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(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser. 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom att 
ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller markeras 
med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att 
fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och upprätta 
en uppkopplad kontinent, och om ändring av direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG 
och 2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012
(COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2013)0627),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0267/2013),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för 
regional utveckling, utskottet för kultur och utbildning, utskottet för rättsliga frågor och 
utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
(A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Rubrik 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING
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om åtgärder för att fullborda den 
europeiska inre marknaden för elektronisk 
kommunikation och upprätta en 
uppkopplad kontinent, och om ändring av 
direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 
2002/22/EG samt förordningarna (EG) 
nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012

om åtgärder för att fullborda den 
europeiska inre marknaden för elektronisk 
kommunikation, och om ändring av 
direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 
2002/22/EG samt förordningarna (EG) 
nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012 och 
beslut nr 243/2012/EU

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Friheten att tillhandahålla elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster till alla kunder i 
unionen och varje slutanvändares rätt att 
välja bästa tillgängliga erbjudande på 
marknaden bör garanteras, och får inte 
hindras av att marknaderna splittras upp 
vid de nationella gränserna. Med det 
befintliga regelverket är det inte möjligt att 
helt lösa problemet med denna 
uppsplittring, med olika nationella
tillämpningar av det allmänna
auktorisationssystemet, nationella system 
för spektrumtilldelning samt skilda 
branschspecifika konsumentbestämmelser.
Medan auktorisationsdirektivet till 
exempel begränsar den typ av information 
som kan krävas begär tolv medlemsstater 
ytterligare uppgifter, såsom 
kategorisering av de avsedda typerna av 
aktiviteter, aktiviteternas geografiska 
omfattning, den avsedda marknaden, 
företagets struktur, inklusive namnen på 
aktieägare och aktieägarnas aktieägare, 
intyg från handelskammaren och utdrag 
ur brottsregister för företagets 
representanter. Sådana ytterligare krav 
framhäver vikten av att kommissionen 
intar en fast hållning när det gäller 
överträdelseförfaranden. 

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Fördelarna med en inre marknad för 
elektronisk kommunikation bör spridas till 
det bredare digitala ekosystemet, som 
omfattar unionens utrustningstillverkare, 
innehålls- och tillämpningsleverantörer och 
den bredare ekonomin, till exempel 
banksektorn, bilindustrin logistiksektorn, 
detaljhandeln, energi- och 
transportsektorerna. Dessa sektorer är 
beroende av anslutningsmöjligheter för att 
öka produktiviteten, till exempel genom 
allmänt utbredda molntillämpningar, 
anslutna föremål och möjligheter till ett 
integrerat tillhandahållande av tjänster för 
olika delar av ett företag. De offentliga 

(5) Fördelarna med en inre marknad för 
elektronisk kommunikation bör spridas till 
det bredare digitala ekosystemet, som 
omfattar utrustningstillverkare, innehålls-
och tillämpningsleverantörer och den 
bredare ekonomin, till exempel utbildning,
banksektorn, bilindustrin logistiksektorn, 
detaljhandeln, energi- och 
transportsektorerna. Dessa sektorer är 
beroende av anslutningsmöjligheter för att 
öka produktiviteten, till exempel genom 
allmänt utbredda molntillämpningar, 
anslutna föremål och möjligheter till ett 
integrerat tillhandahållande av tjänster för 
olika delar av ett företag. Medborgarna, de 
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förvaltningarna och sjuk-och hälsovården 
kommer också att vinna på en bredare 
tillgång till e-förvaltnings- och e-
hälsotjänster. Utbudet på kulturinnehåll 
och kulturtjänster i allmänhet kan också 
öka på en inre marknad för elektronisk 
kommunikation. Tillhandahållande av
anslutning via elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster är så viktigt för 
den bredare ekonomin och samhället i stort 
att obefogade branschspecifika bördor, 
vare sig rättsliga eller andra, bör undvikas.

offentliga förvaltningarna och sjuk-och 
hälsovården kommer också att vinna på en 
bredare tillgång till e-förvaltnings- och e-
hälsotjänster. Utbudet på kulturinnehåll 
och kulturtjänster i allmänhet kan också 
öka på en inre marknad för elektronisk 
kommunikation. Tillhandahållande av
kommunikation via elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster är så viktigt för 
den bredare ekonomin och samhället i stort 
att obefogade branschspecifika bördor, 
vare sig rättsliga eller andra, bör undvikas.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Denna förordning syftar till att ta 
ytterligare steg mot att fullborda den inre 
marknaden för elektronisk kommunikation 
genom åtgärder längs tre inbördes 
sammankopplade huvudaxlar. För det 
första bör förordningen bidra till att
bekräfta friheten att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationstjänster över 
gränserna och över olika nät i olika 
medlemsstater genom att harmonisera 
tillämpningen av det allmänna 
auktorisationssystemet. För det andra är 
det nödvändigt att ta itu med villkoren och 
förfarandena för att bevilja 
spektrumlicenser för trådlösa 
bredbandskommunikationer samt för 
användningen av licensfria spektrum. För 
det tredje bör reglerna för skydd av 
slutanvändare, särskilt konsumenter, ses 
över i syfte att tillnärma affärsvillkoren och 
bygga upp ett digitalt förtroende bland 
medborgarna. Detta omfattar bestämmelser 
om icke-diskriminering, avtalsinformation, 
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licensfria spektrum, utan även för 
anslutning via fasta nät. För det tredje bör 
reglerna för skydd av slutanvändare, 
särskilt konsumenter, harmoniseras i syfte 
att tillnärma affärsvillkoren och bygga upp 
ett digitalt förtroende bland medborgarna.
Detta omfattar bestämmelser om icke-
diskriminering, avtalsinformation, 
uppsägning av avtal och leverantörsbyte, 
om tillträde till onlineinnehåll, 
tillämpningar och tjänster och om 
trafikstyrning, som inte bara skyddar 
slutanvändarna, utan samtidigt garanterar 
att internetekosystemet fortsätter att 
fungera som en motor för tillväxt.
Dessutom bör ytterligare reformer på 
roamingområdet genomföras för att skapa 
förtroende hos slutanvändarna att bibehålla 
sin uppkoppling när de reser inom unionen, 
och förordningen bör med tiden därför bli 
en drivkraft för enhetliga 
prissättningsvillkor och andra villkor inom 
unionen.

uppsägning av avtal och leverantörsbyte, 
om tillträde till onlineinnehåll, 
tillämpningar och tjänster och om 
trafikstyrning, som inte bara skyddar 
slutanvändarna, utan samtidigt garanterar 
att internetekosystemet fortsätter att 
fungera som en motor för tillväxt.
Dessutom bör ytterligare reformer på 
roamingområdet genomföras för att skapa 
förtroende hos slutanvändarna att bibehålla 
sin uppkoppling när de reser inom unionen, 
och förordningen bör med tiden därför bli 
en drivkraft för enhetliga 
prissättningsvillkor och andra villkor inom 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Denna förordning bör komplettera 
unionens befintliga regelverk
(Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/19/EG14, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2002/20/EG15, 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/21/EG16, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2002/22/EG17, 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/58/EG18, kommissionens 
direktiv 2002/77/EG19 samt 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1211/200920, Europaparlamentets 

(7) Denna förordning bör komplettera 
unionens befintliga regelverk
(Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/19/EG14, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2002/20/EG15, 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/21/EG16, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2002/22/EG17, 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/58/EG18, kommissionens 
direktiv 2002/77/EG19 samt 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1211/200920, Europaparlamentets 



PE522.762v01-00 10/111 PR\1007625SV.doc

SV

och rådets förordning (EU) nr 531/201221

och Europaparlamentets beslut 
nr 243/2012/EU22) och de tillämpliga 
nationella rättsakter som har antagits i 
enlighet med unionsrätten, genom att det
fastställs särskilda rättigheter och 
skyldigheter för både leverantörer och 
slutanvändare av elektronisk 
kommunikation, och görs relevanta 
ändringar av de befintliga direktiven och 
av förordning (EU) nr 531/2012 för att öka 
konsekvensen samt vissa väsentliga 
ändringar för att skapa en mer 
konkurrenskraftig inre marknad.

och rådets förordning (EU) nr 531/201221

och Europaparlamentets beslut 
nr 243/2012/EU22) och de tillämpliga 
nationella rättsakter som har antagits i 
enlighet med unionsrätten, genom att det
vidtas vissa riktade åtgärder som 
fastställer särskilda rättigheter och 
skyldigheter för både leverantörer och 
slutanvändare av elektronisk 
kommunikation, och görs relevanta 
ändringar av de befintliga direktiven och 
av förordning (EU) nr 531/2012 för att öka 
konsekvensen samt vissa väsentliga 
ändringar för att skapa en mer 
konkurrenskraftig inre marknad.

__________________ __________________
14 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 
om tillträde till och samtrafik mellan 
elektroniska kommunikationsnät och 
tillhörande faciliteter (tillträdesdirektivet)
(EGT L 108, 24.4.2002, s. 7).

14 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 
om tillträde till och samtrafik mellan 
elektroniska kommunikationsnät och 
tillhörande faciliteter (tillträdesdirektivet)
(EGT L 108, 24.4.2002, s. 7).

15 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 
om auktorisation för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster
(auktorisationsdirektivet) (EGT L 108, 
24.4.2002, s. 21).

15 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 
om auktorisation för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster
(auktorisationsdirektivet) (EGT L 108, 
24.4.2002, s. 21).

16 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 
om ett gemensamt regelverk för 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (ramdirektivet) 
EGT L 108, 24.4.2002, s. 33).

16 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 
om ett gemensamt regelverk för 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (ramdirektivet) 
EGT L 108, 24.4.2002, s. 33).

17 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 
om samhällsomfattande tjänster och 
användares rättigheter avseende 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (direktivet om 
samhällsomfattande tjänster) (EGT L 108, 
24.4.2002, s. 51).

17 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 
om samhällsomfattande tjänster och 
användares rättigheter avseende 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (direktivet om 
samhällsomfattande tjänster) (EGT L 108, 
24.4.2002, s. 51).

18 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 

18 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 
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om behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd inom sektorn för 
elektronisk kommunikation (direktiv om 
integritet och elektronisk kommunikation)
(EGT L 201, 31.7.2002, s. 37)

om behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd inom sektorn för 
elektronisk kommunikation (direktiv om 
integritet och elektronisk kommunikation)
(EGT L 201, 31.7.2002, s. 37)

19 Kommissionens direktiv 2002/77/EC av 
den 16 september 2002 om konkurrens på 
marknaderna för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (EGT L 249, 
17.9.2002, s. 21.)

19 Kommissionens direktiv 2002/77/EC av 
den 16 september 2002 om konkurrens på 
marknaderna för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (EGT L 249, 
17.9.2002, s. 21.)

20 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1211/2009 av den 
25 november 2009 om inrättande av 
organet för europeiska 
regleringsmyndigheter för elektronisk 
kommunikation (Berec) och byrån
(EUT L 337, 18.12.2009, s. 1).

20 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1211/2009 av den 
25 november 2009 om inrättande av 
organet för europeiska 
regleringsmyndigheter för elektronisk 
kommunikation (Berec) och byrån
(EUT L 337, 18.12.2009, s. 1).

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

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

22 Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 243/2012/EU av den 14 mars 2012 om 
inrättande av ett flerårigt program för 
radiospektrumpolitik (EUT L 81, 
21.3.2012, s. 7).

22 Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 243/2012/EU av den 14 mars 2012 om 
inrättande av ett flerårigt program för 
radiospektrumpolitik (EUT L 81, 
21.3.2012, s. 7).

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

kommunikationsnät i hela unionen.
Anmälan är dessutom inte obligatorisk för 
att kunna utnyttja det allmänna 
auktorisationssystemet och krävs inte av 
samtliga medlemsstater. Eftersom kravet 
på anmälan medför en administrativ 
börda för operatören bör de 
medlemsstater som kräver anmälan visa 
att den är motiverad och överensstämmer 
med unionens politik att avskaffa onödiga 
byråkratiska bördor. Kommissionen bör 
vara skyldig att utvärdera sådana krav 
och i förekommande fall få behörighet att 
kräva att de avskaffas.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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eller tjänst som tillhandahålls, 
omfattningen av den fysiska infrastruktur 
som krävs eller antalet abonnenter i de 
olika medlemsstaterna. Avsikten att 
tillhandahålla elektroniska 
kommunikationstjänster över gränserna 
eller driva ett elektroniskt 
kommunikationsnät i fler än en 
medlemsstat kan påvisas genom 
aktiviteter såsom förhandling om avtal om 
nättillträde i en viss medlemsstat eller 
marknadsföring via en internetsida på 
den avsedda medlemsstatens språk.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Den gemensamma 
EU-auktorisationen bör grundas på den 
allmänna auktorisationen i 
hemmedlemsstaten. Den bör inte omfattas 
av villkor som redan är tillämpliga enligt 
annan befintlig nationell lagstiftning som 
inte är specifik för sektorn för elektronisk 
kommunikation. Dessutom bör 
bestämmelserna i denna förordning och 
förordning (EU) nr 531/2012 även gälla 
för EU-leverantörer av elektronisk 
kommunikation.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(15) Principen om likabehandling är en 
grundläggande princip i 
unionslagstiftningen och är nu inskriven i 
artiklarna 20 och 21 i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna. Enligt 
domstolen innebär 
likabehandlingsprincipen att lika 
situationer inte får behandlas olika och 
att olika situationer inte får behandlas 
lika, såvida det inte finns sakliga skäl för 
en sådan behandling. Det är nödvändigt 
att säkerställa att leverantörer av 
elektronisk kommunikation inte behandlas 
olika under lika omständigheter av 
medlemsstaterna, och att en enhetlig 
regleringspraxis tillämpas på den inre 
marknaden, särskilt med avseende på 
åtgärder som omfattas av artiklarna 15 
eller 16 i direktiv 2002/21/EG eller 
artiklarna 5 eller 8 i direktiv 2002/19/EG.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Reglerings- och 
tillsynsbefogenheterna avseende 
EU-leverantörer av elektronisk 
kommunikation bör fördelas mellan 

