to any”-
dataöverföringar, portabilitet hos 
tillämpningar och data samt 
sökneutralitet.

Or. de

Motivering

Sedan det EU-rättsliga ramverket antogs (2002) har telekommunikationsmarknaden 
förändrats signifikant. Den präglas nu av konvergensen mellan tidigare separata marknader 
för traditionella telekomserviceleverantörer och för internetserviceleverantörer. För att 
enhetliga konsumenträttigheter, öppenhetsbestämmelser och rätten till privatliv vid 
utnyttjandet av kommunikationstjänster ska bevaras bör reglerna för traditionella 
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telekommunikationstjänster också gälla för internetserviceleverantörernas tjänster.

Ändringsförslag 743
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 31 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller EU-leverantörer av 
elektronisk kommunikation ska påföljder 
åläggas i enlighet med kapitel II avseende 
de respektive befogenheterna för 
nationella regleringsmyndigheter i hem-
och värdmedlemsstater.

utgår

Or. ro

Ändringsförslag 744
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Befogenhet att anta de delegerade akter 
som avses i artiklarna 17.2 och 19.5 ska 
ges till kommissionen på fem år från och 
med den [dag då denna förordning träder i 
kraft]. Kommissionen presenterar en 
rapport om delegering av befogenheter 
senast nio månader innan 
femårsperiodens slut. Delegeringen av 
befogenheter förlängs automatiskt med en 
lika lång period, utom i de fall då 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig respektive förlängning tre månader 
innan varje periods slut.

Or. ro
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Ändringsförslag 745
Petra Kammerevert

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 746
Petra Kammerevert

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 17.2 och 19.5 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet.
Ett beslut om återkallande innebär att 
delegeringen av de befogenheter som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Beslutet påverkar inte giltigheten för 
delegerade akter som redan trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 17.2, 19.5 och 23.5 får när som 
helst återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallande innebär att 
delegeringen av de befogenheter som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Beslutet påverkar inte giltigheten för 
delegerade akter som redan trätt i kraft.

Or. de

Ändringsförslag 747
Petra Kammerevert

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 748
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1a (ny)
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 10 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 10 ska följande nya punkt 6a 
läggas till:
”Nationella regleringsmyndigheter ska 
meddela Berec om alla åtgärder de vidtar 
enligt punkterna 5 och 6.”

Or. en

Ändringsförslag 749
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 34a (ny)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 34a
Ändring av direktiv 2002/19/EG

Direktiv 2002/19/EG ska ändras på 
följande sätt:
I artikel 13 ska följande nya punkt läggas 
till som punkt 2a:
”Om en nationell regleringsmyndighet 
överväger om priskontroller för tillträde i 
grossistledet till nästa generations nät ska 
införas eller upprätthållas i enlighet med 
punkt 1, ska den överväga 
konkurrenssituationen på slutkundsnivå. 
Om det finns ett effektivt skydd mot 
diskriminering på grossistnivå och en 
påvisbar återhållsamhet vad gäller 
prissättning från antingen 
infrastrukturbaserad konkurrens från 
andra nästa generations fasta linjenät 
eller trådlösa nät eller reglerade 
accessprodukter på kopparnätet ska den 
nationella regleringsmyndigheten 
avskaffa priskontrollerna för 
grossistaccess för nästa generations nät.”

Or. en

Motivering

Prisreglering kan endast motiveras om slutanvändarna behöver skyddas mot 
monopolprissättning, dvs. om det föreligger en ”ständig flaskhals” som inte omfattas av 
prisbegränsning från antingen konkurrerande grossisterbjudanden eller reglerade 
erbjudanden från ett annat nät. Genom att skriva in principen i EU:s lagstiftning erhålls en 
mycket behövlig rättssäkerhet.

Ändringsförslag 750
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 34a (ny)
Beslut nr 243/2012/EU
Artikel 15 



PE526.176v01-00 152/219 AM\1013978SV.doc

SV

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 34a
Ändring av beslut 2012/243/EG

I artikel 15 ska tredje stycket ändras på 
följande sätt:

”Artikel 15 ”Rapportering
Rapportering Senast den 10 april 2014 ska 

kommissionen rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om den 
verksamhet som utvecklats och de åtgärder 
som antagits enligt detta beslut.

Senast den 10 april 2014 ska 
kommissionen rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om den 
verksamhet som utvecklats och de åtgärder 
som antagits enligt detta beslut.

Medlemsstaterna ska tillhandahålla 
kommissionen all den information som 
behövs för att se över tillämpningen av 
detta beslut.

Medlemsstaterna ska tillhandahålla 
kommissionen all den information som 
behövs för att se över tillämpningen av 
detta beslut.

Senast den 31 december 2015 ska 
kommissionen ha genomfört en 
utvärdering av tillämpningen av detta 
beslut. Utvärderingen ska omfatta 
följande:

Senast den 31 december 2015 ska 
kommissionen ha genomfört en 
utvärdering av tillämpningen av detta 
beslut.”

En gemensam tidsplan som anger ett 
slutdatum för när band som reserverats 
för mobil bredbandskommunikation på 
ITU-nivå, såsom 700 MHz-, 1,5 GHz- och 
3,8–4,2 GHz-banden, släpps fria och 
harmoniseras för mobil 
bredbandsanvändning i samtliga 
medlemsstater samtidigt som resultatet av 
Europeiska kommissionens granskning 
respekteras i enlighet med artikel 6.5.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:081:0007:0017:EN:PDF)

Ändringsförslag 751
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 35 – stycke 1 – led 1a (nytt)
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Direktiv 2002/21/EG
Artikel 2 – punkt c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) elektronisk kommunikationstjänst: en 
tjänst som utgörs av överföring av 
signaler i elektroniska 
kommunikationsnät, däribland 
teletjänster och överföringstjänster i nät 
som används för rundradio samt tjänster 
som möjliggör eller tillhandahåller 
kommunikationen, men inte tjänster vars 
primära ändamål är att leverera 
medieinnehåll med hjälp av elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster och som utövar 
redaktionell kontroll över detta innehåll. 
Den omfattar inte de av 
informationssamhällets tjänster enligt 
definitionen i artikel 1 i direktiv 98/34/EG 
som – även om de bygger på överföring av 
data i elektroniska kommunikationsnät –
inte har en väsentligen kommunikativ 
karaktär.

Or. de

Ändringsförslag 752
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 35 – stycke 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 2 – punkt c

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(1a) Artikel 2c ska ändras på följande 
sätt:

c) elektroniska kommunikationstjänster: 
en tjänst som vanligen tillhandahålls mot 
ersättning och som helt eller 
huvudsakligen utgörs av överföring av 
signaler i elektroniska kommunikationsnät, 
däribland teletjänster och 

”c) elektronisk kommunikationstjänst: en 
tjänst som utgörs av överföring av signaler 
i elektroniska kommunikationsnät, 
däribland teletjänster och tjänster som 
möjliggör eller levererar kommunikation 
och överföringstjänster i nät som används 
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överföringstjänster i nät som används för 
rundradio, men inte tjänster i form av 
tillhandahållande av innehåll som 
överförts med hjälp av elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster eller utövande av 
redaktionellt ansvar över detta innehåll. 
Den omfattar inte de av 
informationssamhällets tjänster enligt 
definitionen i artikel 1 i direktiv 98/34/EG 
som inte helt eller huvudsakligen utgörs 
av överföring av signaler i elektroniska 
kommunikationsnät.

för rundradio, men inte tjänster vars 
huvudändamål är att leverera 
medieinnehåll under redaktionell kontroll 
av leverantören med hjälp av elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster. Den omfattar inte 
de av informationssamhällets tjänster enligt 
definitionen i artikel 1 i direktiv 98/34/EG 
som – även om de är baserade på
överföring av signaler i elektroniska 
kommunikationsnät – inte har en 
väsentligen kommunikativ karaktär.”

Or. de

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0033:DE:PDF)

Motivering

Den utvidgade definitionen av elektroniska kommunikationstjänster är nödvändig, eftersom 
definitionen från 2002 är överspelad och traditionella telekomoperatörer och ”over the top”-
aktörer i dag uppträder på en och samma marknad.

Ändringsförslag 753
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 35 – stycke 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 2 – led c 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

I artikel 2 ska led c ändras på följande 
sätt:

”elektronisk kommunikationstjänst: en 
tjänst som vanligen tillhandahålls mot 
ersättning och som helt eller huvudsakligen 
utgörs av överföring av signaler i 
elektroniska kommunikationsnät, däribland 
teletjänster och överföringstjänster i nät 
som används för radio- och tv-sändningar, 
men inte tjänster i form av 
tillhandahållande av innehåll som överförs 

”elektronisk kommunikationstjänst: en 
tjänst som vanligen tillhandahålls mot 
ersättning och som helt eller huvudsakligen 
utgörs av överföring av signaler i 
elektroniska kommunikationsnät, däribland 
teletjänster och överföringstjänster i nät 
som används för radio- och tv-sändningar
samt internetprotokollbaserade 
ersättningar som använder applikationer 
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med hjälp av elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster eller utövande av 
redaktionell kontroll över detta innehåll. 
Den omfattar inte de av 
informationssamhällets tjänster enligt 
definitionen i artikel 1 i direktiv 98/34/EG 
som inte helt eller huvudsakligen utgörs av 
överföring av signaler i elektroniska 
kommunikationsnät.”

eller tjänsteplattformar, men inte tjänster i 
form av tillhandahållande av innehåll som 
överförs med hjälp av elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster eller utövande av 
redaktionell kontroll över detta innehåll. 
Den omfattar inte de av 
informationssamhällets tjänster enligt 
definitionen i artikel 1 i direktiv 98/34/EG 
som inte helt eller huvudsakligen utgörs av 
överföring av signaler i elektroniska 
kommunikationsnät och erbjuder inte en 
ersättning för sådana.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0033:EN:PDF)

Motivering

Sedan EU:s regelverk antogs 2002 har kommunikationsmarknaden ändrats kraftigt och den 
utmärks i dag av ett samgående av tidigare mer separerade marknader av traditionella 
telekommunikationstjänster och internetprotokollbaserade tjänster. Migreringen till IP av 
samtliga tjänster kommer att sudda ut skillnaden mellan IP-baserade tjänster och 
telekomtjänster. I dag ersätts mycket av text-, röst- eller videokommunikationen i allt högre 
grad av leverantörer av programvaruapplikationer eller dataplattformar. För att bevara 
grundläggande konsumenträttigheter, öppenhetskrav och integritetsskyldigheter och uppfylla 
grundläggande säkerhetskrav såsom tillhandahållandet av larmtjänster måste de regler som 
inrättats för traditionella telekomtjänster också gälla för dessa alternativa tjänsteutbud. I 
annat fall kommer vi att ställa EU-medborgarna allt mer utan grundläggande skydd och 
bevara en obalans mellan tjänsteleverantörerna på marknaderna för elektronisk 
kommunikation. Det är därför hög tid att utvidga tillämpningsområdet för ramverkets regler 
som skyddar våra medborgare till att omfatta alla tjänsteleverantörer som erbjuder 
konsumenterna liknande tjänster.

Ändringsförslag 754
Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Artikel 35 – stycke 1 – punkt 2 – led a
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– (a) I artikel 1 ska första stycket ersättas 
med följande:

utgår

1. Om en planerad åtgärd som omfattas 
av artikel 7.3 syftar till att införa, ändra 
eller återkalla en operatörs skyldighet i 
enlighet med artikel 16 och i förening 
med artiklarna 5 och 9–13 i direktiv 
2002/19/EG (tillträdesdirektivet) och 
artikel 17 i direktiv 2002/22/EG (direktivet 
om samhällsomfattande tjänster) får 
kommissionen, inom den tidsfrist på en 
månad som fastställs i artikel 7.3 i det här 
direktivet, meddela den berörda nationella 
regleringsmyndigheten och Berec varför 
den anser att den föreslagna åtgärden 
skulle utgöra ett hinder för den inre 
marknaden eller varför den hyser 
allvarliga tvivel om att den föreslagna 
åtgärden är förenlig med 
unionslagstiftningen, i tillämpliga fall 
med beaktande av eventuella 
rekommendationer som antagits i enlighet 
med artikel 19.1 i det här direktivet 
avseende harmoniserad tillämpning av de 
särskilda bestämmelserna i det här 
direktivet och i särdirektiven. I sådana fall 
ska antagandet av den föreslagna 
åtgärden senareläggas med ytterligare tre 
månader från och med kommissionens 
meddelande.

