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Europaparlamentets resolution om ett öppet internet och nätneutralitet i Europa 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande KOM (2011)0222 av den 19 april 2011 om 
ett öppet internet och nätneutralitet i Europa,

– med beaktande av frågan av den … till rådet om kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén – Ett öppet internet och nätneutralitet i Europa (O-…/… –
B7-…/2011),

– med beaktande av kommissionens uttalande av den 18 december 2009 om nätneutralitet 
(2009/C 308/02),

– med beaktande av artiklarna 1.8 g och 8.4 g i direktiv 2009/140/EG av den 
25 november 2009 om ändring av direktiv 2002/21/EG av de 7 mars 2002 om 
ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster, 

– med beaktande av artiklarna 21, 22.3 och 30.6 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och 
användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (direktiv om samhällsomfattande tjänster),

– med beaktande av artikel 1.14 g i direktiv 2009/136/EG av den 25 november 2009 om 
ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares 
rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, 
direktiv 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn 
för elektronisk kommunikation och förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan 
de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen, 

– med beaktande av 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,

– med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2011 ”Europeiska bredbandssektorn:
investeringar i digitalt baserad tillväxt”,

– med beaktande av kommissionens meddelande KOM (2010)0245 av den 19 maj 2010 om 
en digital agenda för Europa,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 31 maj 2011 om en digital agenda för Europa,
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– med beaktande av kommissionens meddelande KOM(2011)0206 av den 13 april 2011 
”Inremarknadsakten – Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för 
inre marknaden – Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt”,

– med beaktande av toppmötet om ett öppet internet och nätneutralitet i Europa som 
anordnades gemensamt av Europaparlamentet och kommissionen i Bryssel den 
11 november 2010, 

– med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Rådet planerar att anta slutsatser om ett öppet internet och nätneutralitet i Europa vid sitt 
möte i rådet (transport, telekommunikation och energi) den 13 december 2011.

B. EU:s medlemsstater skulle den 25 maj 2011 ha uppfyllt kraven i 2009 års reformpaketet 
för telekommunikationer i EU, och kommissionen har redan vidtagit de åtgärder som 
krävs för att garantera att principerna i EU-fördraget och i unionens regelverk följs.

C. Europaparlamentet har uppmanat kommissionen att säkerställa principerna om ett neutralt 
och öppet internet och att främja slutanvändarnas förmåga att skaffa sig tillgång till och 
distribuera information samt använda applikationer och tjänster efter eget val. 

D. Kommissionen har bett organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk 
kommunikation (Berec) att undersöka hinder för operatörsbyte, för blockering eller 
strypning av internettrafiken samt för transparens och tjänster av kvalitet 
i medlemsstaterna.

E. Internettjänsterna erbjuds internationellt och internet befinner sig i den globala ekonomins 
absoluta centrum. 

F. Bredband och internet är framför allt viktiga drivkrafter för att skapa ekonomisk tillväxt, 
arbetstillfällen och europeisk konkurrenskraft på global nivå, vilket betonas i den digitala 
agendan för Europa.

G. Europa kommer bara att kunna utnyttja den digitala ekonomins fulla potential genom att 
stimulera en väl fungerande inre digital marknad.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande och ställer sig bakom 
analysen, särskilt betydelsen av att internet förblir öppet och neutralt.

2. Europaparlamentet anser att det utifrån den aktuella analysen inte finns något tydligt 
behov av ytterligare reglering av nätneutraliteten.

3. Europaparlamentet ser positivt på det arbete som Berec har utfört och uppmanar 
medlemsstaterna, särskilt nationella tillsynsmyndigheter, till ett nära samarbete med 
Berec.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera en konsekvent strategi i fråga 
om nätneutralitet och ett effektivt genomförande av EU:s reviderade paket för 
telekommunikationer. 
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5. Europaparlamentet understryker att alla lösningar på frågan om nätneutralitet bör ha
en gemensam europeisk strategi. 

6. Europaparlamentet framhåller betydelsen av samarbete och samordning mellan 
medlemsstaterna, särskilt mellan nationella tillsynsmyndigheter, tillsammans med 
kommissionen, för att EU ska kunna dra nytta av den fulla potential som internet erbjuder. 

7. Europaparlamentet erkänner att det krävs en rimlig styrning av trafiken på internet för att 
slutanvändarnas anslutning inte ska avbrytas på grund av överbelastade nät, men anser att 
styrningen av trafiken ska vara öppen.

8. Europaparlamentet uppmärksammar de potentiella svårigheter som en avvikelse från 
nätneutralitet innebär, däribland konkurrensbegränsande beteenden, hämmad innovation, 
begränsad yttrandefrihet, brist på medvetenhet bland konsumenterna och kränkningar av 
privatlivet. Bristande nätneutralitet skadar både företag, konsumenter och samhället i stort. 

9. Europaparlamentet påminner om att syftet med EU:s regelverk är att främja effektiv 
konkurrens, och åtgärder som avser näteutralitet måste därför, vid sidan av redan 
befintliga konkurrenslagar, erbjuda verktyg som motverkar konkurrensbegränsande 
metoder och som leder till investeringar samt underlättar nya innovativa företagsmodeller.

10. Europaparlamentet anser att transparens, tjänster av kvalitet och möjlighet att lätt byta 
operatör är nödvändiga förutsättningar för att slutanvändarna ska garanteras valfrihet. 

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma behovet av ytterligare vägledning 
i nätneutralitet för att åstadkomma konkurrens och valfrihet för konsumenterna. 

12. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.