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

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(17) Radiospektrum är en kollektiv 
nyttighet och en viktig resurs för den inre 
marknaden för mobilt trådlöst bredband 
och satellitkommunikationer i unionen.
Utvecklingen av trådlösa 
bredbandskommunikationer bidrar till 
genomförandet av en digital agenda för 
Europa, särskilt målet om att garantera en 
tillgång till bredband med en hastighet på 
minst 30 Mbit/s för alla senast 2020, och 
tillhandahålla unionen högsta möjliga 
bredbandshastigheter och 
bredbandskapacitet. Medan vissa områden 
inom unionen emellertid har nått långt, 
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regioner – Nordamerika, Afrika och delar 
av Asien – när det gäller införande och 
spridning av den senaste generationen 
trådlös bredbandsteknik som krävs för att 
uppnå dessa politiska mål. Över hälften av 
medlemsstaterna har ansökt om undantag 
från den gradvisa tillståndsprocessen för att 
möjliggöra användningen av 
800 MHz-bandet för trådlösa 
bredbandskommunikationer eller har på 
annat sätt underlåtit att genomföra detta till 
den tidsgräns som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 243/201223 om programmet för 
radiospektrumpolitik, vilket visar att det 
krävs snabba åtgärder även inom det 
befintliga programmet för 
radiospektrumpolitik. Unionens åtgärder 
för att harmonisera villkoren för tillträde 
till och effektiv användning av 
radiospektrumet för trådlösa 
bredbandskommunikationer i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 676/2002/EG24 har inte varit 
tillräckliga för att lösa detta problem.

både när det gäller de politiska målen i 
den digitala agendan för Europa och rent 
allmänt, finns det fortfarande vissa 
områden som släpar efter. Detta beror 
framför allt på fragmenteringen av 
unionens process för att ställa till 
förfogande spektrum som är särskilt 
lämpade för att få tillgång till trådlös, 
snabb bredbandskommunikation, vilket 
äventyrar uppnåendet av de politiska
målen för unionen som helhet. Över 
hälften av medlemsstaterna har beviljats
undantag från den gradvisa 
tillståndsprocessen av kommissionen för 
att möjliggöra användningen av 
800 MHz-bandet för trådlösa 
bredbandskommunikationer eller har på 
annat sätt underlåtit att genomföra detta till 
den tidsgräns som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 243/201223 om programmet för 
radiospektrumpolitik, vilket visar att det 
krävs snabba åtgärder även inom det 
befintliga programmet för 
radiospektrumpolitik. Det visar också på 
behovet av förbättringar av 
kommissionens sätt att utöva sina 
behörigheter, som är av avgörande 
betydelse för en lojal tillämpning av 
unionsåtgärder och ett lojalt samarbete 
mellan medlemsstaterna. Energiska 
insatser från kommissionens sida för att 
genomdriva unionens redan antagna
åtgärder för att harmonisera villkoren för 
tillträde till och effektiv användning av 
radiospektrumet för trådlösa 
bredbandskommunikationer i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 676/2002/EG24 bör i sig lämna viktiga 
bidrag till att lösa detta problem.

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

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

24 Europaparlamentets och rådets beslut 24 Europaparlamentets och rådets beslut 
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nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett 
regelverk för radiospektrumpolitiken i 
Europeiska gemenskapen
(radiospektrumbeslut) (EGT L 108, 
24.4.2002, s. 1).

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

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Handel med och uthyrning av 
spektrum som samordnats för trådlös 
bredbandskommunikation ökar 
flexibiliteten och leder till en effektivare 
fördelning av spektrumresurser. Detta bör 
därför ytterligare underlättas och 
stimuleras, bland annat genom att 
säkerställa att alla nyttjanderätter, 
inklusive dem som redan beviljats, har en 
tillräckligt lång varaktighet.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Leverantörer av elektroniska 
kommunikationstjänster, inklusive 
mobiloperatörer eller konsortier av 
sådana operatörer, bör gemensamt kunna 
organisera en effektiv och prismässigt 
överkomlig täckning av en stor del av 
unionens territorium som på lång sikt 
gynnar slutanvändarna, och bör därför 
kunna använda radiospektrum i flera 

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

tidpunkter och varaktighet i harmoniserade 
band, och med kompletterande 
radiospektrumpaket, såsom en kombination 
av lägre och högre frekvenser för täckning 
av tätbefolkade och mindre tätbefolkade 
områden. Initiativ för ökad samordning och 
konsekvens bidrar även till att öka 
förutsägbarheten för investeringar i nät.
Förutsägbarheten skulle också gynnas stort 
av en tydlig politik för långsiktig giltighet 
av nyttjanderätter till radiospektrum, utan 
att det påverkar den obegränsade 
karaktären hos sådana rätter i vissa 
medlemsstater. Nyttjanderätterna bör ha
förbättrade villkor för överlåtande, 
uthyrning eller fördelning av delar av eller 
hela det radiospektrum som omfattas av en 
sådan individuell nyttjanderätt.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

strategiska utmaningar för Europa när det 
gäller att hantera den ökade efterfrågan på 
spektrum för trådlöst bredband som antogs 
den 13 juni 2013, till exempel banden 
700 MHz, 1.5 GHz och 3.8–4.2 GHz inom 
en snar framtid.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(24) Medlemsstaternas tillämpning av de 
rättsliga principer och kriterier som 
fastställs i unionens regelverk skulle bli 
mer enhetlig om det infördes en 
samordningsmekanism genom vilken 
kommissionen och medlemsstaternas 
behöriga myndigheter på förhand skulle 
kunna ge synpunkter på en viss 
medlemsstats förslag till beviljande av 
nyttjanderätter, och kommissionen med 
beaktande av de övriga medlemsstaternas 
synpunkter skulle kunna förhindra 
genomförandet av sådana förslag som inte 
är förenliga med unionens lagstiftning.

Or. en
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Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Integrationen av den inre marknaden 
för elektronisk kommunikation skulle 
påskyndas om det inrättades en ram 
baserad på nyckelparametrar och 
minimiegenskaper inom vilken det 
fastställdes vissa centrala europeiska 
virtuella produkter som är särskilt viktiga 
för att leverantörer av elektroniska 

utgår



PR\1007625SV.doc 23/111 PE522.762v01-00

SV

kommunikationstjänster ska kunna 
tillhandahålla gränsöverskridande 
tjänster, och inom vilken det skapades en 
unionsomfattande strategi som tar hänsyn 
till den alltmer IP-baserade miljön.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För det andra är sofistikerade 
virtuella accessprodukter som kräver 
större investeringar av de som söker 
tillträde och ger dem större kontroll och 
ökad differentiering, särskilt genom 
tillhandahållande av tillträde på en mer 
lokal nivå, centrala för att skapa 
förutsättning för hållbar konkurrens på 
den inre marknaden. Dessa centrala 
tillträdesprodukter i grossistledet till nästa 
generations accessnät bör därför också 
harmoniseras för att underlätta 
gränsöverskridande investeringar. Sådana 
virtuella bredbandstillträdesprodukter bör 
utformas så att de har likvärdiga 
funktioner för fysiskt tillträde med 
målsättningen att bredda antalet möjliga 
korrigeringsåtgärder i grossistledet som 
kan övervägas av de nationella 
regleringsmyndigheterna i en 
proportionalitetsanalys i enlighet med 
direktiv 2002/19/EG.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) För det tredje är det nödvändigt att 
skapa en harmoniserad accessprodukt i 
grossistledet för terminerande avsnitt av 
hyrda förbindelser med stärkta gränssnitt 
för att möjliggöra gränsöverskridande 
tillhandahållande av operativt viktiga 
anslutningstjänster för de mest krävande 

utgår
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företagsanvändarna.

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en



PR\1007625SV.doc 27/111 PE522.762v01-00

SV

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) Både för fasta kommunikationer och 
mobilkommunikationer är 
prisskillnaderna fortfarande mycket stora 
mellan nationella samtals- och sms-
kommunikationer och kommunikationer 
som terminerar i en annan medlemsstat. 
Det finns stora variationer mellan länder, 
operatörer och tariffpaket och mellan 
mobila och fasta tjänster, vilket 
fortfarande drabbar sårbara kundgrupper 
och hindrar en sömlös kommunikation 
inom unionen. Detta sker trots en mycket 
stor minskning och konvergens i absoluta 
termer av termineringsavgifterna i 
medlemsstaterna samt låga priser på 
transitmarknaderna. Dessutom bör 
övergången till helt IP-baserade 
elektronisk kommunikation i sinom tid ge 
upphov till ytterligare 
kostnadsminskningar. Varje väsentlig 
skillnad i taxor för slutkunder mellan 
nationella fasta 
långdistanskommunikationer, dvs. andra 
än kommunikationer inom ett lokalt 
område som identifieras av en geografisk 
områdeskod i den nationella 
nummerplanen, och fasta 
kommunikationer som terminerar i en 
annan medlemsstat bör därför motiveras 
utifrån objektiva kriterier. 
Slutkundstaxorna för internationella 
mobilkommunikationer för reglerade 
roamingsamtal respektive sms-
meddelanden bör inte överstiga den 
eurotaxa för rösttelefoni och sms som 
fastställs i förordning (EU) nr 531/2012, 
om det inte är motiverat på grundval av 
objektiva kriterier. Sådana kriterier kan 
vara extrakostnader och en rimlig 

utgår
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relaterad marginal. Andra objektiva 
faktorer kan vara skillnader i 
priselasticitet och för alla slutanvändare 
lätt tillgängliga alternativa taxor från 
leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten som 
erbjuder gränsöverskridande 
kommunikationer inom unionen till en 
liten extraavgift eller kostnadsfritt, eller 
för alla slutanvändare lätt tillgängliga 
informationssamhällstjänster med 
jämförbara funktioner, under 
förutsättning att slutanvändarna aktivt 
informeras om sådana alternativ av sina 
leverantörer.

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(46) Slutanvändarnas frihet att få tillträde 
till och distribuera information och lagligt 
innehåll och använda de tillämpningar och 
tjänster som de väljer regleras av unionens 
lagstiftning och tillämplig nationell lag. I 
denna förordning fastställs gränser för alla 
inskränkningar i denna frihet som görs av 
leverantörer av elektronisk kommunikation 
till allmänheten, men utan att det påverkar 
annan unionslagstiftning, bland annat 
upphovsrättsreglerna, direktiv 2000/31/EG 
och direktiv 2011/93/EG, särskilt 
artikel 25, som ger medlemsstaterna 
möjlighet att stoppa tillträdet till 
webbsidor som innehåller eller sprider 
barnpornografi, med adekvata 
skyddsmekanismer.

Or. en
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Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Skäl 46a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46a) Enligt Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna måste 
alla inskränkningar av skyddet för 
privatlivet, rätten till konfidentiell 
kommunikation, rätten till uppgiftsskydd 
eller friheten att ta emot eller skicka 
information ske genom lagstiftning och 
respektera andan i de rättigheterna och 
friheterna. Unionens rättspraxis avseende 
övervakning eller filtrering av 
elektroniska kommunikationer bekräftar 
att införandet av en skyldighet för en 
leverantör av elektroniska 
kommunikationer eller tjänster att 
urskiljningslöst övervaka 
kommunikationer inte bara utgör en 
allvarlig överträdelse av leverantörens 
frihet att bedriva sin verksamhet utan 
dessutom en överträdelse av kundernas 
grundläggande rättigheter. Alla system 
som omfattar krav på att leverantörer av 
elektronisk kommunikation eller 
elektroniska tjänster ska övervaka 
kommunikationen bör därför antingen 
ingå i unionslagstiftningen eller i den 
nationella lagstiftning som antagits i 
enlighet med unionslagstiftningen eller 
ha förhandsgranskats av domstol om 
systemet bygger på ett frivilligt 
arrangemang.

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Skäl 47
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(47) För att internet ska vara öppet bör 
leverantörerna av elektronisk 
kommunikation till allmänheten, inom de 
avtalsenliga gränserna för datavolymer och 
hastigheter för internetaccesstjänsterna och 
tjänsternas allmänna egenskaper, inte 
blockera, sakta ned, försämra eller 
diskriminera visst specifikt innehåll, vissa 
tillämpningar eller vissa tjänster eller 
specifika delar av dessa, förutom genom ett 
begränsat antal rimliga 
trafikstyrningsåtgärder. Sådana åtgärder 
bör vara öppna, proportionella och 
icke-diskriminerande. Åtgärder för att 
minimera följderna av nättrafikbelastning 
bör anses skäliga, under förutsättning att 
nättrafikbelastningen endast uppstår 
tillfälligt eller under exceptionella 
omständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Slutanvändarna bör därför också fritt kunna 
ingå avtal om tillhandahållande av 
specialiserade tjänster med ökad 
servicekvalitet, antingen med leverantörer 
av elektronisk kommunikation till 
allmänheten eller med innehålls-, 
tillämpnings- eller tjänsteleverantörer. I de 
fall där sådana avtal har ingåtts med 
internetaccessleverantören ska 
leverantören se till att den ökade 
servicekvaliteten inte försämrar 
internetaccessens allmänna kvalitet, om 
det inte är nödvändigt för att säkra 
leveransen av den ökade servicekvaliteten 
på grund av systemets utformning och 
den teknik som används. Dessutom bör 
trafikstyrningsåtgärder inte vidtas på ett 
sådant sätt att de diskriminerar tjänster 
som konkurrerar med dem som erbjuds av 
internetaccessleverantören.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) Dessutom efterfrågar innehålls-, 
tillämpnings- och tjänsteleverantörerna 
överföringstjänster som grundas på flexibla 
kvalitetsparametrar, bland annat lägre 
prioritet för trafik som inte är tidskänslig.
Dessa leverantörer måste ha möjlighet att 
förhandla om flexibel kvalitet på 
servicenivåerna med leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten när det gäller 
tillhandahållande av specialiserade
tjänster. Detta förväntas spela en viktig 
roll för utvecklingen av nya tjänster, till 
exempel kommunikation från maskin till 
maskin (M2M). Samtidigt bör sådana 
arrangemang ge leverantörer av elektronisk 

(50) Dessutom efterfrågar innehålls-, 
tillämpnings- och tjänsteleverantörerna 
överföringstjänster som grundas på flexibla 
kvalitetsparametrar, bland annat lägre 
prioritet för trafik som inte är tidskänslig.
Det finns för närvarande ingenting i 
unionslagstiftningen som förhindrar avtal 
om tillhandahållandet av sådana 
överföringstjänster. Dessa leverantörer 
måste eventuellt ha möjlighet att förhandla 
om flexibel kvalitet på servicenivåerna 
med leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten när det 
gäller tillhandahållande av vissa tjänster,
till exempel kommunikation från maskin 
till maskin (M2M). Samtidigt bör sådana 
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kommunikation till allmänheten möjlighet 
att balansera trafiken på ett bättre sätt och 
undvika överbelastning av nätet.
Innehålls-, tillämpnings- och 
tjänsteleverantörerna och leverantörerna av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten bör därför vara fria att ingå 
specialtjänsteavtal om fastställda 
kvalitetsnivåer på tjänsterna, om inte 
sådana avtal väsentligt försämrar den 
allmänna kvaliteten på 
internetaccesstjänster.