Or. en

Motivering

För att förhindra skadliga effekter för slutanvändarna är det nödvändigt att bekräfta de 
nationella myndigheternas behörighet vad gäller uppgiften att samordna tillämpningen av 
särskilda bestämmelser i detta – och andra specifika – direktiv.

Ändringsförslag 755
Amelia Andersdotter
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Förslag till förordning
Artikel 35 – stycke 1 – punkt 2 – led a
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– (a) I artikel 1 ska första stycket ersättas 
med följande:

utgår

1. Om en planerad åtgärd som omfattas 
av artikel 7.3 syftar till att införa, ändra 
eller återkalla en operatörs skyldighet i 
enlighet med artikel 16 och i förening 
med artiklarna 5 och 9–13 i direktiv 
2002/19/EG (tillträdesdirektivet) och 
artikel 17 i direktiv 2002/22/EG (direktivet
om samhällsomfattande tjänster) får 
kommissionen, inom den tidsfrist på en 
månad som fastställs i artikel 7.3 i det här 
direktivet, meddela den berörda nationella 
regleringsmyndigheten och Berec varför 
den anser att den föreslagna åtgärden 
skulle utgöra ett hinder för den inre 
marknaden eller varför den hyser 
allvarliga tvivel om att den föreslagna 
åtgärden är förenlig med 
unionslagstiftningen, i tillämpliga fall 
med beaktande av eventuella 
rekommendationer som antagits i enlighet 
med artikel 19.1 i det här direktivet 
avseende harmoniserad tillämpning av de 
särskilda bestämmelserna i det här 
direktivet och i särdirektiven. I sådana fall 
ska antagandet av den föreslagna 
åtgärden senareläggas med ytterligare tre 
månader från och med kommissionens 
meddelande.

Or. en

Ändringsförslag 756
Giles Chichester
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Förslag till förordning
Artikel 35 – stycke 1 – punkt 2 – led a
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– (a) I artikel 1 ska första stycket ersättas 
med följande:

utgår

1. Om en planerad åtgärd som omfattas 
av artikel 7.3 syftar till att införa, ändra 
eller återkalla en operatörs skyldighet i 
enlighet med artikel 16 och i förening 
med artiklarna 5 och 9–13 i direktiv 
2002/19/EG (tillträdesdirektivet) och 
artikel 17 i direktiv 2002/22/EG (direktivet 
om samhällsomfattande tjänster) får 
kommissionen, inom den tidsfrist på en 
månad som fastställs i artikel 7.3 i det här 
direktivet, meddela den berörda nationella 
regleringsmyndigheten och Berec varför 
den anser att den föreslagna åtgärden 
skulle utgöra ett hinder för den inre 
marknaden eller varför den hyser 
allvarliga tvivel om att den föreslagna 
åtgärden är förenlig med 
unionslagstiftningen, i tillämpliga fall 
med beaktande av eventuella 
rekommendationer som antagits i enlighet 
med artikel 19.1 i det här direktivet 
avseende harmoniserad tillämpning av de 
särskilda bestämmelserna i det här 
direktivet och i särdirektiven. I sådana fall 
ska antagandet av den föreslagna 
åtgärden senareläggas med ytterligare tre 
månader från och med kommissionens 
meddelande.

Or. en

Ändringsförslag 757
Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Artikel 35 – stycke 1 – punkt 3 – led a
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Direktiv 2002/21/EG
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– (a) i punkt 1 ska följande stycke införas 
mellan första och andra stycket:

utgår

”I bedömningen av om en viss marknad 
har egenskaper som kan motivera 
införande av reglerade 
förhandsskyldigheter, och därför måste 
tas med i rekommendationen, ska 
kommissionen särskilt beakta behovet av 
enhetlig reglering inom unionen, behovet 
av att främja effektiva investeringar och 
innovation i slutanvändarnas intresse och 
EU-ekonomins globala konkurrenskraft 
samt den berörda marknadens relevans 
och andra faktorer, såsom befintlig 
infrastrukturbaserad konkurrens på 
slutkundsnivå och konkurrens om priser, 
valfrihet och kvalitet på de produkter som 
erbjuds till slutanvändarna. 
Kommissionen ska överväga alla 
relevanta begränsningar av 
konkurrensen, oavsett om de nät, tjänster 
eller tillämpningar som utgör sådana 
begränsningar anses vara elektroniska 
kommunikationsnät, elektroniska 
kommunikationstjänster eller andra typer 
av tjänster eller tillämpningar som är 
jämförbara från slutanvändarens 
perspektiv, i syfte att avgöra huruvida 
följande kriterier kumulativt är uppfyllda, 
allmänt inom unionen eller i en 
betydande del därav:
a) Förekomst av stora och varaktiga 
strukturella, rättsliga eller 
regleringsbaserade hinder för 
marknadstillträde.
b) Marknadsstrukturen inte tenderar att 
utvecklas i riktning mot effektiv 
konkurrens inom den tillämpliga 
tidsramen, med hänsyn till situationen för 
infrastrukturbaserad konkurrens och 
annan konkurrens bakom hindret för 
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marknadstillträde.
c) Enbart konkurrenslagstiftning inte i 
tillräcklig grad skulle avhjälpa de aktuella 
bristerna på marknaden.”

Or. en

Motivering

För att förhindra skadliga effekter för slutanvändarna är det nödvändigt att undvika en 
försvagning av konkurrensreglerna i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 758
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 35 – stycke 1 – punkt 3 – led a
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– (a) i punkt 1 ska följande stycke införas 
mellan första och andra stycket:

utgår

”I bedömningen av om en viss marknad 
har egenskaper som kan motivera 
införande av reglerade 
förhandsskyldigheter, och därför måste 
tas med i rekommendationen, ska 
kommissionen särskilt beakta behovet av 
enhetlig reglering inom unionen, behovet 
av att främja effektiva investeringar och 
innovation i slutanvändarnas intresse och 
EU-ekonomins globala konkurrenskraft 
samt den berörda marknadens relevans 
och andra faktorer, såsom befintlig 
infrastrukturbaserad konkurrens på 
slutkundsnivå och konkurrens om priser, 
valfrihet och kvalitet på de produkter som 
erbjuds till slutanvändarna. 
Kommissionen ska överväga alla 
relevanta begränsningar av 
konkurrensen, oavsett om de nät, tjänster 
eller tillämpningar som utgör sådana 
begränsningar anses vara elektroniska 
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kommunikationsnät, elektroniska 
kommunikationstjänster eller andra typer 
av tjänster eller tillämpningar som är 
jämförbara från slutanvändarens 
perspektiv, i syfte att avgöra huruvida 
följande kriterier kumulativt är uppfyllda, 
allmänt inom unionen eller i en 
betydande del därav:
a) Förekomst av stora och varaktiga 
strukturella, rättsliga eller 
regleringsbaserade hinder för 
marknadstillträde.
b) Marknadsstrukturen inte tenderar att 
utvecklas i riktning mot effektiv 
konkurrens inom den tillämpliga 
tidsramen, med hänsyn till situationen för 
infrastrukturbaserad konkurrens och 
annan konkurrens bakom hindret för 
marknadstillträde.
c) Enbart konkurrenslagstiftning inte i 
tillräcklig grad skulle avhjälpa de aktuella 
bristerna på marknaden.”

Or. en

Ändringsförslag 759
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 35 – stycke 1 – led 3 – led a
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) i punkt 1 ska följande stycke införas 
mellan första och andra stycket:

utgår

”I bedömningen av om en viss marknad 
har egenskaper som kan motivera 
införande av reglerade 
förhandsskyldigheter, och därför måste 
tas med i rekommendationen, ska 
kommissionen särskilt beakta behovet av 
enhetlig reglering inom unionen, behovet 
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av att främja effektiva investeringar och 
innovation i slutanvändarnas intresse och 
EU-ekonomins globala konkurrenskraft 
samt den berörda marknadens relevans 
och andra faktorer, såsom befintlig 
infrastrukturbaserad konkurrens på 
slutkundsnivå och konkurrens om priser, 
valfrihet och kvalitet på de produkter som 
erbjuds till slutanvändarna. 
Kommissionen ska överväga alla 
relevanta begränsningar av 
konkurrensen, oavsett om de nät, tjänster 
eller tillämpningar som utgör sådana 
begränsningar anses vara elektroniska 
kommunikationsnät, elektroniska 
kommunikationstjänster eller andra typer 
av tjänster eller tillämpningar som är 
jämförbara från slutanvändarens 
perspektiv, i syfte att avgöra huruvida 
följande kriterier kumulativt är uppfyllda, 
allmänt inom unionen eller i en 
betydande del därav:
a) Förekomst av stora och varaktiga 
strukturella, rättsliga eller 
regleringsbaserade hinder för 
marknadstillträde.
b) Marknadsstrukturen inte tenderar att 
utvecklas i riktning mot effektiv 
konkurrens inom den tillämpliga 
tidsramen, med hänsyn till situationen för 
infrastrukturbaserad konkurrens och 
annan konkurrens bakom hindret för 
marknadstillträde.
c) Enbart konkurrenslagstiftning inte i 
tillräcklig grad skulle avhjälpa de aktuella 
bristerna på marknaden.”

Or. en

Ändringsförslag 760
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 1
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Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I artikel 1.1. ska följande stycke 
införas som det tredje stycket:

utgår

”Denna förordning ska tillämpas på 
roamingtjänster som tillhandahålls i 
unionen till slutanvändare vars nationella 
leverantör är en leverantör av 
elektroniska kommunikationstjänster till 
allmänheten i en medlemsstat.”

Or. en

Ändringsförslag 761
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 1
Förordning (EU) nr 531/2012 
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Denna förordning ska tillämpas på 
roamingtjänster som tillhandahålls i 
unionen till slutanvändare vars nationella 
leverantör är en leverantör av elektroniska 
kommunikationstjänster till allmänheten i 
en medlemsstat.”

”Denna förordning ska tillämpas på
reglerade roamingtjänster som 
tillhandahålls i unionen till slutanvändare 
vars nationella leverantör är en leverantör 
av elektroniska kommunikationstjänster till 
allmänheten i en medlemsstat.”

Or. en

Ändringsförslag 762
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 2
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 2 – punkt 2 – led r (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I artikel 2.2 ska följande led r införas: utgår
”(r) bilateralt eller multilateralt 
roamingavtal: ett eller flera kommersiella 
eller tekniska avtal mellan 
roamingleverantörer som möjliggör en 
virtuell utökning av hemnättäckningen 
och ett hållbart tillhandahållande av var 
och en av roamingleverantörerna av 
reglerade roamingtjänster för 
slutkundsledet till samma prisnivå som 
deras respektive nationella 
mobilkommunikationstjänster.”

Or. en

Ändringsförslag 763
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 3
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 4 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I artikel 4 ska följande punkt läggas 
till som punkt 7:

utgår

”7. Denna artikel ska inte tillämpas på 
roamingleverantörer som tillhandahåller 
reglerade roamingtjänster för 
slutkundsledet i enlighet med artikel 4a.”

Or. en

Ändringsförslag 764
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 3
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Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 4 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Denna artikel ska inte tillämpas på 
roamingleverantörer som tillhandahåller 
reglerade roamingtjänster för 
slutkundsledet i enlighet med artikel 4a.

7. Denna artikel förlorar sin giltighet i och 
med avskaffandet av roamingavgifterna.

Or. de

Ändringsförslag 765
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel ska inte tillämpas på 
roamingleverantörer som tillhandahåller 
reglerade roamingtjänster för 
slutkundsledet i enlighet med artikel 4a.

Denna artikel ska tillämpas till och med 
den 30 juni 2016.

Or. en

Motivering

Genom kommissionens förslag har den separata försäljningen av roamingtjänster i Europa 
strypts på grund av den osäkerhet som uppkommit på marknaden tills det antas. Enligt 
föredragandens förslag och eftersom roamingavgifterna avskaffas tillämpas inte längre 
frikopplingsfaciliteterna och därför bör man inte längre kräva att leverantörerna avsätter 
resurser för detta.