arrangemang ge leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten möjlighet 
att balansera trafiken på ett bättre sätt och 
undvika överbelastning av nätet.
Innehålls-, tillämpnings- och 
tjänsteleverantörerna och leverantörerna av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten bör därför även i 
fortsättningen vara fria att ingå 
specialtjänsteavtal om fastställda 
kvalitetsnivåer på tjänsterna, om inte 
sådana avtal försämrar den allmänna 
kvaliteten på internetaccesstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) De nationella 
regleringsmyndigheterna fyller en viktig 
funktion genom att garantera att 
slutanvändarna verkligen kan utöva 
friheten att ha tillgång till ett öppet 
internet. I detta syfte bör de nationella 
regleringsmyndigheterna ha övervaknings-
och rapporteringsskyldigheter och ha i 
uppgift att se till att leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten efterlever kraven. De bör 
också säkerställa icke-diskriminerande 
tillgång till internetaccesstjänster av hög 
kvalitet som inte försämras av de 
specialiserade tjänsterna. När de 
nationella regleringsmyndigheterna 
bedömer om det eventuellt föreligger ett 
generellt hinder för 
internetuppkopplingstjänster bör de ta 
hänsyn till kvalitetsparametrar såsom 
tidsplaner, och tillförlitlighetsparametrar
(latens, jitter, paketförlust), överbelastning 
i nätverket och effekterna av denna, 

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

med tjänster av ökad kvalitet, samt 
kvaliteten som slutanvändarna upplever 
den. De nationella 
regleringsmyndigheterna bör likaså ha 
befogenhet att införa minimikrav på 
servicekvaliteten för samtliga eller enskilda 
leverantörer av elektronisk kommunikation 
till allmänheten, om så är nödvändigt för 
att förebygga en allmän försämring av 
kvaliteten på internetaccesstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Skäl 68

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(68) För att ta hänsyn till marknaden och 
den tekniska utvecklingen bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen när det gäller 
anpassning av bilagorna. Det är särskilt 
viktigt att kommissionen under det 
förberedande arbetet kan genomföra 
lämpliga samråd, även på expertnivå. 
Kommissionen bör, då den förbereder och 
utarbetar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Skäl 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genomförandebefogenheterna för 
harmonisering och samordning av 
auktorisation av radiospektrum, egenskaper 
hos trådlösa accesspunkter med liten 
räckvidd, samordning mellan 
medlemsstaterna när det gäller fördelning 
av radiospektrum, närmare tekniska och 
metodologiska regler för europeiska 
virtuella tillträdesprodukter och skyddet 
av internetanslutning samt skälig 
trafikstyrning och kvalitet på tjänster, bör 
utövas i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 182/201125.

Genomförandebefogenheterna för 
harmonisering och samordning av 
auktorisation av radiospektrum, egenskaper 
hos trådlösa accesspunkter med liten 
räckvidd och samordning mellan 
medlemsstaterna när det gäller fördelning 
av radiospektrum bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/201125.

____________________ ____________________
25 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 om 
fastställande av allmänna regler och 
principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).

25 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 om 
fastställande av allmänna regler och 
principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Skäl 71

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(71) För att säkerställa ett konsekvent 
genomförande av de åtgärder som krävs för 
att fullborda den inre marknaden för 
elektronisk kommunikation i enlighet med 
denna förordning och vissa befintliga 
rättsliga bestämmelser, och för att 
avspegla viktiga faktorer i den 

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

nr 1211/2009 samt beslut 2012/243/EU
ändras. Detta innebär att de kriterier som 
tillämpas vid bedömningen av vilka 
marknader som är av betydelse och 
konkurrensförhållandena på dessa 
harmoniseras, att anmälningssystemet 
enligt direktiv 2002/270/EG anpassas och 
att bestämmelserna om 
minimiharmonisering av slutanvändarnas 
rättigheter enligt direktiv 2002/22/EG, som 
blir överflödiga i och med bestämmelserna 
om fullständig harmonisering i denna 
förordning, upphävs.

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Skäl 72

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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unionen. Dessa grossistavgifter utgör ett 
stort hinder för tillhandahållandet av 
roamingtjänster till prisnivåer som 
motsvarar de nationella mobiltjänsterna. 
Ytterligare åtgärder bör därför införas för 
att underlätta en sänkning av dessa 
avgifter. Kommersiella eller tekniska avtal 
mellan roamingleverantörer som 
möjliggör en virtuell utökning av deras 
nättäckning inom unionen är ett sätt att 
internalisera kostnaderna i grossistledet. 
För att skapa lämpliga incitament bör 
vissa regleringskrav som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 531/201226 anpassas. 
När roamingleverantörer via sin egna nät 
eller genom bilaterala eller multilaterala 
roamingavtal ser till att alla deras kunder 
i unionen som standard erbjuds 
roamingtaxor till samma nivå som de 
nationella taxorna till alla sina kunder, 
bör skyldigheten för nationella 
leverantörer att ge sina kunder tillträde 
till röst-, sms- och dataroamingtjänster 
från en alternativ roamingleverantör inte 
gälla för sådana leverantörer, med en 
övergångsperiod i de fall där sådant 
tillträde redan har beviljats.
__________________
26 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 531/2012 av den 
13 juni 2012 om roaming i allmänna 
mobilnät i unionen (EUT L 172, 
30.6.2012, s. 10).

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Skäl 73

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Skäl 74

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Skäl 75

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Skäl 76

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(76) För att skapa klarhet och 
rättssäkerhet bör ett datum fastställas för 
den definitiva utfasningen av 
roamingavgifter i slutkundsledet som 
inleddes med 
förordning (EG) nr 717/2007. Dessutom 
bör kommissionen, före detta definitiva 
avskaffande av roamingavgifter för
slutkundsledet, rapportera om alla 
nödvändiga förändringar av taxorna för 
grossistledet, bland annat med beaktande 
av termineringsavgifterna i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Skäl 77
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

[Den svenska översättningen av detta skäl 
överensstämmer inte med de övriga 
språkversionerna.]
(77) In order to provide stability and 
strategic leadership to BEREC activities, 
BEREC Board of Regulators should be 
represented by a full-time Chairperson 
appointed by the Board of Regulators, on 
the basis of merit, skills, knowledge of 
electronic communication market 
participants and markets, and of 
experience relevant to supervision and 
regulation, following an open selection 
procedure organised and managed by the 
Board of Regulators assisted by the 
Commission. For the designation of the 
first Chairperson of the Board of 
Regulators, the Commission should, inter 
alia, draw up a shortlist of candidates on 
the basis of merit, skills, knowledge of 
electronic communication market 
participants and markets, and of 
experience relevant to supervision and 
regulation. For the subsequent 
designations, the opportunity of having a 
shortlist drawn up by the Commission 
should be reviewed in a report to be 
established pursuant to this Regulation. 
The Office of BEREC should therefore 
comprise the Chairperson of the Board of 
Regulators, a Management Committee 
and an Administrative Manager.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Skäl 78

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(78) Direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG (78) Direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG 
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och 2002/22/EG samt förordningarna (EG) 
nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012 bör 
därför ändras i enlighet med detta.

och 2002/22/EG samt förordningarna (EG) 
nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012 samt 
beslut 2002/243/EU bör därför ändras i 
enlighet med detta.

Or. en

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Skäl 79

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(79) I enlighet med förordning (EG) 
nr 1211/2009 kan kommissionen alltid
inhämta ett yttrande från Berec när det
anses vara nödvändigt för genomförandet 
av bestämmelserna i denna förordning.

(79) I enlighet med förordning (EG) 
nr 1211/2009 bör kommissionen inhämta 
ett yttrande från Berec när det är
nödvändigt för genomförandet av 
bestämmelserna i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Skäl 79a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(79a) Regelverket för elektronisk 
kommunikation bör granskas i enlighet 
med kravet i Europaparlamentets 
resolution om rapporten om 
genomförandet av regelverket för 
elektronisk kommunikation26a. 
Granskningen bör grundas på en 
utvärdering i efterhand av regelverkets 
effekter sedan 2009, ett komplett samråd 
och en grundlig utvärdering i efterhand 
av de förväntade effekterna av de förslag 
som blir resultatet av granskningen. 
Förslagen bör läggas fram i tillräckligt 
god tid så att lagstiftaren får möjlighet att 
genomföra en grundlig analys och 
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diskussion av dem.
____________
26a P7_TA(2013)0454

Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I denna förordning fastställs de
regleringsprinciper och detaljerade regler 
som krävs för att fullborda EU:s inre 
marknad för elektronisk kommunikation, 
på vilken

1. I denna förordning fastställs de regler 
som krävs för att

Or. en

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) underlätta för leverantörer av 
elektroniska kommunikationstjänster och 
kommunikationsnät att i praktiken utöva 
sin rätt att driva sina nät och tillhandahålla 
tjänster oavsett var leverantören är 
etablerad eller var i unionen dess kunder 
finns genom ett samordnat och förenklat 
auktorisationssystem,

Or. en
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Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) underlätta det praktiska utövandet av 
medborgarnas och företagens rätt att få 
tillträde till konkurrenskraftiga, säkra och 
tillförlitliga kommunikationstjänster utan 
att hämmas av gränshinder eller 
omotiverade ytterligare kostnader,

Or. en

Ändringsförslag 52

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) skapa bättre samordnade ramar för 
samordnade radiospektrum för trådlösa 
bredbandskommunikationstjänster,

Or. en

Ändringsförslag 53

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Att garantera tillgänglighet hos och 
effektiv användning av radiospektrum på 
grundval av antingen en allmän 
auktorisation eller individuella 
nyttjanderätter, för trådlösa 
bredbandstjänster till stöd för innovation, 
investeringar och arbetstillfällen och till 
förmån för slutanvändarna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Att tillgodose medborgarnas och 
slutanvändarnas intressen när det gäller 
anslutningsmöjlighet genom att skapa de 
rätta investeringsförhållandena för att 
öka valfriheten och kvaliteten i fråga om 
nättillträde och tjänster, och genom att 
underlätta rörligheten inom unionen och 
främja både social och territoriell 
integration.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa genomförandet av de 
övergripande regleringsprinciper som 
anges i punkt 2 fastställs i denna 
förordning nödvändiga detaljerade regler 
för

utgår

a) en gemensam EU-auktorisation för 
EU-leverantörer av elektronisk 
kommunikation,
b) ökad enhetlighet i regleringsvillkoren 
när det gäller nödvändigheten av och 
proportionaliteten hos de 
korrigeringsåtgärder som nationella 
tillsynsmyndigheter ålägger 
EU-leverantörer av elektronisk 
kommunikation,
c) ett harmoniserat tillhandahållande på 
unionsnivå av vissa produkter i 
grossistledet för bredband enligt enhetliga 
regleringsvillkor,
d) en samordnad EU-ram för tilldelning 
av harmoniserade radiospektrum för 
trådlösa 
bredbandskommunikationstjänster, för att 
på så sätt skapa ett europeiskt trådlöst 
område.
e) harmonisering av reglerna för 
slutanvändares rättigheter och främjande 
av effektiv konkurrens på 
slutkundsmarknaderna, för att därigenom 
skapa ett europeiskt konsumentområde 
för elektronisk kommunikation,
f) en utfasning av omotiverade 
tilläggsavgifter för kommunikation inom 
unionen och roamingkommunikation 
inom unionen.

Or. en
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Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) EU-leverantör av elektronisk 
kommunikation: ett företag som är 
etablerat i unionen och som 
tillhandahåller eller har för avsikt att 
tillhandahålla elektroniska 
kommunikationsnät eller 
kommunikationstjänster, antingen direkt 
eller genom en eller flera filialer, vilka 
riktas till fler än en medlemsstat, och 
vilket inte kan anses utgöra ett 
dotterbolag till en annan leverantör av 
elektronisk kommunikation.

utgår

Or. en

Motivering

Genom dessa bestämmelser introduceras en oerhört komplicerad överbyggnad med en 
svårförutsägbar tillsynsstruktur. Alla sådana förslag bör bli föremål för ett djupgående och 
grundligt samrådsförfarande och bör därför analyseras i samband med översynen av 
regelverket som helhet.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) dotterbolag: ett företag i vilket ett 
annat företag direkt eller indirekt

utgår

i) har befogenhet att använda mer än 
hälften av rösträttigheterna, eller
ii) har befogenhet att utse mer än hälften 
av ledamöterna i kontrollorganet, 
styrelsen eller de organ som rättsligt 
företräder företaget, eller
iii) har rätt att leda företagets verksamhet.
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Or. en

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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och tillhandahållande av elektroniska 
kommunikationstjänster eller 
kommunikationsnät i unionen fattas.

Or. en

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) värdmedlemsstat: varje annan 
medlemsstat än hemmedlemsstaten där en 
EU-leverantör av elektronisk 
kommunikation tillhandahåller 
elektroniska kommunikationsnät eller 
kommunikationstjänster.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) virtuell bredbandsaccess: en typ av 
åtkomst till bredbandsnät i grossistledet 
som består av en virtuell anslutningslänk 
till kunden via någon 
accessnätinfrastruktur, undantaget fysiskt 
tillträde, tillsammans med en 
överföringstjänst till en fastställd 
uppsättning överlämningspunkter, 
inklusive specifika nätelement, specifika 
nätfunktioner och anknutna it-system.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) långdistanskommunikation: 
samtals- eller meddelandetjänst som 
terminerar utanför det område vilket 
omfattas av den lokala växeln och 
regionaltaxan och vilket identifieras av en 
geografisk områdeskod i den nationella 
nummerplanen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 15
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Alla leverantörer av elektronisk 
kommunikation har rätt att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster inom hela unionen 
och att utöva de rättigheter som gäller för 
tillhandahållande av sådana nät och tjänster 
i varje medlemsstat där de bedriver 
verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår
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Or. en

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. När kommissionen utövar de 
befogenheter som den tilldelas enligt detta 
avsnitt ska den ta största möjliga hänsyn 
till eventuella yttranden som utfärdas av 
Gruppen för radiospektrumpolitik (RSPG), 
inrättad genom kommissionens 
beslut 2002/622/EG28 och alla exempel på 
bästa regelpraxis samt alla rapporter och 
råd från Berec i frågor som ligger inom 
dess behörighet.

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

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

Or. en

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

och deras varaktighet
1. Utan att detta ska påverka 
tillämpningen av konkurrensreglerna för 
företag ska följande gälla för överlåtelse 
eller uthyrning av rätten att använda 
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spektrum, eller delar därav, som anges i 
artikel 6.8 i beslut 2012/243/EU:
a) Medlemsstaterna ska offentliggöra de 
aktuella detaljerna för alla sådana 
nyttjanderätter i ett standardiserat 
elektroniskt format.
b) Medlemsstaterna får inte vägra att 
medge överlåtelse eller uthyrning till en 
befintlig innehavare av sådan 
nyttjanderätt.
c) I de fall som inte omfattas av b ovan 
kan medlemsstaterna vägra att överlåta 
enbart om det framkommer att det finns 
en klar risk för att den nya innehavaren 
inte skulle kunna uppfylla de gällande 
villkoren för nyttjanderätten.
d) I de fall som inte omfattas av b ovan 
får medlemsstaterna inte vägra en 
uthyrning om den uthyrande parten åtar 
sig att förbli ansvarig för att uppfylla de 
gällande villkoren för nyttjanderätten.
2. Alla administrativa avgifter som åläggs 
företagen i samband med behandlingen 
av en ansökan om överlåtelse eller 
uthyrning av spektrum ska totalt enbart 
täcka de administrativa kostnaderna 
inklusive kompletterande steg, till exempel 
utfärdandet av en ny nyttjanderätt, som 
uppkommer under behandlingen av 
ansökan. Alla sådana avgifter ska åläggas 
på ett objektivt, öppet och proportionellt 
sätt som minimerar de ytterligare 
administrativa kostnaderna och 
motsvarande avgifter. Artikel 12.2 i 
direktiv 2002/20/EG ska gälla för avgifter 
som införs enligt denna punkt. 
3. Alla nyttjanderätter till spektrum ska 
beviljas med en varaktighet på minst
30 år. Medlemsstaterna har rätt att bevilja 
nyttjanderätter på obestämd tid.
4. Varaktigheten för alla befintliga 
nyttjanderätter förlängs härmed till 30 år 
från den dag de beviljades, utan att detta 
ska påverka övriga villkor i samband med 
nyttjanderätterna och nyttjanderätter som 
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beviljats på obestämd tid. 

Or. en

Motivering

Den praktiska möjligheten att handla med spektrum bör förbättras ytterligare för att 
stimulera uppkomsten av en sekundärmarknad för spektrum som kan leda till en effektivare 
spridning av frisläppta spektrumresurser. En sådan marknad kommer att få ytterligare 
stimulans av att licenserna får en giltighet på minst 30 år (utan att det ska hindra ännu längre 
eller obegränsad giltighet).

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De nationella behöriga myndigheterna 
ska tillämpa auktorisationssystem som är 
så lite betungande som möjligt för att tillåta 
användning av radiospektrum på grundval 
av objektiva, öppet redovisade, icke-
diskriminerande och proportionerliga 

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

kriterier för att användningen av 
radiospektrum ska vara så flexibel och 
effektiv som möjligt, och sträva efter att 
uppnå jämförbara villkor inom unionen för 
integrerade flerterritoriella investeringar 
och verksamheter av leverantörer av 
elektronisk kommunikation.

Or. en

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De nationella behöriga myndigheterna
ska fastställa tidtabeller för beviljande eller 
förnyad tilldelning av nyttjanderätter eller 
för förlängning av sådana rätter enligt 
villkoren för befintliga rätter, vilka ska 
gälla för radiospektrum som 
harmoniserats för trådlösa 
bredbandskommunikationer.

1. De nationella behöriga myndigheterna 
ska fastställa tidtabeller för beviljande eller 
förnyad tilldelning av nyttjanderätter eller 
för förlängning av sådana rätter enligt 
villkoren för befintliga rätter samtidigt som 
de i alla avseende beaktar 
direktiv 2002/21/EG, framför allt 
artiklarna 7, 8, 8a, 9 och 9a, 
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beslut 2002/676/EU och beslut 
2012/243/EU, framför allt artiklarna 2, 3, 
5 och 6.

Or. en

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 88

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. För att säkerställa ett enhetligt 
genomförande av punkt 1 i hela unionen 
och särskilt möjliggöra synkroniserad 
tillgång till trådlösa tjänster inom unionen
ska kommissionen genom 
genomförandeakter som ska antas inom ett 
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år från denna förordnings 
ikraftträdandedatum

Or. en

Ändringsförslag 89

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 på 
minst 30 år för de rätter som beviljas i de 
harmoniserade banden, eller besluta att 
rätterna ska beviljas på obestämd tid,

Or. en

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – stycke 1

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.

3. I enlighet med artikel 8a.3 andra 
stycket ska kommissionen också 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. Dessa
genomförandeakter ska antas i enlighet 
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med det granskningsförfarande som avses i
artikel 33.2.

Or. en

Ändringsförslag 91

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.

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 varaktigheten för de nyttjanderätterna
förlängas utan att det ska påverka andra 
villkor i anslutning till rätterna.

Or. en

Ändringsförslag 92

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 

utgår
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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.

Or. en

Ändringsförslag 93

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.

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, så att 
innehavarna av nyttjanderätterna är 
medvetna om att kommissionen kommer
att anta genomförandeakter i enlighet med 
punkt 2 för hela unionen. Detta stycke ska 
inte tillämpas på beviljande av 
nyttjanderätter med en obegränsad 
giltighetstid.

Or. en

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. När det gäller harmoniserade band för 6. När det gäller harmoniserade band för 
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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.

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 anta en 
genomförandeakt för att fastställa format 
och förfaranden för inlämnandet av sådan 
information 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 95

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Nyttjanderätternas giltighetstid. c) Nyttjanderätternas giltighetstid, som ska 
vara minst 30 år.

Or. en

Ändringsförslag 96

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Villkor för tilldelning, överlåtelse eller 
ackumulering av nyttjanderätter.

j) Villkor för tilldelning, förnyad 
tilldelning, överlåtelse eller ackumulering 
av nyttjanderätter.

Or. en
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Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Eventuella genomförandeakter som 
antagits i enlighet med artikel 12.

d) Genomförandeakter som antagits i 
enlighet med artikel 12.

Or. en

Ändringsförslag 98

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/EG31.

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 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 
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nr 1999/519/EG31.
__________________ __________________
30Europaparlamentets 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).

30Europaparlamentets 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 99

Förslag till förordning
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Kapitel 3 – avsnitt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en
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Motivering

Dessa produkter har utsatts för häftig kritik som sträcker sig från att de inte är 
ändamålsenliga till att de i grunden strider mot regelverkets grundtankar. De bör tas bort och 
ingå i översynen. 

Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en

Motivering

Fasta och mobila internationella samtal är för närvarande avreglerade konkurrensutsatta 
marknader som inte behöver regleras genom ett EU-ingripande.

Ändringsförslag 102

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 

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

leverantörer av internetaccess.

Or. en

Motivering

Leverantörerna av internettjänster ska inte enbart behöva uppfylla användarnas 
grundläggande behov. De bör också kunna uppfylla mer specifika krav från användarna, 
såsom utsändningar via internetprotokoll (IP-TV), videokonferenser och vissa 
hälsovårdstillämpningar.

Ändringsförslag 103

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. I de fall där sådana avtal 
har ingåtts med en leverantör av 
internetaccess ska den leverantören se till 
att den ökade servicekvaliteten inte 
försämrar internetaccessens allmänna 
kvalitet, förutom i den omfattning som 
krävs för att säkra leverans av den ökade 
servicekvaliteten med beaktande av 
systemets utformning och den teknik som 
används.

Or. en
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Ändringsförslag 104

Förslag till förordningArtikel 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 innehåll, tillämpningar och 
tjänster och leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten ska 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
internettjänsternas allmänna kvalitet.
Dessutom bör trafikstyrningsåtgärder inte 
vidtas på ett sådant sätt att de 
diskriminerar tjänster som konkurrerar 
med dem som erbjuds av 
internetaccessleverantören.

Or. en

Motivering

Bestämmelserna i denna förordning måste säkerställa principerna om öppenhet och icke-
diskriminering.

Ändringsförslag 105

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) genomföra en lagstiftningsbestämmelse 
eller ett domstolsbeslut,

Or. en

Motivering

Detta ska inte påverka tillämpningen av punkt 25 i direktiv 2011/92, som ger 
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medlemsstaterna möjlighet att blockera tillträdet till webbsidor som innehåller eller sprider 
barnpornografi, med adekvata skyddsmekanismer.

Ändringsförslag 106

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. De ska, i samarbete 
med andra behöriga nationella 
myndigheter, också övervaka påverkan på
kulturell mångfald och innovation. 
Nationella regleringsmyndigheter ska 
årligen offentliggöra rapporter om 
övervakningen och resultaten av denna och 
skicka de rapporterna till kommissionen 
och Berec.

Or. en

Ändringsförslag 107

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.
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Or. en

Motivering

Berec måste utarbeta ordentliga riktlinjer för att säkerställa principerna om insyn och 
icke-diskriminering samt en enhetlig tillämpning i hela unionen.

Ändringsförslag 108

Förslag till förordning
Artikel 30a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 30a
Tillsyn och verkställighet

1. De nationella regleringsmyndigheterna 
ska kontrollera och övervaka att denna 
förordning följs inom deras respektive 
territorier.
2. De nationella regleringsmyndigheterna 
ska offentliggöra aktuell information om 
tillämpningen av denna förordning i en 
form som är lättillgänglig för alla berörda 
parter.
3. De nationella regleringsmyndigheterna 
ska ha befogenhet att kräva att företag 
som omfattas av skyldigheter enligt denna 
förordning lämnar all information som är 
relevant för förordningens genomförande 
och verkställighet. Dessa företag ska på 
begäran lämna denna information utan 
dröjsmål och inom de tidsgränser och på 
den detaljnivå som de nationella 
regleringsmyndigheterna kräver.
4. De nationella regleringsmyndigheterna 
får ingripa på eget initiativ för att se till 
att denna förordning följs.
5. Om en nationell regleringsmyndighet 
upptäcker att skyldigheterna enligt denna 
förordning åsidosätts ska den ha 
befogenhet att kräva att åsidosättandet 
omedelbart upphör.

Or. en
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Ändringsförslag 109

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. en

Ändringsförslag 110

Förslag till förordning
Artikel 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 111

Förslag till förordning
Artikel 34 – stycke 1
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 3.2 ska andra stycket utgå. (1) Artikel 3 ska ändras på följande sätt: 

Or. en
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Ändringsförslag 112

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1 – led a (nytt) 
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 3 – punkt 2

Kommssionens förslag Ändringsförslag

a) Punkt 2 ska ersättas med följande:
2. Tillhandahållande av elektroniska 
kommunikationsnät eller tillhandahållande 
av elektroniska kommunikationstjänster 
får, utan att det påverkar tillämpningen av 
de särskilda skyldigheter som anges i 
artikel 6.2 eller nyttjanderätten enligt 
artikel 5, endast underkastas allmän 
auktorisation. Det får krävas att det 
berörda företaget skall göra en anmälan, 
men inte att det skall ha erhållit ett 
uttryckligt beslut eller någon annan 
administrativ handling från den nationella 
regleringsmyndigheten, innan det börjar 
utöva de rättigheter som följer av 
auktorisationen. Företaget får inleda sin 
verksamhet direkt efter ingiven anmälan, 
om sådan krävs, under förutsättning att 
bestämmelserna om nyttjanderätt i 
artiklarna 5, 6 och 7 är uppfyllda.

”2. Tillhandahållande av elektroniska 
kommunikationsnät eller tillhandahållande 
av elektroniska kommunikationstjänster 
får, utan att det påverkar tillämpningen av 
de särskilda skyldigheter som anges i 
artikel 6.2 eller nyttjanderätten enligt 
artikel 5, endast underkastas allmän 
auktorisation. Om en medlemsstat anser
att ett anmälningskrav är motiverat kan 
den medlemsstaten kräva att det berörda 
företaget skall göra en anmälan till Berec, 
men inte att det skall ha erhållit ett 
uttryckligt beslut eller någon annan 
administrativ handling från den nationella 
regleringsmyndigheten eller någon annan 
myndighet, innan det börjar utöva de 
rättigheter som följer av auktorisationen.
Företaget får inleda sin verksamhet direkt 
efter anmälan till Berec, om sådan krävs, 
under förutsättning att bestämmelserna om 
nyttjanderätt i artiklarna 5, 6 och 7 är 
uppfyllda.”

Företag som tillhandahåller 
gränsöverskridande elektroniska 
kommunikationstjänster till företag som 
är belägna i flera medlemsstater ska inte 
vara skyldiga att lämna in mer än en 
anmälan per berörd medlemsstat.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:EN:HTML)

Motivering

En standardiserad anmälan till Berec skulle säkerställa att leverantörerna inte diskrimineras 
av olika medlemsstater under i övrigt likartade förhållanden och att enhetliga tillsynsrutiner 
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tillämpas på den inre marknaden.

Ändringsförslag 113

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1 – led b (nytt) 
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 3 – punkt 3

Kommssionens förslag Ändringsförslag

b) Punkt 3 ska ersättas med följande:
3. Den anmälan som avses i punkt 2 får 
inte innefatta mer än att en juridisk eller 
fysisk person underrättar den nationella 
regleringsmyndigheten om att personen 
har för avsikt att börja tillhandahålla 
elektroniska kommunikationsnät eller 
kommunikationstjänster och lämnar in det 
minimum av information som den 
nationella regleringsmyndigheten behöver 
för att kunna föra ett register eller en 
förteckning över leverantörer av 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster. Informationen 
skall inskränka sig till sådana uppgifter 
som är nödvändiga för att identifiera 
leverantören, t.ex. organisationsnummer, 
och leverantörens kontaktpersoner, adress 
och en kortfattad beskrivning av nätet 
eller tjänsten samt den planerade 
tidpunkten för inledande av 
verksamheten.