Ändringsförslag 766
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 4
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 4a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 767
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 768
Giles Chichester

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel ska tillämpas på
roamingleverantörer vilka

1. Leverantörer av roamingtjänster ska ha 
rätt att begränsa konsumtionen av 
reglerade roamingtjänster i slutkundsledet 
till den tillämpliga nationella tjänstetaxan 
genom hänvisning till ett kriterium för 
rimlig användning. Ett eventuellt 
kriterium för rimlig användning ska 
tillämpas på ett sådant sätt att 
konsumenter som använder 
roamingleverantörens olika nationella 
paket för slutkundsledet tryggt kan följa 
sitt vanliga konsumtionsmönster för sina 
respektive nationella slutkundspaket när 
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de då och då reser inom unionen. En 
roamingleverantör som utnyttjar denna 
möjlighet ska offentliggöra detaljerad 
information om hur kriteriet för rimlig 
användning tillämpas i enlighet med 
artikel 26.1 b i förordning (EU) nr 
XXX/2014 och infoga denna information i 
sina avtal i enlighet med artikel 26.1 b och 
c, med hänvisning till huvudsakliga 
parametrar för prissättning, volym eller 
andra parametrar för slutkundspaketet i 
fråga.
2. Senast den 31 december 2014 ska 
Berec, efter samråd med berörda aktörer 
och i nära samarbete med kommissionen, 
fastställa riktlinjer för tillämpningen av 
kriterier för rimlig användning i 
slutkundsavtal som erbjuds av 
roamingleverantörer som utnyttjar denna 
artikel. Berec ska utarbeta sådana 
riktlinjer med hänsyn till det övergripande 
mål som anges i första stycket, och ska 
särskilt beakta utvecklingen av priser och 
konsumtionsmönster i medlemsstaterna, 
graden av konvergens av de nationella 
prisnivåerna i unionen, en eventuell 
observerbar effekt av roaming enligt den 
nationella tjänstetaxan på utvecklingen av 
sådana avgifter samt utvecklingen av 
roamingtaxorna för grossistledet för 
obalanserad trafik mellan 
roamingleverantörer.
3. De behöriga nationella 
regleringsmyndigheterna ska övervaka 
och utöva tillsyn av tillämpningen av 
kriterierna för rimlig användning genom 
att ta största möjliga hänsyn till Berecs 
allmänna riktlinjer när de har antagits 
och ska se till att orimliga villkor inte 
tillämpas. 

Or. en

Ändringsförslag 769
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till förordning
Artikel 37 – led 4
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 4a – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkterna 1 och 6 ska inte hindra att en 
roamingleverantör begränsar 
konsumtionen av reglerade 
roamingtjänster för slutkundsledet till den 
tillämpliga nationella tjänstetaxan genom 
ett kriterium för rimlig användning. Ett 
eventuellt kriterium för rimlig 
användning ska tillämpas på ett sådant 
sätt att konsumenter som använder 
roamingleverantörens olika nationella 
paket för slutkundsledet tryggt kan följa 
sitt vanliga konsumtionsmönster för sina 
respektive nationella slutkundspaket när 
de då och då reser inom unionen. En 
roamingleverantör som utnyttjar denna 
möjlighet ska offentliggöra detaljerad 
kvantifierad information om hur kriteriet 
för rimlig användning tillämpas i enlighet 
med [artikel 25.1 b] i förordning (EU) nr 
XXX/2014 och infoga denna information i 
sina avtal i enlighet med [artikel 26.1 och 
c], med hänvisning till huvudsakliga 
parametrar för prissättning, volym eller 
andra parametrar för slutkundspaketet i 
fråga.

utgår

Or. ro

Ändringsförslag 770
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 4
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 4a – punkt 2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 31 december 2014 ska Berec, 
efter samråd med berörda aktörer och i 
nära samarbete med kommissionen, 
fastställa riktlinjer för tillämpningen av 
kriterier för rimlig användning i 
slutkundsavtal som erbjuds av 
roamingleverantörer som utnyttjar denna 
artikel. Berec ska utarbeta sådana riktlinjer 
med hänsyn till det övergripande mål som 
anges i första stycket, och ska särskilt 
beakta utvecklingen av priser och 
konsumtionsmönster i medlemsstaterna, 
graden av konvergens av de nationella 
prisnivåerna i unionen, en eventuell 
observerbar effekt av roaming enligt den 
nationella tjänstetaxan på utvecklingen av 
sådana avgifter samt utvecklingen av 
roamingtaxorna för grossistledet för 
obalanserad trafik mellan 
roamingleverantörer.

Berec ska utarbeta sådana riktlinjer med 
hänsyn till det övergripande mål som anges 
i första stycket, och ska särskilt beakta 
utvecklingen av priser och 
konsumtionsmönster i medlemsstaterna, 
graden av konvergens av de nationella 
prisnivåerna i unionen, en eventuell 
observerbar effekt av roaming enligt den 
nationella tjänstetaxan på utvecklingen av 
sådana avgifter samt utvecklingen av 
roamingtaxorna för grossistledet för 
obalanserad trafik mellan 
roamingleverantörer.

Or. ro

Ändringsförslag 771
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 4
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 6a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Senast den 31 december 2014 ska Berec, 
efter samråd med berörda aktörer och i 
nära samarbete med kommissionen, 
fastställa riktlinjer för tillämpningen av 
kriterier för rimlig användning i 
slutkundsavtal som erbjuds av 
roamingleverantörer som utnyttjar denna 
artikel. Berec ska utarbeta sådana riktlinjer 
med hänsyn till det övergripande mål som 
anges i första stycket, och ska särskilt 

Senast den 31 december 2016 ska Berec, 
efter samråd med berörda aktörer och i 
nära samarbete med kommissionen, 
fastställa riktlinjer för tillämpningen av 
kriterier för rimlig användning i 
slutkundsavtal som erbjuds av 
roamingleverantörer som utnyttjar denna 
artikel. Berec ska utarbeta sådana riktlinjer 
med hänsyn till det övergripande mål som 
anges i första stycket, och ska särskilt 
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beakta utvecklingen av priser och 
konsumtionsmönster i medlemsstaterna, 
graden av konvergens av de nationella 
prisnivåerna i unionen, en eventuell 
observerbar effekt av roaming enligt den 
nationella tjänstetaxan på utvecklingen av 
sådana avgifter samt utvecklingen av 
roamingtaxorna för grossistledet för 
obalanserad trafik mellan 
roamingleverantörer.

beakta utvecklingen av priser och 
konsumtionsmönster i medlemsstaterna, 
graden av konvergens av de nationella 
prisnivåerna i unionen, en eventuell 
observerbar effekt av roaming enligt den 
nationella tjänstetaxan på utvecklingen av 
sådana avgifter samt utvecklingen av 
roamingtaxorna för grossistledet för 
obalanserad trafik mellan 
roamingleverantörer.

Or. de

Ändringsförslag 772
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 4
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 4a – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga nationella 
regleringsmyndigheterna ska övervaka och 
utöva tillsyn av tillämpningen av 
kriterierna för rimlig användning genom 
att ta största möjliga hänsyn till Berecs 
allmänna riktlinjer när de har antagits 
och ska se till att orimliga villkor inte 
tillämpas.

De behöriga nationella 
regleringsmyndigheterna ska se till att 
orimliga villkor inte tillämpas.

Or. ro

Ändringsförslag 773
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 3a (nytt)
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I artikel 5 ska följande punkt 7 
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läggas till:
”7. Denna artikel förlorar sin giltighet i 
och med avskaffandet av 
roamingavgifterna.”

Or. de

Ändringsförslag 774
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 3a (nytt)
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I artikel 5 ska följande punkt läggas 
till som punkt 7:
”7. Denna artikel ska tillämpas till och 
med den 30 juni 2016.”

Or. en

Motivering

Genom kommissionens förslag har den separata försäljningen av roamingtjänster i Europa 
strypts på grund av den osäkerhet som uppkommer på marknaden tills det antas. Enligt 
föredragandens förslag och eftersom roamingavgifterna avskaffas tillämpas inte längre 
frikopplingsfaciliteterna och därför bör man inte längre kräva att leverantörerna avsätter 
resurser för detta.

Ändringsförslag 775
Catherine Trautmann, Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 4a (nytt)
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Följande artikel ska införas:
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”Artikel 6a
Avskaffande av slutkundstaxorna
Från och med den 1 juli 2016 ska 
roamingleverantörer inte längre ta ut 
någon extra avgift jämfört med avgifterna 
för inhemska mobila 
kommunikationstjänster för 
roamingkunder för reglerade 
roamingsamtal som görs eller tas emot, 
för alla reglerade sms-
roamingmeddelanden som skickas, för 
alla reglerade mms-meddelanden som 
skickas eller för några reglerade 
dataroamingtjänster som utnyttjas eller 
några allmänna avgifter för att medge att 
terminalutrustningen eller tjänsten 
används utomlands.
För att förhindra en obegränsad 
användning av roamingtjänster till 
inhemsk slutkundstaxa och därmed alla 
’waterbed’-effekter som kan påverka de 
priser som tillämpas för samtliga kunder, 
inklusive dem som inte utnyttjar 
roamingtjänster ska leverantörerna ha 
rätt att införa en klausul om skälig 
användning som består av högst fem 
veckor per år i sina slutkundspaket.
Senast i december 2015 ska 
kommissionen, efter ett offentligt samråd 
och efter att ha begärt och i högsta grad 
beaktat Berecs yttrande, fastställa 
allmänna riktlinjer för tillämpningen av 
rimliga slutkundstaxor när en kund 
överskrider denna klausul om skälig 
användning. Under alla omständigheter 
ska sådana avgifter inte överskrida vad 
som krävs för att täcka kostnaderna för 
tillhandahållande av sådana tjänster.”

Or. en

Ändringsförslag 776
Jens Rohde, Phil Bennion, Catherine Bearder, Fiona Hall, Bill Newton Dunn, Sarah 
Ludford, Rebecca Taylor, Edward McMillan-Scott, George Lyon, Graham Watson, 
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Andrew Duff, Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 3a (nytt)
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 6a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I artikel 37.4 (ny) ska följande artikel 
införas:
”Artikel 6a 
Avskaffande av roamingavgifter 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 för reglerade 
roamingsamtal som görs eller tas emot, 
för alla reglerade sms-
roamingmeddelanden som skickas, för 
alla mms-meddelanden som skickas eller 
för några reglerade dataroamingtjänster 
som utnyttjas eller några allmänna 
avgifter för att medge att 
terminalutrustningen eller tjänsten 
används utomlands.”

Or. en

Motivering

Genom denna ändring anpassas avskaffandet av roamingavgifter till Europaparlamentets 
resolution av den 12 september om den digitala agendan för tillväxt, rörlighet och 
sysselsättning: dags att lägga in en högre växel, i vilken Europaparlamentet kräver att 
roamingavgifterna avskaffas under 2015. Genom att ta med mms-meddelanden i 
bestämmelsen uppmärksammas de oväntat höga räkningar som är ett allt större problem (ofta 
tror konsumenterna att de har skickat ett sms, men det är i själva verket ett mms, för vilka 
särskilda avgifter gäller). Eftersom denna artikel mycket tydligt avser de olika typerna av 
tjänster som erbjuds, försöker den införda formuleringen ”eller några allmänna avgifter för 
att medge att terminalutrustningen eller tjänsten används utomlands” förhindra ett införande 
av mer allmänna avgifter för att till exempel ”göra det möjligt att använda telefonen 
utomlands” (vissa operatörer kräver att konsumenterna ska kontakta dem innan de möjliggör 
roaming på mobiltelefoner).
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Ändringsförslag 777
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 4
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 6a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 31 december 2015 ska 
Berec, efter samråd med berörda aktörer 
och i nära samarbete med kommissionen, 
fastställa riktlinjer för 
roamingleverantörernas tillämpning av 
kriterier för rimlig användning. Berec ska 
särskilt beakta utvecklingen av priser och 
konsumtionsmönster i medlemsstaterna, 
graden av konvergens av de nationella 
prisnivåerna i unionen, en eventuell 
observerbar effekt av roaming enligt den 
nationella tjänstetaxan på utvecklingen av 
sådana avgifter samt utvecklingen av 
grossistledets roamingtaxor för 
obalanserad trafik mellan 
roamingleverantörer av olika storlek.

Or. en

Ändringsförslag 778
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 4
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 6a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Från och med den 1 juli 2016 ska 
roamingleverantörer inte längre ta ut 
någon extra avgift jämfört med avgifterna 
för inhemska mobila 
kommunikationstjänster för 



AM\1013978SV.doc 175/219 PE526.176v01-00

SV

roamingkunder för reglerade 
roamingsamtal som görs eller tas emot, 
för alla reglerade sms-
roamingmeddelanden som skickas, för 
alla mms-roamingmeddelanden som 
skickas eller för några reglerade 
dataroamingtjänster som utnyttjas eller 
några allmänna avgifter för att medge att 
terminalutrustningen eller tjänsten 
används utomlands.

Or. en

Motivering

Anm.: mms inkluderas för att undvika en situation där det finns utrymme för operatörerna att 
ta ut en extra avgift för mms-roamingmeddelanden.

Ändringsförslag 779
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(4a) Artikel 7 ska ersättas med följande:
”Artikel 7 ”Artikel 7
Grossistavgifter för reglerade 
roamingsamtal

Grossistavgifter för reglerade 
roamingsamtal

1. Den genomsnittliga grossistavgiften, 
inbegripet bl.a. kostnader för originering, 
transitering och terminering, som 
värdnätets operatör tar ut av en kunds 
roamingleverantör för ett reglerat 
roamingsamtal från ifrågavarande värdnät, 
får från och med den 1 juli 2012 inte 
överstiga 0,14 EUR per minut.

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

2. Den genomsnittliga grossistavgift som 
avses i punkt 1 ska gälla mellan två 
operatörer, oavsett vilka de är, och 
beräknas för en tolvmånadersperiod eller 
en eventuell kortare period som kan återstå 
före utgången av tillämpningsperioden 

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

beträffande den högsta genomsnittliga 
grossistavgiften som anges i den här 
punkten eller före den 30 juni 2022. Den 
högsta genomsnittliga grossistavgiften ska 
sänkas till 0,01 EUR den 1 juli 2016 och 
ska förbli på denna nivå till den 
30 juni 2022.

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

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

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

Or. en

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

Motivering

I flera medlemsstater ligger det genomsnittliga nationella slutkundspriset under 0,05 EUR. 
Att hålla grossistpriset för roamingsamtal på den nuvarande nivån – 0,05 EUR efter den 1 
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juli 2016, när operatörer kommer att vara skyldiga att ta ut samma avgift från 
roamingkunder som för nationella kunder, skulle skapa allvarliga snedvridningar av 
marknaden. Därför bör grossistpriserna för röstsamtal minskas ytterligare, så att större 
konkurrens möjliggörs. Mobiltermineringstaxorna för roaming bör minskas för att undvika 
snedvridningar av marknaden.

Ändringsförslag 780
Jens Rohde

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

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

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

”1. Den genomsnittliga grossistavgiften, 
inbegripet bl.a. kostnader för originering, 
transitering och terminering, som 
värdnätets operatör tar ut av en kunds 
roamingleverantör för ett reglerat 
roamingsamtal från ifrågavarande värdnät, 
får från och med den 1 juli 2012 inte 
överstiga 0,14 EUR per minut.

”1. Den genomsnittliga grossistavgiften, 
inbegripet bl.a. kostnader för originering, 
transitering och terminering, som 
värdnätets operatör tar ut av en kunds 
roamingleverantör för ett reglerat 
roamingsamtal från ifrågavarande värdnät, 
får inte överstiga de tak som anges i 
punkt 2.

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

2. Den genomsnittliga grossistavgift som 
avses i punkt 1 ska gälla mellan två 
operatörer, oavsett vilka de är, och 
beräknas för en tolvmånadersperiod eller 
en eventuell kortare period som kan återstå 
före utgången av tillämpningsperioden 
beträffande den högsta genomsnittliga 
grossistavgiften som anges i den här 
punkten eller före den 30 juni 2022. Den 
högsta genomsnittliga grossistavgiften ska
inte överstiga 0,10 EUR den 1 juli 2013 
och ska sänkas till 0,03 EUR den 1 juli 
2014, till 0,02 EUR den 1 juli 2015 och till 
0,01 EUR den 1 juli 2016.”

Or. en

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

Motivering

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analyzed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Ändringsförslag 781
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
1. Roamingtjänsttillträde i grossistledet 
ska tillhandahållas på icke-
diskriminerande villkor utan att göra 
åtskillnad mellan nationella och 
utländska operatörer, inklusive villkoren 
för tillträde i grossistledet för nationella 
mobiltjänster. Detta skapar lika 
konkurrensvillkor för alla 
marknadsoperatörer.

Or. en
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Ändringsförslag 782
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Operatörer ska ha rätt till tillgång till 
andra nät till samma grossistavgifter och 
villkor när de ger andra operatörer 
tillgång till sina egna nät, om inte 
nationella tillsynsorgan eller Berec ser det 
som orättvisa prisvillkor som snedvrider 
konkurrensen. 

Or. en

Ändringsförslag 783
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 4a (nytt)
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Följande artikel ska införas:
”Artikel 6a
Avskaffande av tilläggsavgifter för 
roaming i slutkundsledet
1. Från och med den 1 juli 2016 ska 
roamingleverantörer inte ta ut någon 
extra avgift jämfört med avgifterna för 
inhemska mobila kommunikationstjänster 
för roamingkunder för reglerade 
roamingsamtal som görs eller tas emot, 
för reglerade sms-roamingmeddelanden 
som skickas eller för reglerade 
dataroamingtjänster som utnyttjas, utan
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att detta ska påverka genomförandet av 
åtgärder som vidtagits för att förebygga 
anormal eller bedräglig användning.
2. Punkt 1 ska inte hindra att en 
roamingleverantör begränsar 
konsumtionen av reglerade 
roamingtjänster för slutkundsledet till den 
tillämpliga nationella tjänstetaxan genom 
ett kriterium för rimlig användning. 
Roamingleverantörer ska offentliggöra 
och i sina avtal infoga detaljerad 
kvantifierad information om hur kriteriet 
för rimlig användning tillämpas, med 
hänvisning till huvudsakliga parametrar 
för prissättning, volym eller andra 
parametrar för slutkundspaketet i fråga.
3. Roamingleverantörer kan erbjuda sina 
kunder möjligheten att avsiktligt välja att 
avstå från fördelen att den tillämpliga 
nationella tjänstetaxan tillämpas på 
reglerade roamingtjänster i utbyte mot 
andra fördelar som erbjuds av denna 
leverantör. Roamingleverantören ska 
påminna dessa slutanvändare om vilka 
roamingfördelar som de förlorar i ett 
sådant fall. De nationella 
regleringsmyndigheterna ska särskilt 
övervaka om roamingleverantörer som 
utnyttjar denna artikel tillämpar 
affärsmetoder som innebär att 
standardsystemet kringgås.
Senast den 31 december 2015 ska Berec, 
efter samråd med berörda aktörer, 
bedöma risker för bedrägeri och arbitrage 
mellan reglerade roamingtjänster till 
nationella prisnivåer och ursprungliga 
nationella tjänster samt fastställa 
allmänna riktlinjer för tillämpningen av 
kriterier för rimlig användning i 
slutkundsavtal som erbjuds av 
roamingleverantörer. Den behöriga 
nationella tillsynsmyndigheten ska 
övervaka och utöva tillsyn över 
tillämpningen av kriterierna för rimlig 
användning genom att ta största möjliga 
hänsyn till Berecs allmänna riktlinjer när 
de har antagits och ska se till att orimliga 
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villkor inte tillämpas.”

Or. en

Ändringsförslag 784
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 4a (nytt)
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Följande artikel ska införas:
”Avskaffande av tilläggsavgifter för 
roaming i slutkundsledet
1. Från och med den 1 juli 2016 ska 
roamingleverantörer inte ta ut någon 
extra avgift jämfört med avgifterna för 
inhemska mobila kommunikationstjänster 
för roamingkunder för reglerade 
roamingsamtal som görs eller tas emot, 
för reglerade sms-roamingmeddelanden 
som skickas eller för reglerade 
dataroamingtjänster som utnyttjas, utan 
att detta ska påverka genomförandet av 
åtgärder som vidtagits för att förebygga 
anormal eller bedräglig användning.
2. Punkt 1 ska inte hindra att en 
roamingleverantör begränsar 
konsumtionen av reglerade 
roamingtjänster för slutkundsledet till den 
tillämpliga nationella tjänstetaxan genom 
ett kriterium för rimlig användning. 
Roamingleverantörer ska offentliggöra 
och i sina avtal infoga detaljerad 
kvantifierad information om hur kriteriet 
för rimlig användning tillämpas, med 
hänvisning till huvudsakliga parametrar 
för prissättning, volym eller andra 
parametrar för slutkundspaketet i fråga.
3. Senast den 31 december 2016 ska 
Berec, efter samråd med berörda aktörer, 
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bedöma risker för missbruk och arbitrage 
mellan reglerade roamingtjänster till 
nationella prisnivåer och nationella 
tjänster i värdlandet samt fastställa 
allmänna riktlinjer för tillämpningen av 
kriterier för rimlig användning i de 
slutkundsavtal som erbjuds av 
roamingleverantörer. De behöriga 
nationella regleringsmyndigheterna ska 
övervaka och utöva tillsyn av 
tillämpningen av kriterierna för rimlig 
användning genom att ta största möjliga 
hänsyn till Berecs allmänna riktlinjer när 
de har antagits.”

Or. en

Motivering

Det föreslås att roamingavgifter i slutkundsledet avskaffas från juli 2016. För att möjliggöra 
detta bör emellertid Berec anta riktlinjer om åtgärder för att förebygga missbruk och 
arbitrage-effekter som annars skulle kunna negativt påverka nationella marknader och 
incitament för investeringar.

Ändringsförslag 785
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 4b (nytt)
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 8

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(4b) Artikel 8 ska ersättas med följande:
”Artikel 8 ”Artikel 8

Slutkundsavgifter för reglerade 
roamingsamtal

Slutkundsavgifter för reglerade 
roamingsamtal

Med verkan från den 1 juli 2013 får den 
slutkundsavgift (exklusive mervärdesskatt) 
för en eurotaxa för rösttelefoni som en 
roamingleverantör får ta ut av sin 
roamingkund för ett reglerat 
roamingsamtal variera för alla 
roamingsamtal, men får inte överstiga 0,24 

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

EUR per minut för ringda samtal eller 0,07 
EUR per minut för mottagna samtal. Den 
högsta slutkundsavgiften för ringda samtal 
ska sänkas till 0,19 EUR den 1 juli 2014 
och till 0,15 EUR den 1 juli 2015 och den 
högsta slutkundsavgiften för mottagna 
samtal ska sänkas till 0,05 EUR den 1 juli
2014 och 0,03 EUR den 1 juli 2015. Dessa 
högsta slutkundsavgifter för eurotaxan 
för rösttelefoni ska fortsätta att gälla till 
den 30 juni 2016. Från och med den 1 juli
2016 ska roamingleverantörer inte ta ut 
någon avgift av sina roamingkunder för 
mottagna samtal, utan att det påverkar 
åtgärder som vidtas för att förhindra 
anormal eller bedräglig användning.”

Or. en

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

Ändringsförslag 786
Herbert Reul

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med verkan från den 1 juli 2013 får den 
slutkundsavgift (exklusive 
mervärdesskatt) för en eurotaxa för 
rösttelefoni som en roamingleverantör får 
ta ut av sin roamingkund för ett reglerat 
roamingsamtal variera för alla 
roamingsamtal, men får inte överstiga 
0,24 EUR per minut för ringda samtal 
eller 0,07 EUR per minut för mottagna 
samtal. Den högsta slutkundsavgiften för 
ringda samtal ska sänkas till 0,19 EUR 
den 1 juli 2014. Från och med den 1 juli 
2014 ska roamingleverantörer inte ta ut 
någon avgift av sina roamingkunder för 
mottagna samtal, utan att det påverkar 

utgår
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åtgärder som vidtas för att förhindra 
anormal eller bedräglig användning. Utan 
att det påverkar tillämpningen av 
artikel 19 ska dessa högsta 
slutkundsavgifter för eurotaxan för 
rösttelefoni fortsätta att gälla till och med 
den 30 juni 2017.