”3. En sådan anmälan som avses i punkt 2 
får inte innefatta mer än att en juridisk eller 
fysisk person underrättar Berec på ett 
standardiserat formulär i den form som 
anges i del D i bilagan om att personen har 
för avsikt att börja tillhandahålla 
elektroniska kommunikationsnät eller 
kommunikationstjänster och lämnar in det 
minimum av information som Berec och
den nationella regleringsmyndigheten 
behöver för att kunna föra ett register eller 
en förteckning över leverantörer av 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster. Medlemsstaterna 
får inte införa några ytterligare eller 
separata anmälningskrav.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:EN:PDF)

Ändringsförslag 114

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1 – led c (nytt) 
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 3 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Följande stycke ska läggas till:
”3a. Medlemsstaterna ska skicka ett 
motiverat meddelande till kommissionen 
och de övriga medlemsstaterna inom 
tolv månader efter tillämpningsdatum för 
förordning (EU) nr [XXX/2014]* om de 
anser att ett anmälningskrav är motiverat. 
Kommissionen ska granska meddelandet 
och vid behov anta ett beslut inom 
tre månader från datum för meddelandet 
med en begäran om att medlemsstaten 
avskaffar kravet på anmälan.
______________
* Europaparlamentets och kommissionens 
förordning om åtgärder för att fullborda 
den europeiska inre marknaden för 
elektronisk kommunikation och om 
ändring av direktiven 2002/20/EG, 
2002/21/EG och 2002/22/EG samt 
förordningarna (EG) nr 1211/2009 och 
(EU) nr 531/2012 (EUT L ... , s. ...).” 

Or. en

Ändringsförslag 115

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1a (ny) 
Direktiv 2002/20/EG
Bilaga – del D (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a). I bilagan ska följande del D läggas 
till:
”D. Information som krävs i en anmälan 
enligt artikel 3
Anmälan ska innehålla en förklaring om 
avsikten att börja tillhandahålla 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster, och ska endast 
åtföljas av följande uppgifter:
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1. Leverantörens namn.
2. Leverantörens juridiska status, form 
och registreringsnummer samt var 
leverantören är registrerad i 
handelsregister eller liknande offentligt 
register.
3. Geografisk adress för leverantörens 
huvudnäringsställe.
4. En kontaktperson.
5. En kortfattad beskrivning av de nät 
eller tjänster som ska tillhandahållas. 
6. De berörda medlemsstaterna.
7. Beräknat startdatum för 
verksamheten.”

Or. en

Ändringsförslag 116

Förslag till förordning
Artikel 34 a (ny) 
Beslut 243/15
2012/EU
Artikel 6 – punkt 8 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 34a
Ändring av beslut 2012/243/EG

I artikel 6.8 i beslut 2012/243/EU 
ska följande stycke läggas till:
”Medlemsstaterna ska tillåta överlåtelse 
eller uthyrning av ytterligare 
harmoniserade band på samma grunder 
som de som räknas upp i första stycket.”

Or. en
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Ändringsförslag 117

Förslag till förordning
Artikel 35 – led 1
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I artikel 1 ska följande punkt 6 läggas 
till:

utgår

”Detta direktiv och särdirektiven ska 
tolkas och tillämpas tillsammans med 
bestämmelserna i förordning (EU) 
nr [XXX/2014].”

Or. en

Ändringsförslag 118

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

Kommssionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 2 ska led g ändras på 
följande sätt:

”nationell regleringsmyndighet: ett eller 
flera organ som av en medlemsstat har fått 
i uppdrag att utföra någon av de
regleringsuppgifter som fastställs i detta 
direktiv och i särdirektiven.”

”nationell regleringsmyndighet: ett organ 
som av en medlemsstat har fått i uppdrag 
att utföra de regleringsuppgifter som 
fastställs i detta direktiv och i 
särdirektiven.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:EN:PDF)

Ändringsförslag 119

Förslag till förordning
Artikel 35 – led 1b (nytt)



PR\1007625SV.doc 79/111 PE522.762v01-00

SV

Direktiv 2002/21/EG
Artikel 3 – punkt 3a

Kommssionens förslag Ändringsförslag

(1b) Artikel 3.3a ska ersättas med 
följande:

3a. Utan att det påverkar tillämpningen av 
bestämmelserna i punkterna 4 och 5 ska de
nationella regleringsmyndigheter som har
ansvaret för förhandsreglering av 
marknaden eller för lösning av tvister 
mellan företag i enlighet med artiklarna 20
eller 21 i detta direktiv agera oberoende 
och inte begära eller ta emot instruktioner 
från något annat organ i samband med 
utövandet av dessa uppgifter som tilldelats 
dem enligt den nationella lagstiftning som 
genomför gemenskapslagstiftningen. Detta 
ska inte förhindra översyn i enlighet med 
nationell konstitutionell rätt. Endast 
överklagandeinstanser som inrättats i 
enlighet med artikel 4 ska ha befogenheter 
att upphäva eller undanröja de nationella 
regleringsmyndigheternas beslut.

”3a. Utan att det påverkar tillämpningen av 
bestämmelserna i punkterna 4 och 5 ska
varje nationell regleringsmyndighet ha
ansvaret för åtminstone förhandsreglering 
av marknaden enligt artiklarna 7, 7a, 15 
och 16 i detta direktiv och 
artiklarna 9−13b i direktiv 2002/19/EG 
samt numrering, benämning och 
adressering, samlokalisering och delning 
av nätverkselement och tillhörande 
anläggningar och för lösning av tvister 
mellan företag i enlighet med artiklarna 10, 
12, 20 och 21 i detta direktiv och för
rimliga avgifter, tjänsternas kvalitet hos 
de utvalda företagen, kostnaderna för den 
allmänna serviceskyldigheten, 
tillsynskontroll av tjänster i grossistledet, 
avtal, informationens öppenhet och 
offentliggörande, servicekvalitet, 
säkerställande av lika förutsättningar för 
access och valmöjligheter för 
funktionshindrade slutanvändare, 
nödtjänster och det gemensamma 
europeiska larmnumret, tillgång till 
nummer och tjänster, tillhandahållande 
av ytterligare anläggningar och 
underlättande av byte av leverantör enligt 
artiklarna 9, 11, 12, 17, 20, 21, 22, 23a, 
26, 28, 29 och 30 i direktiv 2002/22/EG, 
samt för direktiv 2002/58/EG.

Medlemsstaterna ska säkerställa att chefen 
för den nationella regleringsmyndigheten, 
eller i förekommande fall medlemmar i det 
kollegiala organ som fyller denna funktion 
inom den nationella regleringsmyndigheten 
enligt första stycket eller dennes ersättare 
ska kunna avsättas enbart om denne inte 
längre uppfyller villkoren för att utföra sina 
uppgifter vilka har fastställts i förväg i 
nationell lagstiftning. Beslutet att avsätta 

Varje nationell regleringsmyndighet ska 
agera oberoende och inte begära eller ta 
emot instruktioner från något annat organ i 
samband med utövandet av dessa 
uppgifter, som tilldelats dem enligt den 
nationella lagstiftning som genomför 
gemenskapslagstiftningen. Detta ska inte 
förhindra översyn i enlighet med nationell 
konstitutionell rätt. Endast 
överklagandeinstanser som inrättats i 
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den berörda nationella 
regleringsmyndighetens chef, eller i 
förekommande fall medlemmar i det 
kollegiala organ som fyller denna funktion 
inom regleringsmyndigheten, ska 
offentliggöras vid tidpunkten för 
uppsägningen. Den avsatta chefen för den 
nationella regleringsmyndigheten, eller i 
förekommande fall de avsatta 
medlemmarna i det kollegiala organ som 
fyller denna funktion inom den nationella 
regleringsmyndigheten, ska erhålla en 
motivering och ha rätt att begära att denna 
offentliggörs om så inte annars skulle ske, i 
vilket fall den ska offentliggöras.

enlighet med artikel 4 ska ha befogenhet att 
upphäva eller undanröja de nationella 
regleringsmyndigheternas beslut.
Medlemsstaterna ska säkerställa att chefen 
för den nationella regleringsmyndigheten, 
eller i förekommande fall medlemmar i det 
kollegiala organ som fyller denna funktion 
inom den nationella regleringsmyndigheten 
enligt första stycket eller dennes ersättare 
ska kunna avsättas enbart om denne inte 
längre uppfyller villkoren för att utföra sina 
uppgifter vilka har fastställts i förväg i 
nationell lagstiftning. Beslutet att avsätta
den berörda nationella 
regleringsmyndighetens chef, eller i 
förekommande fall medlemmar i det 
kollegiala organ som fyller denna funktion 
inom regleringsmyndigheten, ska 
offentliggöras vid tidpunkten för 
uppsägningen. Den avsatta chefen för den 
nationella regleringsmyndigheten, eller i 
förekommande fall de avsatta 
medlemmarna i det kollegiala organ som 
fyller denna funktion inom den nationella 
regleringsmyndigheten, ska erhålla en 
motivering och ha rätt att begära att denna 
offentliggörs om så inte annars skulle ske, i 
vilket fall den ska offentliggöras.

Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
nationella regleringsmyndigheterna enligt
första stycket har separata årliga budgetar.
Denna budget ska offentliggöras.
Medlemsstaterna ska även se till att de 
nationella regleringsmyndigheterna har 
tillräckliga ekonomiska resurser och 
tillräcklig personal för att aktivt kunna 
delta i och stödja organet för europeiska 
regleringsmyndigheter för elektronisk 
kommunikation (Berec)1.

Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
nationella regleringsmyndigheterna enligt
första stycket har separata årliga budgetar
och att budgetarna är tillräckliga för att 
de ska kunna utföra sina åligganden.
Budgetarna och de reviderade årliga 
räkenskaperna ska offentliggöras av de 
olika nationella regleringsmyndigheterna.
De nationella regleringsmyndigheterna 
ska organiseras och drivas på ett sådant 
sätt att objektiviteten och opartiskheten 
för deras verksamhet säkerställs och de 
ska förfoga över ett tillräckligt antal 
kompetenta anställda för att kunna utföra 
sina åligganden på rätt sätt. 
Medlemsstaterna ska även se till att de 
nationella regleringsmyndigheterna har 
tillräckliga ekonomiska resurser och 
tillräcklig personal för att aktivt kunna 
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delta i och stödja organet för europeiska 
regleringsmyndigheter för elektronisk 
kommunikation (Berec)1.

______________________ ______________________
1 Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1211/2009 av den 
25 november 2009 om inrättande av 
organet för europeiska 
regleringsmyndigheter för elektronisk 
kommunikation (Berec) och byrån.

1 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1211/2009 av den 
25 november 2009 om inrättande av 
organet för europeiska 
regleringsmyndigheter för elektronisk 
kommunikation (Berec) och byrån.

Or. en

Motivering

Om man har en enda nationell regleringsmyndighet per medlemsstat, samtidigt som man 
harmoniserar deras kärnkompetenser och stärker deras resurser, så kommer det inte bara att 
bli till direkt nytta för tillsynen och efterlevnaden av regelverket i medlemsstaten utan det 
kommer dessutom indirekt att ytterligare stödja de nationella regleringsmyndigheternas 
gemensamma arbete i Berec.

Ändringsförslag 120

Förslag till förordning
Artikel 35 – led 2 – led b
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– b) Punkt 2 ska ersättas med följande: utgår
”2. Under den tidsfrist på tre månader 
som avses i punkt 1 ska kommissionen, 
Berec och den berörda nationella 
regleringsmyndigheten ha ett nära 
samarbete för att identifiera den 
effektivaste och lämpligaste åtgärden mot 
bakgrund av de mål som fastställs i 
artikel 8 med beaktande av 
marknadsaktörernas yttranden och 
behovet av att säkerställa spridningen av 
en enhetlig regleringspraxis. Om en 
planerad åtgärd syftar till att införa, 
ändra eller återkalla en skyldighet för en 
EU-leverantör av elektronisk 
kommunikation i den mening som avses i 
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förordning (EU) nr [XXX/2014] i en 
värdmedlemsstat, får även den nationella 
regleringsmyndigheten i 
hemmedlemsstaten delta i samarbetet.”

Or. en

Ändringsförslag 121

Förslag till förordning
Artikel 35 – led 2 – led c
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– c) Följande punkt ska införas som 
punkt 5aa:

utgår

”aa) fatta beslut om att den berörda 
nationella regleringsmyndigheten ska dra 
tillbaka förslaget, tillsammans med 
specifika förslag till ändringar av den, när 
den planerade åtgärden syftar till att 
införa, ändra eller återkalla en skyldighet 
för en EU-leverantör av elektronisk 
kommunikation i den mening som avses i 
förordning (EU) nr [XXX/2014].”

Or. en

Ändringsförslag 122

Förslag till förordning
Artikel 35 – led 2 – led d
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 7a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– d) I punkt 6 ska följande stycke läggas 
till:

utgår

”Artikel 7.6 ska gälla i de fall där 
kommissionen fattar ett beslut i enlighet 
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med punkt 5aa.”

Or. en

Ändringsförslag 123

Förslag till förordning
Artikel 35 – led 2a (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artikel 8.4 ska led g utgå.

Or. en

Ändringsförslag 124

Förslag till förordning
Artikel 35 – led 2b (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9b – punkt 3 – stycke 1

Kommssionens förslag Ändringsförslag

(2b) I artikel 9b.3 ska första stycket 
ersättas med följande:

Kommissionen får anta lämpliga 
genomförandeåtgärder för att identifiera de 
band för vilka nyttjanderätter till 
radiofrekvenser kan överföras eller hyras 
ut mellan företag. Dessa åtgärder ska inte 
täcka frekvenser som används för 
utsändningar.

”3. Kommissionen ska anta lämpliga 
genomförandeåtgärder för att göra det 
lättare att överföra eller hyra ut
nyttjanderätter till radiofrekvenser mellan 
företag. De åtgärderna ska vidtas inom 
tolv månader efter ikraftträdandedatum 
för förordning [XXX/2014]*. Dessa 
åtgärder ska inte täcka frekvenser som 
används för utsändningar.

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

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0021:20091219:EN:HTML)

Ändringsförslag 125

Förslag till förordning
Artikel 35 – led 4
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 19 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När kommissionen konstaterar att 
skillnader i de nationella 
regleringsmyndigheternas genomförande 
av de regleringsuppgifter som anges i detta 
direktiv och i särdirektiven samt i 
förordning (EU) nr [XXX/2014] kan skapa 
hinder för den inre marknaden får
kommissionen, utan att detta påverkar 
tillämpningen av artikel 9 i detta direktiv 
och artiklarna 6 och 8 i 
direktiv 2002/20/EG
(auktorisationsdirektivet), utfärda en 
rekommendation eller ett beslut om 
harmoniserad tillämpning av 
bestämmelserna i det här direktivet, 
särdirektiven och förordning (EU) 
nr [XXX/2014] för att de mål som anges i
artikel 8 ska uppnås; när detta görs ska 
kommissionen i största möjliga 
utsträckning beakta yttrandet från Berec.