Or. de

Ändringsförslag 787
Jens Rohde

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

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(5a) Artikel 9 ska ersättas med följande:
”1. Den högsta genomsnittliga 
grossistavgift som en värdnätsoperatör får 
ta ut för ett reglerat sms-
roamingmeddelande från ifrågavarande 
värdnät får från och med den 1 juli 2012
inte överskrida 0,03 EUR per sms-
meddelande. Den högsta genomsnittliga 
avgiften ska sänkas till 0,02 EUR den 1 juli
2013 och ska, utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 19, förbli 0,02 
EUR till och med den 30 juni 2022.”

”1. Den högsta genomsnittliga 
grossistavgift som en värdnätsoperatör får 
ta ut för ett reglerat sms-
roamingmeddelande från ifrågavarande 
värdnät får från och med den 1 juli 2013
inte överskrida 0,02 EUR per sms-
meddelande. Den högsta genomsnittliga 
avgiften ska sänkas till 0,01 EUR den
1 juli, till 0,0075 EUR den 1 juli 2015, och 
till 0,005 EUR den 1 juli 2016.”

Or. en

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

Motivering

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 



AM\1013978SV.doc 185/219 PE526.176v01-00

SV

to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analyzed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Ändringsförslag 788
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 4c (nytt)
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 12

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(4c) Artikel 12 ska ersättas med följande:
”Artikel 12 ”Artikel 12

Grossistavgifter för reglerade 
dataroamingtjänster

Grossistavgifter för reglerade 
dataroamingtjänster

1. Från och med den 1 juli 2012 får den 
genomsnittliga grossistavgift som en 
värdnätsoperatör får ta ut av en 
roamingkunds hemmaleverantör för 
reglerade dataroamingtjänster från 
ifrågavarande värdnät inte överstiga en 
skyddsgräns på 0,25 EUR per megabyte 
sända data. Skyddsgränsen ska sänkas till
0,15 EUR per megabyte sända data den 
1 juli 2013 och till 0,05 EUR per megabyte 
sända data den 1 juli 2014, och ska, utan 
att det påverkar tillämpningen av 
artikel 19, förbli 0,05 EUR per megabyte 
överförda data till och med den 
30 juni 2022.

1. Från och med den 1 juli 2013 får den 
genomsnittliga grossistavgift som en 
värdnätsoperatör får ta ut av en 
roamingkunds hemmaleverantör för 
reglerade dataroamingtjänster från 
ifrågavarande värdnät inte överstiga en 
skyddsgräns på 0,15 EUR per megabyte 
sända data. Skyddsgränsen ska sänkas till 
0,05 EUR per megabyte sända data den 
1 juli 2014 och till 0,0050 EUR per 
megabyte sända data den 1 juli 2015, och 
ska förbli 0,0050 EUR per megabyte 
överförda data till och med den 
30 juni 2022.

2. Den genomsnittliga grossistavgift som 
avses i punkt 1 ska gälla mellan två 

2. Den genomsnittliga grossistavgift som 
avses i punkt 1 ska gälla mellan två 



PE526.176v01-00 186/219 AM\1013978SV.doc

SV

operatörer, oavsett vilka de är, och 
beräknas för en tolvmånadersperiod eller 
den eventuella kortare period som kan 
återstå före den 30 juni 2022.

operatörer, oavsett vilka de är, och 
beräknas för en tolvmånadersperiod eller 
den eventuella kortare period som kan 
återstå före den 30 juni 2022.

3. Den genomsnittliga grossistavgift som 
avses i punkt 1 ska beräknas genom att den 
totala intäkt i grossistledet som 
värdnätsoperatören eller 
hemmanätsoperatören får in för 
tillhandahållande av reglerade 
dataroamingtjänster under den aktuella 
perioden divideras med det totala antalet 
megabyte data som faktiskt konsumerats 
vid tillhandahållandet av dessa tjänster 
under samma period, uttryckt i kilobyte, på 
den relevanta roamingleverantörens eller 
hemmanätsoperatörens vägnar under den 
perioden.”

3. Den genomsnittliga grossistavgift som 
avses i punkt 1 ska beräknas genom att den 
totala intäkt i grossistledet som 
värdnätsoperatören eller 
hemmanätsoperatören får in för 
tillhandahållande av reglerade 
dataroamingtjänster under den aktuella 
perioden divideras med det totala antalet 
megabyte data som faktiskt konsumerats 
vid tillhandahållandet av dessa tjänster 
under samma period, uttryckt i kilobyte, på 
den relevanta roamingleverantörens eller 
hemmanätsoperatörens vägnar under den 
perioden.”

Or. en

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

Ändringsförslag 789
Jens Rohde

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

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(5b) I artikel 12 ska punkt 1 ersättas med 
följande:

”1. Från och med den 1 juli 2012 får den 
genomsnittliga grossistavgift som en 
värdnätsoperatör får ta ut av en 
roamingkunds hemmaleverantör för 
reglerade dataroamingtjänster från 
ifrågavarande värdnät inte överstiga en 
skyddsgräns på 0,25 EUR per megabyte 
sända data. Skyddsgränsen ska sänkas till
0,15 EUR per megabyte sända data den 
1 juli 2013 och till 0,05 EUR per megabyte 

”1. Från och med den 1 juli 2013 får den 
genomsnittliga grossistavgift som en 
värdnätsoperatör får ta ut av en 
roamingkunds hemmaleverantör för 
reglerade dataroamingtjänster från 
ifrågavarande värdnät inte överstiga en 
skyddsgräns på 0,15 EUR per megabyte 
sända data. Skyddsgränsen ska sänkas till
0,015 EUR per megabyte sända data den 
1 juli 2014, till 0,0050 EUR den 
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sända data den 1 juli 2014, och ska, utan 
att det påverkar tillämpningen av artikel 
19, förbli 0,05 EUR per megabyte 
överförda data till och med den 
30 juni 2022.”

1 juli 2015, och till 0,0025 EUR den 
1 juli 2016.”

Or. en

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

Motivering

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analyzed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Ändringsförslag 790
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 4d (nytt)
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 13

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(4d) Artikel 13 ska ersättas med följande:
”Artikel 13 ”Artikel 13
Slutkundsavgifter för reglerade Slutkundsavgifter för reglerade 
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dataroamingtjänster dataroamingtjänster
1. Roamingleverantörer ska på ett tydligt 
och öppet sätt tillhandahålla och aktivt 
erbjuda alla sina roamingkunder en 
eurotaxa för dataroaming enligt punkt 2. 
Denna eurotaxa för dataroaming får inte 
vara förenad med ett åtföljande 
abonnemang eller andra fasta eller 
återkommande avgifter, men får 
kombineras med valfri slutkundstaxa.

1. Roamingleverantörer ska på ett tydligt 
och öppet sätt tillhandahålla och aktivt 
erbjuda alla sina roamingkunder en 
eurotaxa för dataroaming enligt punkt 2. 
Denna eurotaxa för dataroaming får inte
vara förenad med ett åtföljande 
abonnemang eller andra fasta eller 
återkommande avgifter, men får 
kombineras med valfri slutkundstaxa.

Roamingleverantörer ska i samband med 
detta erbjudande påminna de 
roamingkunder som redan har valt en 
särskild roamingtaxa eller ett särskilt 
roamingpaket om de villkor som gäller för 
den taxan eller det paketet.

Roamingleverantörer ska i samband med 
detta erbjudande påminna de 
roamingkunder som redan har valt en 
särskild roamingtaxa eller ett särskilt 
roamingpaket om de villkor som gäller för 
den taxan eller det paketet.

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

2. Från och med den 1 juli 2013 får 
slutkundsavgiften (exklusive 
mervärdesskatt) för en eurotaxa för 
dataroaming som en roamingleverantör får 
ta ut av sina roamingkunder för 
tillhandahållande av en reglerad 
dataroamingtjänst, inte överstiga 0,45 EUR 
per använd megabyte. Den högsta 
slutkundsavgiften för använda data ska 
sänkas till 0,20 EUR per använd megabyte 
den 1 juli 2014 och till 0,10 EUR per 
använd megabyte den 1 juli 2015 och ska 
förbli 0,10 EUR per använd megabyte till 
och med den 30 juni 2016.

Leverantörer av roamingtjänster ska ta ut 
en avgift per kilobyte av sina 
roamingkunder för tillhandahållande av 
alla reglerade dataroamingtjänster för vilka 
en eurotaxa för dataroaming tas ut, med 
undantag för multimediameddelanden
(mms) för vilka avgiften får tas ut per 
enhet. I ett sådant fall ska den 
slutkundsavgift som en roamingleverantör 
får ta ut från sin roamingkund för 
överföringen eller mottagandet av ett mms-
meddelande vid roaming inte överskrida 
den högsta slutkundsavgift som anges i 
första stycket.

Leverantörer av roamingtjänster ska ta ut 
en avgift per kilobyte av sina 
roamingkunder för tillhandahållande av 
alla reglerade dataroamingtjänster för vilka
en eurotaxa för dataroaming tas ut, med 
undantag för multimediameddelanden
(mms) för vilka avgiften får tas ut per 
enhet. I ett sådant fall ska den 
slutkundsavgift som en roamingleverantör 
får ta ut från sin roamingkund för 
överföringen eller mottagandet av ett mms-
meddelande vid roaming inte överskrida 
den högsta slutkundsavgift som anges i 
första stycket.

3. Från och med den 1 juli 2012 ska 3. Från och med den 1 juli 2012 ska 
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roamingleverantörer automatiskt tillämpa 
en eurotaxa för dataroaming för alla 
existerande roamingkunder, med undantag 
av roamingkunder som redan har valt en 
annan särskild roamingtaxa, eller som 
redan omfattas av en taxa som är påvisbart 
lägre än eurotaxan för dataroaming eller 
som redan har valt ett paket som ger dem 
rätt till en annan taxa för reglerade 
dataroamingtjänster än vad de skulle ha 
tilldelats om inget sådant val hade gjorts.

roamingleverantörer automatiskt tillämpa 
en eurotaxa för dataroaming för alla 
existerande roamingkunder, med undantag 
av roamingkunder som redan har valt en 
annan särskild roamingtaxa, eller som 
redan omfattas av en taxa som är påvisbart 
lägre än eurotaxan för dataroaming eller 
som redan har valt ett paket som ger dem 
rätt till en annan taxa för reglerade 
dataroamingtjänster än vad de skulle ha 
tilldelats om inget sådant val hade gjorts.

4. Från och med 1 juli 2012 ska 
roamingleverantörer tilllämpa en eurotaxa 
för dataroaming för alla nya 
roamingkunder som inte har gjort ett aktivt 
val av en annan eurotaxa eller en pakettaxa 
för roamingtjänster som ger rätt till en 
annan taxa för reglerade 
dataroamingtjänster.

4. Från och med 1 juli 2012 ska 
roamingleverantörer tilllämpa en eurotaxa 
för dataroaming för alla nya 
roamingkunder som inte har gjort ett aktivt 
val av en annan eurotaxa eller en pakettaxa 
för roamingtjänster som ger rätt till en 
annan taxa för reglerade 
dataroamingtjänster.

5. Alla roamingkunder har rätt att när som 
helst begära byte till eller från en eurotaxa 
för dataroaming som beaktar deras 
avtalsvillkor. Ett sådant byte ska göras 
inom en arbetsdag från mottagandet av 
begäran och vara kostnadsfritt och får inte 
vara förenat med villkor eller restriktioner 
rörande andra delar av abonnemanget, än 
unionsomfattande roaming. En 
roamingleverantör får fördröja ett sådant 
byte tills den tidigare roamingtaxan har 
gällt under en specificerad minimiperiod på 
högst två månader. En eurotaxa för 
dataroaming får alltid kombineras med en 
sms-eurotaxa och en eurotaxa för 
rösttelefoni.