När kommissionen konstaterar att 
skillnader i de nationella 
regleringsmyndigheternas genomförande 
av de regleringsuppgifter som anges i detta
direktiv och i särdirektiven samt i 
förordning (EU) nr [XXX/2014] kan skapa 
hinder för den inre marknaden ska
kommissionen, utan att detta påverkar 
tillämpningen av artikel 9 i detta direktiv 
och artiklarna 6 och 8 i 
direktiv 2002/20/EG
(auktorisationsdirektivet), utfärda en 
rekommendation eller ett beslut om 
harmoniserad tillämpning av 
bestämmelserna i det här direktivet, 
särdirektiven och förordning (EU) 
nr [XXX/2014] för att de mål som anges i 
artikel 8 ska uppnås; när detta görs ska 
kommissionen i största möjliga 
utsträckning beakta yttrandet från Berec.

Or. en
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Ändringsförslag 126

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

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 127

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 2

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
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Motivering

Kommissionens förslag till lösning av roamingproblemet genom frivilliga avtal som ett 
alternativ till de nuvarande skyldigheterna i Roaming III-förordningen skapar ett betydande 
mått av osäkerhet.

Ändringsförslag 128

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en

Ändringsförslag 129

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Följande artikel 4a ska läggas till: utgår
Artikel 4a
[...]

Or. en
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Ändringsförslag 130

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

(4a) Följande artikel ska införas:
”Artikel 6a 
Avskaffande av roamingavgifter i 
slutkundsledet
Från och med den 1 juli 2016 ska 
roamingleverantörer inte längre ta ut 
någon extra avgift jämfört med avgifterna 
för inhemska mobila 
kommunikationstjänster för 
roamingkunder för reglerade 
roamingsamtal som görs eller tas emot, 
för alla reglerade sms-
roamingmeddelanden som skickas eller 
för några reglerade dataroamingtjänster 
som utnyttjas, utan att detta ska påverka 
genomförandet av åtgärder som vidtagits 
för att förebygga felaktig eller bedräglig 
användning.”

Or. en

Motivering

Efter tre förordningar under en sexårsperiod föreslår föredraganden att roamingavgifterna i 
slutkundsledet för röst, sms och data äntligen avskaffas. Denna skyldighet för operatörerna 
bör inte träda i kraft före den 1 juli 2016 för att inte försvåra tillämpningen av 
rättssäkerhetsprincipen.

Ändringsförslag 131

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Det första stycket ska ersättas av 
följande stycke:

(a) Det första stycket ska ersättas av 
följande stycke:

”2. Med verkan från den 1 juli 2013 får den ”2. Med verkan från den 1 juli 2012 får den 
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slutkundsavgift (exklusive mervärdesskatt) 
för en eurotaxa för rösttelefoni som en 
roamingleverantör får ta ut av sin 
roamingkund för ett reglerat 
roamingsamtal variera för alla 
roamingsamtal, men får inte överstiga
0,24 EUR per minut för ringda samtal eller
0,07 EUR per minut för mottagna samtal.
Den högsta slutkundsavgiften för ringda 
samtal ska sänkas till 0,19 EUR den 
1 juli 2014. Från och med den 1 juli 2014
ska roamingleverantörer inte ta ut någon 
avgift av sina roamingkunder för 
mottagna samtal, utan att det påverkar 
åtgärder som vidtas för att förhindra 
anormal eller bedräglig användning. Utan 
att det påverkar tillämpningen av 
artikel 19 ska dessa högsta 
slutkundsavgifter för eurotaxan för 
rösttelefoni fortsätta att gälla till och med
den 30 juni 2017.”

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
0,29 EUR per minut för ringda samtal eller
0,08 EUR per minut för mottagna samtal.
Den högsta slutkundsavgiften för ringda 
samtal ska sänkas till 0,24 EUR den 
1 juli 2013 och till 0,19 EUR den 
1 juli 2014 och den högsta 
slutkundsavgiften för mottagna samtal 
ska sänkas till 0,07 EUR den 1 juli 2013 
och 0,05 EUR den 1 juli 2014. Dessa 
högsta slutkundsavgifter för eurotaxan för 
rösttelefoni ska fortsätta att gälla till den 
30 juni 2016.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:01:EN:HTML)

Ändringsförslag 132

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Det tredje stycket ska ersättas av 
följande stycke:

utgår

[...]

Or. en
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Ändringsförslag 133

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

Kommssionens förslag Ändringsförslag

(5a) I artikel 10 ska punkt 2 ersättas med 
följande:

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

”Med verkan från och med den 1 juli 2012 
får den slutkundsavgift (exklusive 
mervärdesskatt) för en sms-eurotaxa som 
en roamingleverantör får ta ut av sin 
roamingkund för ett reglerat sms-
roamingmeddelande som skickas av 
roamingkunden variera, men får inte 
överskrida 0,09 EUR. Denna högsta avgift 
ska sänkas till 0,08 EUR den 1 juli 2013 
och till 0,06 EUR den 1 juli 2014 och ska
förbli 0,06 EUR till och med den 
30 juni 2016.”

Or. en

Ändringsförslag 134

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

Kommssionens förslag Ändringsförslag

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

2. Från och med den 1 juli 2012 får 
slutkundsavgiften (exklusive 
mervärdesskatt) för en eurotaxa för 
dataroaming som en roamingleverantör får 
ta ut av sina roamingkunder för 
tillhandahållande av en reglerad 
dataroamingtjänst, inte överstiga 0,70 EUR 

”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 
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per använd megabyte. Den högsta 
slutkundsavgiften för använda data sänkas 
till 0,45 EUR per använd megabyte den 
1 juli 2013 och till 0,20 EUR per använd 
megabyte den 1 juli 2014 och ska, utan att 
det påverkar tillämpingen av artikel 19,
förbli 0,20 EUR per använd megabyte till 
och med den 30 juni 2017.

per använd megabyte. Den högsta 
slutkundsavgiften för använda data sänkas 
till 0,45 EUR per använd megabyte den 
1 juli 2013 och till 0,20 EUR per använd 
megabyte den 1 juli 2014 och ska förbli
0,20 EUR per använd megabyte till och 
med den 30 juni 2016.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:01:EN:HTML)

Ändringsförslag 135

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 6
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) I artikel 14 ska följande punkt 1a 
infogas:

(6) Artikel 14 tas bort från den 
1 juli 2016.

'1a. 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.”

Or. en
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Ändringsförslag 136

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 7
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) I artikel 15 ska följande punkt 2a 
infogas: 

utgår

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.”

Or. en

Ändringsförslag 137

Förslag till förordning
Artikel 37 – led 7a (nytt)
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 15

Kommssionens förslag Ändringsförslag

(7a) Artikel 15 ska ersättas med följande 
från och med den 1 juli 2016:
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Öppenhets- och skyddsmekanism för 
dataroamingtjänster i slutkundsledet

Öppenhets- och skyddsmekanism för 
dataroamingtjänster i slutkundsledet för 
roamingkunder som reser utanför 
unionen

1. Roamingleverantörer ska se till att deras 
roamingkunder både före och efter det att 
ett avtal ingås får lämplig information om 
de avgifter som gäller när de använder
reglerade dataroamingtjänster, och 
informationen ska ges så att kunderna utan 
svårighet kan förstå de ekonomiska 
konsekvenserna av användandet och på så 
sätt kan övervaka och kontrollera sina 
utgifter för reglerade dataroamingtjänster
i enlighet med punkterna 2 och 3.

1. Roamingleverantörer ska se till att när 
det gäller dataroamingtjänster som 
används av roamingkunder som reser 
utanför unionen och som tillhandahålls 
av en roamingleverantör deras 
roamingkunder både före och efter det att 
ett avtal ingås får lämplig information om 
de avgifter som gäller när de använder
sådana dataroamingtjänster, och 
informationen ska ges så att kunderna utan 
svårighet kan förstå de ekonomiska 
konsekvenserna av användandet och på så 
sätt kan övervaka och kontrollera sina 
utgifter för i enlighet med punkterna 2 
och 3.

Roamingleverantörerna ska i 
förekommande fall innan ett avtal ingås 
och regelbundet därefter informera sina 
kunder om risken med automatisk och 
okontrollerad dataroaminganslutning och 
nedladdning av data vid roaming.
Dessutom ska roamingleverantörerna 
kostnadsfritt och på ett tydligt och 
lättbegripligt sätt informera sina kunder om 
hur dessa automatiska 
dataroaminganslutningar stängs av för att 
förhindra okontrollerad förbrukning av 
dataroamingtjänster.

Roamingleverantörerna ska i 
förekommande fall innan ett avtal ingås 
och regelbundet därefter informera sina 
kunder om risken med automatisk och 
okontrollerad dataroaminganslutning och 
nedladdning av data vid roaming.
Dessutom ska roamingleverantörerna 
kostnadsfritt och på ett tydligt och 
lättbegripligt sätt informera sina kunder om 
hur dessa automatiska 
dataroaminganslutningar stängs av för att 
förhindra okontrollerad förbrukning av 
dataroamingtjänster.

2. Roamingkunden ska genom ett 
automatiskt meddelande från 
roamingleverantören upplysas om när 
han/hon kopplats via ett annat nät än 
hemmanätet; meddelandet ska även 
innehålla grundläggande individuell 
information om vilka taxor (i den valuta 
som används vid fakturering av den 
nationella leverantören), uttryckt i pris per 
megabyte, som gäller i den berörda 
medlemsstaten vid leverans av reglerade
dataroamingtjänster till den kunden, utom 
om kunden har meddelat 
roamingleverantören att han eller hon 

2. Roamingkunden ska genom ett 
automatiskt meddelande från 
roamingleverantören upplysas om när 
han/hon kopplats via ett annat nät än 
hemmanätet; meddelandet ska även 
innehålla grundläggande individuell 
information om vilka taxor (i den valuta 
som används vid fakturering av den 
nationella leverantören), uttryckt i pris per 
megabyte, som gäller i det besökta landet
vid leverans av dataroamingtjänster till den 
kunden, utom om kunden har meddelat 
roamingleverantören att han eller hon 
avsäger sig den informationen.
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avsäger sig den informationen.
Sådan grundläggande individuell 
information om taxor ska sändas till 
roamingkundens mobila terminal, till 
exempel via ett sms-meddelande, e-post 
eller ett pop-up-fönster på den mobila 
terminalen, varje gång roamingkunden 
reser in i en annan medlemsstat än den 
där kundens nationella leverantör finns
och för första gången utnyttjar en 
dataroamingtjänst i den medlemsstaten.
Informationen ska lämnas kostnadsfritt vid 
den tidpunkt då roamingkunden inleder en
reglerad dataroamingtjänst och på ett 
sådant sätt att den är lätt att ta emot och 
förstå.

Sådan grundläggande individuell 
information om taxor ska sändas till 
roamingkundens mobila terminal, till 
exempel via ett sms-meddelande, e-post 
eller ett pop-up-fönster på den mobila 
terminalen, varje gång roamingkunden 
reser in i ett land utanför unionen och för 
första gången utnyttjar en 
dataroamingtjänst i det landet.
Informationen ska lämnas kostnadsfritt vid 
den tidpunkt då roamingkunden inleder en 
dataroamingtjänst och på ett sådant sätt att 
den är lätt att ta emot och förstå.

En kund som har meddelat sin 
roamingleverantör att han eller hon avsäger 
sig automatisk information om taxor ska ha 
rätt att när som helst och kostnadsfritt 
begära att roamingleverantören 
tillhandahåller denna tjänst igen.

En kund som har meddelat sin 
roamingleverantör att han eller hon avsäger 
sig automatisk information om taxor ska ha 
rätt att när som helst och kostnadsfritt 
begära att roamingleverantören 
tillhandahåller denna tjänst igen.

3. Alla roamingleverantörer ska ge alla 
sina roamingkunder möjlighet att medvetet
och kostnadsfritt välja en tjänst som 
tillhandahåller information om den 
sammanlagda konsumtionen, uttryckt i 
volym eller i den valuta som 
roamingkunden faktureras i för sina 
kostnader för reglerade
dataroamingtjänster, och som garanterar att 
de sammanlagda utgifterna för reglerade
dataroamingtjänster under en given 
användningsperiod, med undantag för mms 
som faktureras per enhet, inte överskrider 
ett visst kostnadstak, om inte kunden gett 
sitt uttryckliga medgivande till detta.

3. När det gäller besökta 
nätverksoperatörer i länder utanför 
unionen som tillåter att 
roamingleverantören övervakar sina 
kunders användning i realtid ska alla 
roamingleverantörer ge alla sina 
roamingkunder möjlighet att aktivt och 
kostnadsfritt välja en tjänst som 
tillhandahåller information om den 
sammanlagda konsumtionen, uttryckt i 
volym eller i den valuta som 
roamingkunden faktureras i för sina 
kostnader för dataroamingtjänster, och som 
garanterar att de sammanlagda utgifterna 
för dataroamingtjänster under en given 
användningsperiod, med undantag för mms 
som faktureras per enhet, inte överskrider 
ett visst kostnadstak, om inte kunden gett 
sitt uttryckliga medgivande till detta.

I detta syfte ska roamingleverantören 
erbjuda ett eller flera kostnadstak för 
angivna användningsperioder, förutsatt att 
kunden i förväg informeras om 
motsvarande volymbelopp. Ett av dessa tak

I detta syfte ska roamingleverantören 
erbjuda ett eller flera kostnadstak för 
angivna användningsperioder, förutsatt att 
kunden i förväg informeras om 
motsvarande volymbelopp. Ett av dessa tak
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(standardkostnadstaket) ska ligga nära, 
men inte överstiga, 50 EUR för utestående 
avgifter per månatlig faktureringsperiod
(exklusive mervärdesskatt).

(standardkostnadstaket) ska ligga nära, 
men inte överstiga, 50 EUR för utestående 
avgifter per månatlig faktureringsperiod
(exklusive mervärdesskatt).

När det gäller besökta nätverksoperatörer 
i länder utanför unionen som inte medger 
att roamingleverantören övervakar 
kundernas användning i realtid ska 
kunden utan oskälig fördröjning och utan 
kostnad informeras i ett sms-meddelande 
när han eller hon reser in i ett sådant land 
om att information om ackumulerad 
konsumtion och garantin att inte 
överskrida ett visst kostnadstak inte är 
tillgängliga.