5. Alla roamingkunder har rätt att när som 
helst begära byte till eller från en eurotaxa 
för dataroaming som beaktar deras 
avtalsvillkor. Ett sådant byte ska göras 
inom en arbetsdag från mottagandet av 
begäran och vara kostnadsfritt och får inte 
vara förenat med villkor eller restriktioner 
rörande andra delar av abonnemanget, än
unionsomfattande roaming. En 
roamingleverantör får fördröja ett sådant 
byte tills den tidigare roamingtaxan har 
gällt under en specificerad minimiperiod på 
högst två månader. En eurotaxa för 
dataroaming får alltid kombineras med en 
sms-eurotaxa och en eurotaxa för 
rösttelefoni.

6. Roamingleverantörer ska senast den 30 
juni 2012 ge var och en av samtliga sina 
roamingkunder tydlig och begriplig 
information på ett beständigt medium om 
eurotaxan för dataroaming, om att denna 
kommer att gälla senast från och med den 1 
juli 2012 för alla roamingkunder som inte 
har gjort ett aktivt val av en särskild taxa 
eller ett särskilt paket för reglerade 
dataroamingtjänster, samt om deras rätt att 
byta till och från taxan i enlighet med 

6. Roamingleverantörer ska senast den 30 
juni 2012 ge var och en av samtliga sina 
roamingkunder tydlig och begriplig 
information på ett beständigt medium om 
eurotaxan för dataroaming, om att denna 
kommer att gälla senast från och med den 1 
juli 2012 för alla roamingkunder som inte 
har gjort ett aktivt val av en särskild taxa 
eller ett särskilt paket för reglerade 
dataroamingtjänster, samt om deras rätt att 
byta till och från taxan i enlighet med 
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punkt 5.” punkt 5.”

Or. en

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

Ändringsförslag 791
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 6
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 14 – stycke 1a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När konsumtionen av reglerade 
roamingtjänster i slutkundsledet till den 
tillämpliga nationella tjänstetaxan 
begränsas genom ett kriterium för rimlig 
användning i enlighet med punkt 2 i artikel
4a, ska roamingleverantörerna meddela 
sina roamingkunder när konsumtionen av 
roamingsamtal och sms-meddelanden har 
nått gränsen för rimlig användning, och ska 
samtidigt ge sina roamingkunder 
grundläggande personlig prisinformation 
om de roamingavgifter som gäller för att 
ringa samtal och skicka sms-meddelanden 
utanför den nationella tjänstetaxan eller 
paketet i enlighet med andra, fjärde och 
femte stycket i punkt 1 i denna artikel.

Från och med den 1 juli 2017, när 
konsumtionen av reglerade roamingtjänster 
i slutkundsledet till den tillämpliga 
nationella tjänstetaxan begränsas genom ett 
kriterium för rimlig användning i enlighet 
med punkt 2 i artikel 6a, ska 
roamingleverantörerna meddela sina 
roamingkunder när konsumtionen av 
roamingsamtal och sms-meddelanden har 
nått gränsen för rimlig användning, och ska 
samtidigt ge sina roamingkunder 
grundläggande personlig prisinformation 
om de roamingavgifter som gäller för att 
ringa samtal och skicka sms-meddelanden 
utanför den nationella tjänstetaxan eller 
paketet.

Or. de

Ändringsförslag 792
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 7
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 15 – punkt 2a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När konsumtionen av reglerade 
roamingtjänster i slutkundsledet till den 
tillämpliga nationella tjänstetaxan 
begränsas genom ett kriterium för rimlig 
användning i enlighet med punkt 2 i 
artikel 4a, ska roamingleverantörerna 
meddela sina roamingkunder när 
konsumtionen av dataroamingtjänster har 
nått gränsen för rimlig användning, och ska 
samtidigt ge sina roamingkunder 
grundläggande personlig prisinformation 
om de roamingavgifter som gäller för 
dataroaming utanför den nationella 
tjänstetaxan eller paketet i enlighet med 
punkt 2 i denna artikel.” Punkt 3 i denna 
artikel ska tillämpas på dataroamingtjänster 
som konsumeras utanför de tillämpliga 
nationella tjänstetaxor eller paket som 
avses i punkt 2 i artikel 4a.

2a. Från och med den 1 juli 2017, när 
konsumtionen av reglerade roamingtjänster 
i slutkundsledet till den tillämpliga 
nationella tjänstetaxan begränsas genom ett 
kriterium för rimlig användning i enlighet 
med punkt 2 i artikel 6a, ska 
roamingleverantörerna meddela sina 
roamingkunder när konsumtionen av 
dataroamingtjänster har nått gränsen för 
rimlig användning, och ska samtidigt ge 
sina roamingkunder grundläggande 
personlig prisinformation om de 
roamingavgifter som gäller för 
dataroaming utanför den nationella 
tjänstetaxan eller paketet i enlighet med 
punkt 2 i denna artikel.” Punkt 3 i denna 
artikel ska tillämpas på dataroamingtjänster 
som konsumeras utanför de tillämpliga 
nationella tjänstetaxor eller paket som 
avses i punkt 2 i artikel 6a.

Or. de

Ändringsförslag 793
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 794
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 795
Giles Chichester

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska göra en översyn över 
denna förordnings verkan och, efter ett 
offentligt samråd, rapportera resultaten till 
Europaparlamentet och rådet senast den 
30 december 2016.

1. Kommissionen ska göra en översyn över 
denna förordnings verkan och rapportera 
resultaten till Europaparlamentet och rådet
i enlighet med punkterna 2–6.

2. Kommissionen ska senast den 1 juli 
2015, efter ett offentligt samråd, 
rapportera till Europaparlamentet och 
rådet om huruvida man bör ändra 
varaktigheten för eller revidera nivån på 
de högsta grossistavgifterna, som anges i 
artiklarna 7, 9 och 12, även med hänsyn 
till termineringsavgifterna.

Or. en

Ändringsförslag 796
Gunnar Hökmark

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



AM\1013978SV.doc 193/219 PE526.176v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att öka konkurrensen ska 
kommissionen senast den 30 juni 2015, 
efter ett offentligt samråd, till 
Europaparlamentet och rådet föreslå en 
revidering av nivån på de högsta 
grossistavgifterna, som anges i artiklarna 
7, 9 och 12, även med hänsyn till 
utvecklingen av 
mobiltermineringstaxorna.

Or. en

Ändringsförslag 797
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 8 – led b – led i
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om rapporten visar att taxealternativ där 
den nationella tjänstetaxan gäller både för 
nationella tjänster och reglerade 
roamingtjänster inte tillhandahålls i alla 
paket i slutkundsledet för skälig 
användning av minst en roamingleverantör 
i varje medlemsstat eller att erbjudanden 
från alternativa roamingleverantörer inte 
har gjort väsentligen motsvarande 
roamingtaxor i slutkundsledet lätt 
tillgängliga för konsumenter inom unionen, 
ska kommissionen samtidigt lägga fram 
lämpliga förslag till Europaparlamentet och 
rådet för att åtgärda situationen och se till 
att det inte finns några skillnader mellan 
nationella taxor och roamingtaxor på den 
inre marknaden.

Om rapporten visar att taxealternativ där 
den nationella tjänstetaxan gäller både för 
nationella tjänster och reglerade 
roamingtjänster inte tillhandahålls i alla 
paket i slutkundsledet för skälig 
användning av minst en roamingleverantör 
i varje medlemsstat eller att erbjudanden 
från alternativa roamingleverantörer inte 
har gjort väsentligen motsvarande 
roamingtaxor i slutkundsledet lätt 
tillgängliga för konsumenter inom unionen, 
ska kommissionen senast juli 2015, efter 
ett offentligt samråd och efter att ha 
begärt ett yttrande från Berec och tagit 
största hänsyn till detta, lägga fram 
lämpliga förslag till Europaparlamentet och 
rådet för att åtgärda situationen och se till 
att det inte finns några skillnader mellan 
nationella taxor och roamingtaxor på den 
inre marknaden.
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Or. en

Ändringsförslag 798
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 8 – led b – led ii
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 19 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) ändra giltighetstiden för eller minska 
nivån på de högsta grossistavgifter som 
föreskrivs i artiklarna 7, 9 och 12 i syfte att 
öka möjligheterna för alla 
roamingleverantörer att i sina respektive 
slutkundspaket för skälig användning 
tillhandahålla rimliga taxealternativ där 
den tillämpliga nationella tjänstetaxan 
gäller både för nationella tjänster och 
reglerade roamingtjänster, på samma sätt 
som om de reglerade roamingtjänsterna 
skulle ha konsumerats i hemnätet senast 
juli 2015,

Or. en

Ändringsförslag 799
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(8a) Artikel 19 ska ersättas med följande:
”Artikel 19 ”Artikel 19
Översyn Översyn

1. Kommissionen ska göra en översyn över 
denna förordnings verkan och, efter ett 

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

resultaten till Europaparlamentet och rådet
i enlighet med punkterna 2–6.

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

2. Kommissionen ska, senast den 
30 september 2015, efter att ha rådfrågat 
Berec, rapportera till Europaparlamentet 
och rådet om huruvida man bör ändra 
varaktigheten för eller revidera nivån på 
mobiltermineringstaxorna för roaming 
och de högsta grossistavgifterna, som 
anges i artiklarna 7, 9 och 12.

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

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

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

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

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

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

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

(c) utvecklingen av och förväntade 
framtida tendenser för avgifterna i grossist-
och slutkundsledet för röst-, sms- och 
datakommunikationstjänster för 
roamingkunder i jämförelse med avgifterna 
för mobilkommunikationstjänster på 
nationell nivå i medlemsstaterna, med 
uppgifter uppdelade på kunder med 
abonnemang respektive kunder med 
kontantkort, samt om dessa tjänsters 
kvalitet och hastighet,
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(f) graden av konkurrens på såväl 
slutkundsmarknaden som 
grossistmarknaden, särskilt små, oberoende 
eller nystartade operatörers 
konkurrenssituation, inbegripet affärsavtals 
inverkan på konkurrensen samt graden av 
samtrafik mellan operatörer,

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

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

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

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

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

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

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

(a) fastställa ytterligare tekniska och 
strukturella åtgärder,

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

(b) modifiera de strukturella åtgärderna, 4. Om den rapport som anges i punkt 2 
visar att det finns ett behov av att ändra 
varaktigheten eller revidera nivån för de 
högsta grossistavgifterna eller 
mobiltermineringstaxorna för roaming 
ska kommissionen senast den 
31 december 2015 lägga fram lämpliga 
förslag för Europaparlamentet och rådet 
för att komma till rätta med situationen.

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

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

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

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

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

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

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

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

4. För att kunna bedöma
konkurrensutvecklingen på de 
unionsomfattande roamingmarknaderna, 
ska Berec regelbundet samla in uppgifter 
från de nationella tillsynsmyndigheterna 
om utvecklingen avseende slutkunds- och 
grossistavgifter för samtals-, sms- och 
dataroamingtjänster. Dessa uppgifter ska 
anmälas till kommissionen minst två 
gånger om året. Kommissionen ska 
offentliggöra uppgifterna.
Berec ska också årligen samla in 
uppgifter från de nationella 
tillsynsmyndigheterna om öppenhet och 
jämförbarhet vad beträffar de olika taxor 
som operatörerna erbjuder sina kunder. 
Kommissionen ska offentliggöra dessa 
uppgifter och resultat.”

Or. en

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

Ändringsförslag 800
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 8a (nytt)
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Förordning (EU) nr 231/2012
Artikel 19

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(8a) Artikel 19 ska ersättas med följande:
”Översyn ”1. Kommissionen ska göra en översyn

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

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

2. Kommissionen ska senast den 
30 juni 2015, efter ett offentligt samråd, 
rapportera till Europaparlamentet och rådet
om huruvida man bör ändra 
varaktigheten för eller revidera nivån på 
de högsta grossistavgifterna, som anges i 
artiklarna 7, 9 och 12, även med hänsyn 
till termineringsavgifterna.

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

Berec ska senast den 30 juni 2015, efter 
ett offentligt samråd, fastställa riktlinjer 
för åtgärder för att förhindra anormal 
eller bedräglig användning enligt 
artikel 6a.