Alternativt får roamingleverantören 
fastställa kostnadstak uttryckta i volym, 
förutsatt att kunden i förväg informeras om 
motsvarande penningbelopp. Ett av dessa 
tak (standardvolymtaket) ska ha ett 
motsvarande penningbelopp som inte 
överstiger 50 EUR för utestående avgifter 
per månatlig faktureringsperiod (exklusive 
mervärdesskatt).

Alternativt får roamingleverantören 
fastställa kostnadstak uttryckta i volym, 
förutsatt att kunden i förväg informeras om 
motsvarande penningbelopp. Ett av dessa 
tak (standardvolymtaket) ska ha ett 
motsvarande penningbelopp som inte 
överstiger 50 EUR för utestående avgifter 
per månatlig faktureringsperiod (exklusive 
mervärdesskatt).

Utöver detta får roamingleverantören 
erbjuda sina roamingkunder andra 
kostnadstak med andra, dvs. högre eller 
lägre, högsta kostnadstak per månad.

Utöver detta får roamingleverantören 
erbjuda sina roamingkunder andra 
kostnadstak med andra, dvs. högre eller 
lägre, högsta kostnadstak per månad.

De standardtak som avses i andra och
tredje stycket ska gälla för alla kunder som 
inte har valt ett annat tak.

De standardtak som avses i andra och
fjärde stycket ska gälla för alla kunder som 
inte har valt ett annat tak.

Varje roamingleverantör ska också se till 
att ett lämpligt meddelande skickas till 
roamingkundens mobila terminal, till 
exempel via ett sms-meddelande, e-post 
eller ett pop-up-fönster på datorn när 
dataroamingtjänsterna har nått 80 % av det 
överenskomna kostnads- eller volymtaket.
Alla kunder ska ha rätt att begära att 
roamingoperatören slutar att skicka sådana 
meddelanden samt att när som helst och 
kostnadsfritt begära att leverantören 
tillhandahåller tjänsten igen.

Varje roamingleverantör ska också se till 
att ett lämpligt meddelande skickas till 
roamingkundens mobila terminal, till 
exempel via ett sms-meddelande, e-post 
eller ett pop-up-fönster på datorn när 
dataroamingtjänsterna har nått 80 % av det 
överenskomna kostnads- eller volymtaket.
Alla kunder ska ha rätt att begära att 
roamingoperatören slutar att skicka sådana 
meddelanden samt att när som helst och 
kostnadsfritt begära att leverantören 
tillhandahåller tjänsten igen.

När kostnads- eller volymtaket annars 
skulle överskridas ska ett meddelande 

När kostnads- eller volymtaket annars 
skulle överskridas ska ett meddelande 
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skickas till roamingkundens mobila 
terminal. Det meddelandet ska upplysa 
kunden om hur denne ska gå tillväga för att 
få fortsatt tillgång till dessa tjänster och om 
kostnaderna för varje ytterligare enhet som 
används. Om roamingkunden inte svarar 
enligt uppmaningen i det mottagna 
meddelandet ska roamingleverantören 
omedelbart upphöra att tillhandahålla och 
att ta betalt av roamingkunden för
reglerade dataroamingtjänster, om inte och 
till dess att roamingkunden begär fortsatt 
eller förnyad tillgång till dessa tjänster.

skickas till roamingkundens mobila 
terminal. Det meddelandet ska upplysa 
kunden om hur denne ska gå tillväga för att 
få fortsatt tillgång till dessa tjänster och om 
kostnaderna för varje ytterligare enhet som 
används. Om roamingkunden inte svarar 
enligt uppmaningen i det mottagna 
meddelandet ska roamingleverantören 
omedelbart upphöra att tillhandahålla och 
att ta betalt av roamingkunden för 
dataroamingtjänster, om inte och till dess 
att roamingkunden begär fortsatt eller 
förnyad tillgång till dessa tjänster.

Närhelst en roamingkund begär att få välja 
eller upphäva ett kostnads- eller volymtak 
ska ändringen utföras kostnadsfritt inom en 
arbetsdag från mottagandet av begäran och 
får inte vara förenad med villkor eller 
restriktioner gällande andra delar av 
abonnemanget.

Närhelst en roamingkund begär att få välja 
eller upphäva ett kostnads- eller volymtak 
ska ändringen utföras kostnadsfritt inom en 
arbetsdag från mottagandet av begäran och 
får inte vara förenad med villkor eller 
restriktioner gällande andra delar av 
abonnemanget.

4. Punkterna 2 och 3 ska inte tillämpas på 
utrustning för maskin till maskin-
kommunikation som använder mobil 
datakommunikation.

4. Punkterna 2 och 3 ska inte tillämpas på 
utrustning för maskin till maskin-
kommunikation som använder mobil 
datakommunikation.

5. Roamingleverantörer ska vidta rimliga 
åtgärder för att skydda sina kunder från 
att betala roamingavgifter för 
roamingtjänster som de utnyttjar 
oavsiktlig när de befinner sig i 
hemmedlemsstaten. Detta ska inbegripa 
information till kunderna om hur 
oavsiktlig roaming i gränsregioner 
undviks.
6. Denna artikel ska – med undantag för 
punkt 5, och med förbehåll för vad som 
anges i andra och tredje stycket i denna 
punkt – också tillämpas på 
dataroamingtjänster som utnyttjas av 
roamingkunder vid resa utanför unionen 
och som tillhandahålls av en 
roamingleverantör.
När kunden väljer den tjänst som avses i 
punkt 3 första stycket ska kraven i punkt 3 
inte tillämpas om värdnätsoperatören i det 
besökta landet utanför unionen inte 
tillåter att roamingleverantören övervakar 
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kundernas användning i realtid.
När så är fallet ska kunden vid inresan i 
ett sådant land utan onödigt dröjsmål och 
kostnadsfritt genom ett sms-meddelande 
underrättas om att information om 
sammanlagd konsumtion inte finns 
tillgänglig och att garantin för att ett visst 
kostnadstak inte överskrids inte gäller.

Or. en

Ändringsförslag 138

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Artikel 19 ska ändras på följande sätt: utgår
a) Punkt 1 ska ändras på följande sätt:
i) Den första meningen ska ersättas av 
följande mening:
”Kommissionen ska göra en översyn över 
denna förordnings verkan och, efter ett 
offentligt samråd, rapportera resultaten 
till Europaparlamentet och rådet senast 
den 30 december 2016.”
ii) Led g ska ersättas med följande:
”g) i vilken utsträckning genomförandet 
av de strukturella åtgärderna enligt 
artiklarna 3 och 4 och det alternativa 
system som avses i artikel 4a har lett till 
att det utvecklats konkurrens på den inre 
marknaden för roamingtjänster i sådan 
utsträckning att det inte finns någon 
faktisk skillnad mellan roamingtaxorna 
och de nationella taxorna,”
iii) följande led i) ska läggas till:
i) ”i) i den utsträckning som nationella
detaljistpriser eventuellt märkbart har 
påverkats av att roamingleverantörer 
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tillämpat den nationella tjänstetaxan på 
både nationella tjänster och reglerade 
roamingtjänster i hela unionen.
ii) Led d ska ersättas med följande:
”d) ändra giltighetstiden för eller minska 
nivån på de högsta grossistavgifter som 
föreskrivs i artiklarna 7, 9 och 12 i syfte 
att öka möjligheterna för alla 
roamingleverantörer att i sina respektive 
slutkundspaket för skälig användning 
tillhandahålla rimliga taxealternativ där 
den tillämpliga nationella tjänstetaxan 
gäller både för nationella tjänster och 
reglerade roamingtjänster, på samma sätt 
som om de reglerade roamingtjänsterna 
skulle ha konsumerats i hemnätet,”

Or. en

Ändringsförslag 139

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

Kommssionens förslag Ändringsförslag

(8a) Artikel 19 ska ersättas med följande:
1. Kommissionen ska göra en översyn över 
denna förordnings verkan och, efter ett 
offentligt samråd, rapportera resultaten till 
Europaparlamentet och rådet senast den 
30 juni 2016. Kommissionen ska särskilt 
bedöma huruvida målen i denna 
förordning uppnåtts. I samband med detta 
ska kommissionen bland annat granska

”1. Kommissionen ska göra en översyn 
över denna förordnings verkan och 
rapportera resultaten till Europaparlamentet 
och rådet i enlighet med punkterna 2–6.

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

2. Kommissionen ska senast den 
31 december 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 
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till termineringsavgifterna. 
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

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,

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,

e) i vilken utsträckning kunderna gynnats 
av faktiska prissänkningar för 
roamingtjänster och uppsättningen taxor 
och produkter som finns tillgängliga för 
kunder med olika telefonvanor, och 
skillnaden mellan roamingtaxor och 
nationella taxor, inbegripet tillgången på 
erbjudanden med en enda taxa för 
nationella tjänster och roamingtjänster,
f) graden av konkurrens på såväl 
slutkundsmarknaden som 
grossistmarknaden, särskilt små, oberoende 
eller nystartade operatörers 
konkurrenssituation, inbegripet affärsavtals 
inverkan på konkurrensen samt graden av 
samtrafik mellan operatörer,

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

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

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.

Kommissionen ska framför allt undersöka 
om det är nödvändigt att vidta ytterligare 
tekniska och strukturella åtgärder eller att 
ändra de strukturella åtgärderna.

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 

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 
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roamingtjänster kunnat utvecklas, för att ta itu med denna situation.
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

Om rapporten 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.

a) fastställa ytterligare tekniska och 
strukturella åtgärder,

I båda fallen ska förslag på lämpliga
åtgärder läggas fram samtidigt med 
rapporterna.

b) modifiera de strukturella åtgärderna,
c) förlänga giltighetstiden för, och 
eventuellt se över nivån på, de maximala 
slutkundsavgifter som föreskrivs i 
artiklarna 8, 10 och 13,
d) förlänga giltighetstiden för eller se över 
nivån på de maximala grossistavgifter 
som föreskrivs i artiklarna 7, 9 och 12,
e) införa andra nödvändiga krav, 
inklusive icke-differentiering av 
roamingtaxor och nationella taxor.

5. Kommissionen ska dessutom vartannat 
år efter det att den rapport som avses i 
punkt 3 läggs fram lägga fram en rapport 
för Europaparlamentet och rådet. Varje 
rapport ska omfatta en sammanfattning 
av övervakningen av tillhandahållandet 
av roamingtjänster i unionen och en 
utvärdering av framstegen mot 
uppnåendet av syftet med denna 
förordning.
6. För att kunna bedöma 
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konkurrensutvecklingen på unionens 
roamingmarknader ska Berec regelbundet 
samla in uppgifter från de nationella 
tillsynsmyndigheterna om utvecklingen 
avseende slutkunds- och grossistavgifter 
för samtals-, sms- och 
dataroamingtjänster. Dessa uppgifter ska 
anmälas till kommissionen minst 
två gånger om året. Kommissionen ska 
offentliggöra uppgifterna.
Berec ska också årligen samla in 
uppgifter från de nationella 
tillsynsmyndigheterna om öppenhet och 
jämförbarhet vad beträffar de olika taxor 
som operatörerna erbjuder sina kunder. 
Kommissionen ska offentliggöra dessa 
uppgifter och resultat.

Or. en

Ändringsförslag 140

Förslag till förordning
Artikel 38 – led 1a (nytt)
Förordning (EU) nr 1211/2009
Artikel 3 – punkt 1 – led ma (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 3.1 ska följande led införas 
som led ma:
”(ma) ta emot anmälningar som skickats 
in enligt artikel 3 i direktiv 2002/20/EG, 
föra ett register över de anmälningarna 
och informera de berörda nationella 
regleringsmyndigheterna om de mottagna 
anmälningarna,”

Or. en
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Ändringsförslag 141

Förslag till förordning
Artikel 38 – led 2
Förordning (EU) nr 1211/2009
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Artikel 4.4 och 4.5 ska utgå utgår

Or. en

Ändringsförslag 142

Förslag till förordning
Artikel 38 – led 3
Förordning (EU) nr 1211/2009
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Följande artikel 4a ska läggas till: utgår
[...]

Or. en

Motivering

För att skydda Berecs oberoende ställning gentemot medlemsstaterna och kommissionen är 
det viktigt att se till att organet leds av en av sina medlemmar.

Ändringsförslag 143

Förslag till förordning
Artikel 38 – led 4
Förordning (EU) nr 1211/2009
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Artikel 6 ska ändras på följande sätt: utgår
[...]
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Or. en

Ändringsförslag 144

Förslag till förordning
Artikel 38 – led 5
Förordning (EU) nr 1211/2009
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Artikel 7 ska ändras på följande sätt: utgår
[...]

Or. en

Ändringsförslag 145

Förslag till förordning
Artikel 38 – led 6
Förordning (EU) nr 1211/2009
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Artikel 8.2, 8.3 och 8.4 ska strykas och 
ersättas med följande:

utgår

[...]

Or. en

Ändringsförslag 146

Förslag till förordning
Artikel 38 – led 7
Förordning (EU) nr 1211/2009
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Artikel 9.2 ska ändras på följande sätt: utgår
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[...]

Or. en

Ändringsförslag 147

Förslag till förordning
Artikel 38 – led 8
Förordning (EU) nr 1211/2009
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Artikel 10 ska ändras på följande sätt: utgår
[...]

Or. en

Ändringsförslag 148

Förslag till förordning
Artikel 38 – led 9
Förordning (EU) nr 1211/2009
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Följande artikel ska införas som 
artikel 10a:

utgår

[...]

Or. en

Ändringsförslag 149

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska regelbundet till 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 

Kommissionen ska göra en grundlig 
utvärdering och översyn av hela 
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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.

regelverket för elektroniska 
kommunikationer och lägga fram en 
rapport med lämpliga förslag till 
Europaparlamentet och rådet senast den
30 juni 2016 för att ge lagstiftaren 
tillräckligt med tid för att grundligt 
analysera och diskutera förslagen.