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

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

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

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

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

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

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

(c) i vilken utsträckning genomförandet av 
de strukturella åtgärderna enligt 
artiklarna 3 och 4 har lett till att det 
utvecklats konkurrens på den inre 
marknaden för roamingtjänster.

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

Kommissionen ska framför allt undersöka 
om det är nödvändigt att fastställa 
ytterligare tekniska och strukturella 
åtgärder eller att ändra de strukturella 
åtgärderna.

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

4. Om den rapport som anges i punkt 2 
visar att det finns ett behov av att ändra 
varaktigheten eller revidera nivån för de 
maximala grossistpriserna ska 
kommissionen lägga fram lämpliga 
förslag till Europaparlamentet och rådet 
för att komma till rätta med situationen.

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

Om den rapport som anges i punkt 3 visar 
att de strukturella åtgärder som föreskrivs 
i denna förordning inte har varit 
tillräckliga för att främja konkurrensen på 
den inre marknaden för roamingtjänster till 
förmån för alla europeiska konsumenter 
ska kommissionen lägga fram lämpliga 
förslag för Europaparlamentet och rådet 
för att komma till rätta med situationen.

2. Om rapporten visar att de strukturella 
åtgärder som föreskrivs i denna 
förordning inte har varit tillräckliga för 
att främja konkurrensen på den inre 
marknaden för roamingtjänster till 
förmån för alla europeiska konsumenter, 
eller att skillnaderna mellan 
roamingtaxorna och de nationella 
taxorna inte har närmat sig noll, ska 

I båda fallen ska förslag på lämpliga 
åtgärder läggas fram samtidigt med 
rapporterna.
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kommissionen lägga fram lämpliga 
förslag för Europaparlamentet och rådet 
för att komma till rätta med situationen 
och på så sätt uppnå en inre marknad för 
mobilkommunikationstjänster där det till 
slut inte finns någon skillnad mellan 
nationella taxor och roamingtaxor. 
Kommissionen ska i synnerhet undersöka 
huruvida det är nödvändigt att
(a) fastställa ytterligare tekniska och 
strukturella åtgärder,

5. Kommissionen ska dessutom vartannat 
år efter den rapport som avses i punkt 3 
lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet. Varje 
rapport ska innehålla en sammanfattning 
av övervakningen av tillhandahållandet 
av roamingtjänster i unionen och en 
bedömning av framstegen mot
uppnåendet av denna förordnings mål.

(b) modifiera de strukturella åtgärderna, 6. För att kunna bedöma 
konkurrensutvecklingen på de 
unionsomfattande roamingmarknaderna,
ska Berec regelbundet samla in uppgifter 
från de nationella tillsynsmyndigheterna 
om utvecklingen avseende slutkunds- och 
grossistavgifter för samtals-, sms- och 
dataroamingtjänster. Dessa uppgifter ska 
anmälas till kommissionen minst två 
gånger om året. Kommissionen ska 
offentliggöra uppgifterna.

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

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

(d) förlänga giltighetstiden för eller se 
över nivån på de högsta grossistavgifter 
som föreskrivs i artiklarna 7, 9 och 12,
(e) införa andra nödvändiga krav, 
inklusive icke-differentiering av 
roamingtaxor och nationella taxor.
3. Kommissionen ska dessutom vartannat 
år efter den rapport som avses i punkt 1 
lägga fram en rapport för 
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Europaparlamentet och rådet. Varje 
rapport ska innehålla en sammanfattning 
av övervakningen av tillhandahållandet 
av roamingtjänster i unionen och en 
bedömning av framstegen mot 
uppnåendet av denna förordnings mål, 
inbegripet med hänvisning till de aspekter 
som anges i punkterna 1 och 2.
4. För att kunna bedöma 
konkurrensutvecklingen på de 
unionsomfattande roamingmarknaderna, 
ska Berec regelbundet samla in uppgifter 
från de nationella tillsynsmyndigheterna 
om utvecklingen avseende slutkunds- och 
grossistavgifter för samtals-, sms- och 
dataroamingtjänster. Dessa uppgifter ska 
anmälas till kommissionen minst två 
gånger om året. Kommissionen ska 
offentliggöra uppgifterna.
Berec ska också årligen samla in 
uppgifter från de nationella 
tillsynsmyndigheterna om öppenhet och 
jämförbarhet vad beträffar de olika taxor 
som operatörerna erbjuder sina kunder. 
Kommissionen ska offentliggöra dessa 
uppgifter och resultat.”

Or. en

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

Ändringsförslag 801
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Förslag till förordning
Artikel 38 – led 1a (nytt)
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 4 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 3 ska en ny punkt 2a läggas 
till:
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”Berecs rådgivande roll innan 
lagstiftningsförslag läggs fram som berör 
sektorn för elektronisk kommunikation 
bör systematiseras.”

Or. en

Ändringsförslag 802
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 38a (ny)
Beslut nr 243/2012/EU
Artikel 4 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 38a
Ändring av beslut (EU) nr 243/2012

Vid fastställandet av strukturen för den 
licensavgift som betalas för tilldelning av 
spektrum ska behöriga nationella 
myndigheter se till att den valda 
avgiftsstrukturen minimerar tiden för att 
göra nya nät och tjänster tillgängliga för 
kunder och medborgare genom att 
(a) överväga de relativa förtjänsterna hos 
alternativa avgiftsstrukturer, inklusive 
betalning av återkommande årsavgifter 
under licensens löptid, med avseende på 
den effekt de har på investeringar, 
innovation och tillgång till en viss tjänst 
inom EU som helhet, och
(b) överväga att inleda uttag av sådana 
avgifter från det datum då de tjänster 
lanseras för vilka det tilldelade spektrumet 
används. 

Or. en

Motivering

Den avgiftsstruktur som för närvarande används i flertalet fall inom unionen kännetecknas av 
stora förskottsbetalningar som inte är väl anpassade till tidsaspekten för de nätinvesteringar 
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som behöver göras, och inte heller till tidsaspekten för den inkomstgenerering som 
användningen av det tilldelade spektrumet möjliggör. Detta innebär ett mer balanserat 
tillvägagångssätt, som tar hänsyn till alla de konsekvenser som alternativa avgiftsstrukturer 
har på investeringar och innovation.

Ändringsförslag 803
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 4 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska regelbundet till 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
rapporter om utvärderingen och översynen 
av denna förordning. Den första rapporten 
ska läggas fram senast den 1 juli 2018. 
Kommissionen ska därefter lägga fram
rapporter vart fjärde år. Kommissionen 
ska om så är nödvändigt lägga fram
lämpliga förslag i syfte att ändra denna 
förordning och anpassa andra rättsliga 
instrument, särskilt med beaktande av 
utvecklingen av informationstekniken och 
utvecklingstakten i 
informationssamhället. Rapporterna ska 
offentliggöras.

Kommissionen ska regelbundet till 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
rapporter om utvärderingen och översynen 
av denna förordning. Under alla 
förhållanden ska kommissionen senast 
den 30 juni 2015 ha genomfört en översyn 
och utvärdering av det totala rättsliga 
ramverket inom området elektronisk 
kommunikation och ha lagt fram en 
rapport med lämpliga förslag i syfte att 
ändra denna förordning och anpassa andra 
rättsliga instrument inför 
Europaparlamentet och rådet.

Utvärderingen ska i synnerhet omfatta 
följande aspekter:
– En översyn av om det asymmetriska 
signifikanta marknadspriset och 
tillträdesförordningarna eventuellt kan 
regleras på annat sätt.
– Utvärdering av behovet av ytterligare 
regleringar på detta område och hur de 
kan tillämpas på alla marknadsaktörer i 
hela värdeskapandekedjan.
– Säkerställande av att de som utnyttjar 
digitala tjänster också kan kontrollera 
dem och att portabiliteten garanteras vid 
byten mellan olika operativsystem.
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– Alla marknadsaktörer ska kunna verka
under samma förutsättningar. Detta bör 
gälla både för de som levererar ”over the 
top”- onlinetjänster och för 
telekommunikationsleverantörer. 
Dessutom måste det säkerställas att de 
som utnyttjar ”over the top”-
onlinetjänster, precis som nu är fallet för 
telekommunikationsleverantörer, är 
skyddade av principer som insyn, icke-
diskriminering, öppenhet, portabilitet, 
interoperabilitet och underlättande av 
byten.

Or. de

Ändringsförslag 804
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 4 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska regelbundet till 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
rapporter om utvärderingen och 
översynen av denna förordning. Den 
första rapporten ska läggas fram senast 
den 1 juli 2018. Kommissionen ska 
därefter lägga fram rapporter vart fjärde 
år. Kommissionen ska om så är 
nödvändigt lägga fram lämpliga förslag i 
syfte att ändra denna förordning och 
anpassa andra rättsliga instrument, 
särskilt med beaktande av utvecklingen av 
informationstekniken och 
utvecklingstakten i 
informationssamhället. Rapporterna ska 
offentliggöras.

Kommissionen ska genomföra en 
heltäckande utvärdering och översyn av 
hela regelverket för elektronisk 
kommunikation och ska lägga fram en 
rapport med lämpliga förslag till 
Europaparlamentet och rådet senast den
30 juni 2015.

Översynen ska genomföras mot bakgrund 
av
– en bedömning av huruvida den 
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asymmetriska, SMP-baserade pris- och 
tillgångsregleringen i EU:s regelverk kan 
upphävas, 
– en utvärdering av det kontinuerliga 
behovet av de kvarvarande regleringarna 
som skulle gälla symmetriskt för alla 
aktörer på marknaden längs den 
konvergerande värdekedjan,
– säkerställandet av att användare av 
digitala tjänster kan kontrollera sitt 
digitala liv och sina data genom att 
avlägsna hinder för att byta 
operativsystem utan att förlora sina 
applikationer och sina data,
– säkerställandet av lika 
konkurrensvillkor, och tillhandahållande 
av tillräckligt skydd, för konsumenter som 
använder ”over the top”-tjänster på 
internet jämfört med 
telekommunikationstjänster, genom att 
införa regler som säkrar att man på ”over 
the top”-tjänster på internet tillämpar 
etablerade principer för tillhandahållande 
av elektroniska kommunikationstjänster 
såsom insynsvänlighet, icke-
diskriminering, öppenhet, lätthet att byta 
leverantör, kompatibilitet, kommunikation 
alla-till-alla, och portabilitet.

Or. en

Motivering

In its Communication accompanying this legislative proposal the Commission acknowledges 
the transitory nature of SMP based asymmetric ex-ante regulation and the need to establish a 
level playing field with so called ‘over the top’ online services in a converging all IP market. 
These are two basic requirements to provide for competitive framework conditions for the 
European ICT industry and we cannot afford to postpone these changes, essential for the 
recovery of our strategically important ICT sector. When the next revised framework will 
enter into force, we will have experienced two decades of transitory sector specific ex-ante 
SMP regulation. Already today we clearly observe that telecommunications markets are 
competitive and with the underlying market structure and established wholesale markets 
competition rules are already today able to sufficiently guarantee the competitive functioning 
of telecommunications markets in Europe. This does not mean that we do not need to continue 
to provide for symmetric rules, applicable to all market players independent of any SMP to 
ensure basic security requirements and to sufficiently protect consumers. Well established 
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principles which have proven their value in protecting consumers and keeping markets open 
for competition like any-to-any-communication, portability, non-discrimination, openness of 
platforms, transparency and the like should be applied in an appropriate way to all players in 
the converging all IP world.

Ändringsförslag 805
Werner Langen, Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 4 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska regelbundet till 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
rapporter om utvärderingen och 
översynen av denna förordning. Den 
första rapporten ska läggas fram senast 
den 1 juli 2018. Kommissionen ska 
därefter lägga fram rapporter vart fjärde 
år. Kommissionen ska om så är 
nödvändigt lägga fram lämpliga förslag i 
syfte att ändra denna förordning och 
anpassa andra rättsliga instrument, 
särskilt med beaktande av utvecklingen av 
informationstekniken och 
utvecklingstakten i 
informationssamhället. Rapporterna ska 
offentliggöras.

Kommissionen ska genomföra en 
omfattande bedömning och översyn av 
hela det regelverk som avser elektronisk 
kommunikation och lägga fram 
resultaten, inklusive eventuella förslag till
ändringar, inför Europaparlamentet och 
rådet senast den 31 mars 2015.

Or. de

Ändringsförslag 806
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska regelbundet till
Europaparlamentet och rådet lägga fram 

Kommissionen ska genomföra en 
omfattande utvärdering och översyn av 
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rapporter om utvärderingen och 
översynen av denna förordning. Den 
första rapporten ska läggas fram senast 
den 1 juli 2018. Kommissionen ska 
därefter lägga fram rapporter vart fjärde 
år. Kommissionen ska om så är 
nödvändigt lägga fram lämpliga förslag i 
syfte att ändra denna förordning och 
anpassa andra rättsliga instrument, 
särskilt med beaktande av utvecklingen av 
informationstekniken och 
utvecklingstakten i 
informationssamhället. Rapporterna ska 
offentliggöras.

det totala rättsliga ramverket för 
elektronisk kommunikation och senast 
den 30 juni 2015 lägga fram en rapport 
med lämpliga förslag inför
Europaparlamentet och rådet.

Or. de

Ändringsförslag 807
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska regelbundet till 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
rapporter om utvärderingen och översynen 
av denna förordning. Den första rapporten 
ska läggas fram senast den 1 juli 2018. 
Kommissionen ska därefter lägga fram 
rapporter vart fjärde år. Kommissionen ska 
om så är nödvändigt lägga fram lämpliga 
förslag i syfte att ändra denna förordning 
och anpassa andra rättsliga instrument, 
särskilt med beaktande av utvecklingen av 
informationstekniken och 
utvecklingstakten i informationssamhället.
Rapporterna ska offentliggöras.

Kommissionen ska regelbundet till 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
rapporter om utvärderingen och översynen 
av denna förordning. Den första rapporten 
ska läggas fram senast den 1 juli 2018. 
Kommissionen ska därefter lägga fram 
rapporter vart fjärde år. Kommissionen ska 
om så är nödvändigt lägga fram lämpliga 
förslag i syfte att ändra denna förordning 
och anpassa andra rättsliga instrument, 
särskilt med beaktande av utvecklingen av 
informationstekniken och 
utvecklingstakten i informationssamhället.
Översynen ska bland annat inkludera: 

Or. en

Ändringsförslag 808
Werner Langen, Herbert Reul
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Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionens översyn

Or. de

Ändringsförslag 809
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Översynen ska inkludera 
kommissionens rekommendation av den 
17 december 2007 om relevanta produkt-
och tjänstemarknader inom området 
elektronisk kommunikation vilka kan 
komma i fråga för förhandsreglering 
enligt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt 
regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster, inklusive 
”tre-kriterietestet”. Kommissionens 
rekommendation av den 17 december 
2007 om relevanta produkt- och 
tjänstemarknader ska fortsätta att gälla 
fram till den heltäckande översynen av 
regelverket.

Or. en

Motivering

Den potentiella ändringen av EU:s nuvarande modell för reglering och konkurrens måste 
vara föremål för en heltäckande översyn, offentligt samråd och konsekvensbedömning. Denna 
förordning, liksom även kommissionens genomförandeakter, bör inte negativt påverka en 
sådan översyn. I detta sammanhang kan ändringen av den nu gällande förteckningen över 
relevanta marknader inte berättigas förrän medlagstiftarna har enats om denna efter 
översynen.
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Ändringsförslag 810
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1 – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) alleuropeiska tjänster och operatörer 
med beaktande av kommissionens 
möjlighet att identifiera 
gränsöverskridande marknader enligt 
artikel 15.4 i direktiv 2002/21/EG,

Or. en

Ändringsförslag 811
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1 – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) underlätta utvecklingen av globalt 
konkurrenskraftiga alleuropeiska 
leverantörer och tillhandahållandet av 
gränsöverskridande tjänster för företag,

Or. en

Ändringsförslag 812
Werner Langen, Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1 – led 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) ska bedöma om den asymmetriska och 
SMP-baserade pris- och 
tillträdesregleringen kan upphöra,
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Or. de

Ändringsförslag 813
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1 – led ii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) identifiering av gränsöverskridande 
marknader, inledningsvis åtminstone när 
det gäller tjänster riktade till företag, 
samtidigt som leverantörer ges möjlighet 
att meddela Berec att de tänker inrikta sig 
på sådana marknader, och Berecs tillsyn 
av leverantörer på sådana marknader,

Or. en

Ändringsförslag 814
Werner Langen, Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1 – led 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) ska utvärdera om det fortfarande 
behövs ett regelverk som det befintliga, 
som gäller för alla marknadsaktörer inom 
värdeskapandekedjan.

Or. de

Ändringsförslag 815
Werner Langen, Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1 – led 3 (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) ska säkerställa att konsumenter och 
användare av digitala tjänster har 
möjlighet att kontrollera sina digitala 
identiteter och data när bytet mellan olika 
operativsystem underlättas och möjliggörs 
utan förlust av tillämpningar eller data,

Or. de

Ändringsförslag 816
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1 – led iii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) en gemensam EU-auktorisation som 
inkluderar unionsomfattande 
spektrumauktioner och tillsynsstrukturen 
för regelverket som helhet,

Or. en

Ändringsförslag 817
Werner Langen, Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1 – led 4 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4) ska säkerställa att enhetliga utgångs-
och konkurrensvillkor tillämpas för 
telekommunikationstjänster och ”over the 
top”-tjänster och att därmed ett tillräckligt 
skydd kan garanteras för användare av 
”over the top”-tjänster. Därvid ska 
särskild hänsyn tas till principerna om 
öppenhet, icke-diskriminering och 
interoperabilitet och till underlättandet av 
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leverantörsbyten.

Or. de

Ändringsförslag 818
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1 – led iv (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) en stärkt tillämpning av 
funktionsuppdelning genom att 
skyldighetens undantagskaraktär 
upphävs, vilket skapar incitament för 
nätinvesteringar och ytterligare utvecklar 
den inre marknaden för elektronisk 
kommunikation,

Or. en

Ändringsförslag 819
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1 – led v (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) främjandet av unionens och den 
europeiska digitala industrins globala 
konkurrenskraft, samt investeringar och 
innovation,

Or. en

Ändringsförslag 820
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 39a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 39a
En europeisk myndighet för reglering och 
tillsyn av inre marknaden för elektronisk 

kommunikation
En oberoende europeisk reglerings- och 
tillsynsmyndighet för inre marknaden för 
elektronisk kommunikation ska inrättas 
för att reglera EU:s marknad för 
elektronisk kommunikation och 
säkerställa att den fungerar på ett 
tillfredsställande sätt. Driftskostnaderna 
för en sådan oberoende myndighet ska 
täckas av en obligatorisk avgift som tas ut 
för elektronisk kommunikation.

Or. fr

Ändringsförslag 821
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 822
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Bilaga 1 – rubrik 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

MINIMIPARAMENTRAR FÖR 
ERBJUDANDEN OM EUROPEISKA
PRODUKTER FÖR VIRTUELL 
BREDBANDSACCESS

MINIMIPARAMENTRAR FÖR 
ERBJUDANDEN OM EUROPEISKA
HÖGKVALITATIVA 
TILLTRÄDESPRODUKTER FÖR 
TILLHANDAHÅLLANDE AV EU-
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OMFATTANDE 
KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER FÖR 
FÖRETAG 

Or. en

Ändringsförslag 823
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 824
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ERBJUDANDE 2 – Tillträdesprodukt för 
fasta nät för grossistledet som erbjuds vid 
Layer 3 i Internationella 
standardiseringsorganisationens modell 
med sju lager för kommunikationsprotokoll
(”Data Link Layer”), på IP-nivå med 
bitströmmar, med överlämningspunkter vid 
en nivå som ger en högre nivå av 
resurssammanslagning, såsom nationell 
och/eller regional nivå.

ERBJUDANDE 1 – Högkvalitativ
tillträdesprodukt för fasta nät för 
grossistledet som erbjuds vid Layer 3 i 
Internationella 
standardiseringsorganisationens modell 
med sju lager för kommunikationsprotokoll
(”Data Link Layer”), på IP-nivå med 
bitströmmar, med överlämningspunkter vid 
en nivå som ger en högre nivå av 
resurssammanslagning, såsom nationell 
och/eller regional nivå.

Or. en

Ändringsförslag 825
Catherine Trautmann



PE526.176v01-00 216/219 AM\1013978SV.doc

SV

Förslag till förordning
Bilaga I – del 2 – led 2.2 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förmåga att stödja olika nivåer på 
tjänsternas kvalitet (t.ex. nivå 1, 2 och 3)
med avseende på

Förmåga att stödja höga nivåer på 
tjänsternas kvalitet med avseende på

Or. en

Ändringsförslag 826
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. ERBJUDANDE 3: 3. ERBJUDANDE 2:

Or. en

Ändringsförslag 827
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

MINIMIPARAMETRAR FÖR 
EUROPEISKA 
ANSLUTNINGSPRODUKTER MED 
GARANTERAD TJÄNSTEKVALITET

utgår

Nätelement och relaterad information
- En beskrivning av den tillträdesprodukt 
som ska tillhandahållas över det fasta 
nätet, inklusive tekniska egenskaper och 
antagande av relevanta standarder.
Nätfunktioner
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- Anslutningsavtal som garanterar 
genomgående kvalitet på tjänsterna, som 
baseras på gemensamma angivna 
parametrar som möjliggör 
tillhandahållande av minst följande 
klasser av tjänster:
- Rösttelefoni- och videosamtal.
- Sändning av audiovisuellt innehåll.
- Datakritiska tillämpningar.

Or. en

Ändringsförslag 828
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Bilaga 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

MINIMIPARAMETRAR FÖR 
EUROPEISKA 
ANSLUTNINGSPRODUKTER MED 
GARANTERAD TJÄNSTEKVALITET

utgår

Nätelement och relaterad information
- En beskrivning av den tillträdesprodukt 
som ska tillhandahållas över det fasta 
nätet, inklusive tekniska egenskaper och 
antagande av relevanta standarder.
Nätfunktioner
- Anslutningsavtal som garanterar 
genomgående kvalitet på tjänsterna, som 
baseras på gemensamma angivna 
parametrar som möjliggör 
tillhandahållande av minst följande 
klasser av tjänster:
- Rösttelefoni- och videosamtal.
- Sändning av audiovisuellt innehåll.
- Datakritiska tillämpningar.

Or. en
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Ändringsförslag 829
Petra Kammerevert

Förslag till förordning
Bilaga 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

MINIMIPARAMETRAR FÖR 
EUROPEISKA 
ANSLUTNINGSPRODUKTER MED 
GARANTERAD TJÄNSTEKVALITET

utgår

Nätelement och relaterad information
– En beskrivning av den tillträdesprodukt 
som ska tillhandahållas över det fasta 
nätet, inklusive tekniska egenskaper och 
antagande av relevanta standarder.
Nätfunktioner
– Anslutningsavtal som garanterar 
genomgående kvalitet på tjänsterna, som 
baseras på gemensamma angivna 
parametrar som möjliggör 
tillhandahållande av minst följande 
klasser av tjänster:
– Rösttelefoni- och videosamtal.
– Sändning av audiovisuellt innehåll.
– Datakritiska tillämpningar.

Or. de

Ändringsförslag 830
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Bilaga 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

MINIMIPARAMETRAR FÖR 
EUROPEISKA 
ANSLUTNINGSPRODUKTER MED 
GARANTERAD TJÄNSTEKVALITET

utgår
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Nätelement och relaterad information
- En beskrivning av den tillträdesprodukt 
som ska tillhandahållas över det fasta 
nätet, inklusive tekniska egenskaper och 
antagande av relevanta standarder.
Nätfunktioner
- Anslutningsavtal som garanterar 
genomgående kvalitet på tjänsterna, som 
baseras på gemensamma angivna 
parametrar som möjliggör 
tillhandahållande av minst följande 
klasser av tjänster:
- Rösttelefoni- och videosamtal.
- Sändning av audiovisuellt innehåll.
- Datakritiska tillämpningar.

Or. en