Granskningen ska grundas på ett 
fullständigt offentligt samråd samt en 
utvärdering i efterhand av effekten av 
regelverket sedan 2009 och en grundlig 
förhandsgranskning av den förväntade 
effekten av de alternativ som framkommer 
under granskningen.
Granskningen ska omfatta
i) den allmänna serviceskyldigheten, 
inklusive skyldigheten att erbjuda 
bredbandsaccess till internet till en rimlig 
kostnad,
ii) de nationella 
regleringsmyndigheternas behörighet 
inom alla områden som tas upp i 
regelverket inklusive spektrum, de
behörigheter som beviljas de nationella 
regleringsmyndigheterna i 
medlemsstaterna och omfattningen av 
kravet på de nationella 
regleringsmyndigheternas oberoende,
iii) samarbetet mellan de nationella 
regleringsmyndigheterna och de 
nationella konkurrensmyndigheterna,
iv) de symmetriska skyldigheterna i 
samband med nätverksaccess,
v) reglerna om hävstångseffekter och 
gemensam dominans,
vi) förfarandena för marknadsöversyn,
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vii) effekterna av de tjänster som helt kan 
ersätta tjänster som tillhandahålls av 
traditionella tillhandahållare, inklusive 
om det krävs klargöranden om hur 
regelverkets teknikneutralitet ska uppnås 
och om uppdelningen mellan tjänster som 
omfattas av ”informationssamhället” och 
tjänster som omfattas av ”elektronisk 
kommunikation”,
viii) kravet att avskaffa överflödig 
reglering,
ix) avskaffandet av reglering om en 
marknadsanalys har visat att 
konkurrensen faktiskt är tillräcklig på den 
berörda marknaden,
x) erfarenheter av skyldigheter och 
åtgärder i samband med kravet på 
icke-diskriminering,
xi) effektivitet och funktion för de 
förfaranden som anges i artikel 7 och 7a i 
direktiv 2002/21/EG,
xii) effektivitet och funktion för det 
förfarande som anges i artikel 19 i 
direktiv 2002/21/EG,
xiii) alleuropeiska tjänster och operatörer 
med beaktande av kommissionens 
möjlighet att identifiera 
gränsöverskridande marknader enligt 
artikel 15.4 i direktiv 2002/21/EG,
xiv) identifiering av gränsöverskridande 
marknader som ett första steg, åtminstone 
för tjänster riktade till företag, som ger 
leverantörer möjlighet att meddela Berec 
att de tänker inrikta sig på sådana 
marknader, och Berecs tillsyn över 
leverantörer på sådana marknader,
xv) en gemensam auktorisering för 
unionen och en tillsynsstruktur för hela 
regelverket, 
xvi) aktiva och passiva insatsvaror, 
inklusive produkter med garanterad 
servicekvalitet,
xvii) rekommendationen om relevanta 
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marknader,
xviii) regleringen av utrustning, inklusive 
kombinerad utrustning och driftssystem,
xix) effekten av att internet har blivit en 
central infrastruktur för att utföra en hel 
rad ekonomiska och sociala aktiviteter. 
Huvudsyftet för granskningen ska 
omfatta
i) att säkerställa att fullt utbytbara tjänster 
omfattas av samma regler, med beaktande 
av definitionen av elektroniska 
kommunikationstjänster i artikel 2 c i 
direktiv 2002/21/EG,
ii) se till att konsumenterna kan få 
tillgång till fullständig och begriplig 
information om olika 
anslutningshastigheter för att de ska 
kunna jämföra erbjudanden från olika 
operatörer,
iii) se till 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,
iv) fortsätta främja effektiv och hållbar 
konkurrens,
v) erbjuda stabila och hållbara ramar för 
investeringar,
vi) garantera en samordnad, enhetlig och 
effektiv tillämpning,
vii) underlätta utvecklingen av 
alleuropeiska tillhandahållare och 
gränsöverskridande tjänster för företag,
viii) se till att regelverket är anpassat för 
den digitala eran och skapar en 
internetmiljö som stöder hela ekonomin, 
och
ix) öka användarnas förtroende för den 
inre marknaden för elektronisk 
kommunikation, inbegripet åtgärder för 
att införliva det kommande regelverket om 
skydd av personuppgifter och åtgärder för 
att höja säkerheten för elektronisk 
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kommunikation på den inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 150

Förslag till förordning
Artikel 39a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 39a
Införlivande

1. Medlemsstaterna ska senast tolv 
månader efter denna förordnings 
ikraftträdande sätta i kraft de lagar, 
förordningar och författningar som är 
nödvändiga för att följa artiklarna 34, 35 
och 36. De ska genast överlämna texterna 
till dessa bestämmelser till kommissionen.
2. När en medlemsstat inför dessa 
bestämmelser ska de innehålla en 
hänvisning till denna förordning eller 
åtföljas av en sådan hänvisning när de 
offentliggörs. Närmare föreskrifter om 
hur hänvisningen ska göras ska utfärdas 
av varje enskild medlemsstat.
3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
överlämna texten till de centrala 
bestämmelser i nationell lagstiftning som 
de antar inom det område som omfattas 
av artiklarna 34, 35 och 36.

Or. en

Ändringsförslag 151

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 152

Förslag till förordning
Bilaga I

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 153

Förslag till förordning
Bilaga II

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en



PR\1007625SV.doc 109/111 PE522.762v01-00

SV

MOTIVERING

Den inre marknaden för elektronisk kommunikation är av avgörande betydelse för den 
digitala ekonomin. För att EU verkligen ska kunna ta vara på möjligheterna i fråga om 
tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning på den digitala inre marknaden måste 
telekommunikationernas roll när det gäller innovation och uppkoppling mellan samtliga 
sektorer inom ekonomin stärkas. 

Skalfördelarna hos en telekommarknad med 500 miljoner invånare skulle göra det möjligt att 
stärka sektorn för elektronisk kommunikation och erbjuda uppkopplings- och 
innovationstjänster av god kvalitet till EU:s invånare och samtliga ekonomiska sektorer och 
göra EU till en stark, globalt konkurrenskraftig aktör. 

I mars 2013 framhöll Europeiska rådet telekomsektorns betydelse för tillväxt och 
sysselsättning och gav Europeiska kommissionen i uppdrag att lägga fram förslag på konkreta 
åtgärder för att inrätta en inre marknad för elektronisk kommunikation. I sina slutsatser i 
oktober framhöll Europeiska rådet behovet av att skyndsamt skapa en integrerad inre marknad 
för digitala tjänster och telekommunikationer till förmån för konsumenter och företag. Syftet 
med det förslag som kommissionen lade fram i september var att nå det målet.

Föredraganden anser att slutförandet av den digitala inre marknaden är en process där de olika 
aktörerna behöver lägga i en högre växel och att kommissionens förslag är ett viktigt steg i 
den riktningen.
Föredraganden har noggrant beaktat de synpunkter hon mottagit från olika berörda parter. 
Mot den bakgrunden anser hon att några av de föreslagna åtgärderna bör bli föremål för ett 
mer djupgående, strukturerat offentligt samråd och en grundlig förhandsutvärdering av de 
förväntade effekterna. De synpunkter som framkommer bör därefter inkluderas i nästa 
översyn av regelverket för elektroniska kommunikationer.

Föredragandens viktigaste förslag är följande:

Roaming
Efter tre förordningar under en sexårsperiod föreslår föredraganden att roamingavgifterna i 
slutkundsledet för röst, sms och data äntligen avskaffas. Denna skyldighet för operatörerna 
bör inte träda i kraft före den 1 juli 2016 och försvårar därmed inte rättssäkerhetsprincipen. 

Föredraganden anser dessutom att kommissionens förslag att ta itu med roamingproblemet 
genom frivilliga avtal som ett alternativ till de nuvarande skyldigheterna i 
roaming III-förordningen skapar ett betydande mått av osäkerhet. Vi får inte glömma att 
införandet av strukturåtgärderna i roaming III, till exempel frikopplingen (för vilken 
investeringar redan har gjorts) måste genomföras på mindre än fem månader. 

Öppet internet
Föredraganden anser att principen att internet ska vara öppet och tillgängligt för alla bör 
skrivas in i en förordning, vilket också framkom tydligt under översynen av 
regelverket 2007−2009, och att detta är avgörande för att denna frihet ska kunna tillämpas 
enhetligt i hela unionen. Internet är öppet och bör förbli öppet. Öppenheten betyder att det är 
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tillgängligt för alla, enskilda och företag, köpare och säljare, leverantörer och konsumenter till 
konkurrenskraftiga priser. Man bör därför inte bara kräva att leverantörerna av internettjänster 
uppfyller användarnas grundläggande behov. De bör också kunna uppfylla mer specifika krav 
från användarna (tjänster såsom utsändningar via internetprotokoll (IP-TV), videokonferenser 
och vissa hälsovårdstillämpningar) samt utveckla sina egna tjänster och förnya sig.
Förslagets bestämmelser om öppen internettillgång ligger i linje med nuvarande rutiner i fråga 
om rimlig trafikstyrning och det finns ingenting i unionslagstiftningen som förhindrar avtal 
mellan slutkunder och leverantörer av internettjänster om specialiserade tjänster. 
Föredraganden anser dock att bestämmelserna i denna förordning måste säkerställa 
principerna om öppenhet och icke-diskriminering. Hon har därför, samtidigt som hon stöder 
kommissionens förslag, gjort vissa förtydliganden och gett Berec i uppdrag att utarbeta 
riktlinjer för en enhetlig tillämpning av principen om ett öppet internet i EU som helhet. 

Spektrumpolitik
Enligt nyligen genomförda prognoser för 2017 kommer 85 % av världens befolkning att ha 
3G-täckning, 50 % kommer att ha tillgång till 4G, smartphone-abonnemangen förväntas 
uppgå till tre miljarder och den globala datatrafiken kommer att ha ökat med 15 gånger 
jämfört med i dag. Mot den bakgrunden är det tydligt att radiospektrum är en kritisk resurs för 
den inre marknaden för mobila, trådlösa bredbands- och satellitkommunikationer i unionen 
och för EU:s framtida konkurrenskraft. Föredraganden välkomnar därför kommissionens 
förslag om spektrumpolitik. Hon är fast övertygad om att det är nödvändigt att ta itu med 
villkoren och förfarandena för att bevilja spektrumlicenser för trådlös 
bredbandskommunikation samt för användningen av licensfria spektrum. När det gäller att 
godkänna och ställa 800 MHz-bandet till förfogande för trådlös bredbandskommunikation har 
över hälften av medlemsstaterna beviljats undantag av kommissionen eller i övrigt underlåtit 
att göra så till den tidsgräns som angavs i programmet för radiospektrumpolitik. Detta visar att 
det finns ett stort behov av att vidta åtgärder. Det visar också att det finns ett behov av att 
förbättra hur kommissionen utövar sina befogenheter.

Föredraganden anser att handel och uthyrning av spektrum som samordnats för trådlös 
bredbandskommunikation som ett komplement till kommissionens förslag ökar flexibiliteten 
och ger en effektivare fördelning av spektrumresurser och har därför föreslagit åtgärder för att 
ytterligare underlätta och stimulera dynamiken när det gäller spektrumanvändning.

Föredraganden anser emellertid att det krävs ytterligare klarhet kring några av de föreslagna 
nya riktlinjerna för samordning och utnyttjande av radiospektrum. Föredraganden föreslår att 
eventuella fall av bristande överensstämmelse med de befintliga principerna i regelverket och 
beslutet om inrättande av ett flerårigt program för radiospektrumpolitik ska tas upp under den 
parlamentariska diskussionen. 

Frihet att tillhandahålla elektronisk kommunikation inom unionen
Föredraganden anser att de föreslagna bestämmelserna om europeiska leverantörer av 
elektroniska kommunikationer medför en oerhört komplicerad överbyggnad med en 
svårförutsägbar tillsynsstruktur. Alla sådana förslag bör bli föremål för ett djupgående och 
grundligt samrådsförfarande och bör därför analyseras i samband med översynen av 
regelverket som helhet. Föredraganden har emellertid introducerat en enkel, standardiserad 
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form för anmälan till Berec för att se till att leverantörer som redan omfattas av ett allmänt 
auktorisationssystem för att erbjuda tjänster i en annan medlemsstat inte diskrimineras under 
likartade förhållanden när deras anmälningar behandlas av olika medlemsstater och att 
konsekventa regleringsrutiner tillämpas på den inre marknaden.

Berec
Efter en grundlig analys av kommissionens förslag att ändra Berecs ledningsstruktur och med 
beaktande av det professionella arbete Berec har utfört sedan det inrättades för två år sedan, 
anser föredraganden fortfarande, som hon gjorde när hon utarbetade förordningen om 
inrättande av Berec 2009, att det är viktigt att Berec leds av en av sina medlemmar för att 
bevara organets oberoende ställning gentemot medlemsstaterna och kommissionen.
Föredragandens förslag har betonat att säkra Berecs fortsatta effektiva arbete genom att 
samordna en minimiuppsättning av behörigheter för de nationella regleringsmyndigheterna 
som gör att samtliga nationella regleringsmyndigheter kan få adekvata förutsättningar att delta 
fullt ut i Berec och därigenom också förbättra Berecs förmåga att effektivt fullgöra sina 
åligganden.

Produkter för tillträde i grossistledet, anslutningsprodukter och fasta och mobila 
internationella samtal
När det gäller förslagen om produkter för tillträde i grossistledet och anslutningsprodukter har 
föredraganden efter att noggrant ha granskat de berörda intressenternas synpunkter beslutat att 
begära att kommissionen genomför ett heltäckande samråd och lägger fram förslag i samband 
med översynen av regelverket som helhet.
När det gäller fasta och mobila internationella samtal framhåller föredraganden att dessa för 
närvarande utgör avreglerade konkurrensutsatta marknader som inte behöver regleras genom 
ett EU-ingripande och föreslår därför att de bestämmelserna ska utgå.

Översyn av regelverket
Föredragandena anser att kommissionen måste utföra en grundlig utvärdering och översyn av 
hela regelverket för elektroniska kommunikationer och lägga fram en rapport med lämpliga 
förslag till Europaparlamentet och rådet senast den 30 juni 2016 för att lagstiftaren ska få 
tillräckligt med tid att analysera och diskutera förslagen ordentligt. 

Granskningen ska grundas på ett fullständigt offentligt samråd, en utvärdering i efterhand av 
regelverkets effekter sedan 2009 och en grundlig förhandsgranskning av de förväntade 
effekterna av de alternativ som framkommer under granskningen. 
Föredraganden anser dessutom att några av de åtgärder som föreslås av kommissionen bör bli 
föremål för ett mer djupgående, strukturerat offentligt samråd och en grundlig 
förhandsutvärdering av de förväntade effekterna och därför inkluderas i nästa översyn av 
regelverket för elektroniska kommunikationer.


