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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden anser att tidpunkten för framläggandet av förslaget till förordning om en 
uppkopplad kontinent är illa vald med tanke på att parlamentets valperiod närmar sig sitt slut. 
Telekombranschen och tjänster som tillhandahålls via elektroniska kommunikationsnät är 
grundläggande för Europeiska unionens konkurrenskraft på lång sikt. Den tidsplan som 
fastställts för granskningen av detta lagstiftningsförslag – vars inverkan på den mobila 
ekonomin och därmed på ekonomin som helhet kan komma att bli genomgripande – är 
orealistisk.

Europaparlamentet borde ha kunnat begära en grundlig konsekvensbedömning av förslaget till 
förordning från sina egna tjänsteavdelningar och haft nog med tid att gå vidare med ett brett 
offentligt samråd. Föredraganden noterar även att Berec ställt sig kritiskt till kommissionens 
förslag. 

Som en sista inledande kommentar vill föredraganden framhålla att de ekonomiska aktörerna 
behöver en stöttande miljö och klarhet om rättsläget. Föredraganden förvånas därför över att 
kommissionen valt att lägga fram ett nytt förslag om internationell roaming blott ett år efter 
det att den tredje roamingförordningen antogs.

I detta yttrande från utskottet för rättsliga frågor har föredraganden fokuserat på tre frågor:

För det första förslaget om gemensam EU-auktorisation. Detta tillför en extra regleringsnivå, 
utan att man tillräckligt har kunnat visa att en sådan reglering verkligen behövs. 
Föredraganden anser att onödiga hinder för tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster 
skulle kunna undanröjas om samordningen tillsynsmyndigheterna emellan och inom Berec 
förbättrades, exempelvis genom att ett standardiserat anmälningsformulär infördes. 
Föredraganden föreslår därför att kapitel II i förslaget till förordning ska utgå och inför 
ändringsförslag till direktiv 2020/20/EG (auktorisation).

För det andra, nätneutralitet. Föredraganden föreslår att operatörerna ska ges möjlighet att 
erbjuda, och slutanvändare att dra nytta av, specifika tjänster så länge som dessa tjänster inte 
försämrar den allmänna kvaliteten på internetaccesstjänsterna. Rimliga trafikstyrningsåtgärder 
bör också tillåtas, med beaktande av medlemsstaternas olika rättssystem och med förbehåll 
för att konsumenterna gynnas av ett öppet internet.

För det tredje, avseende slutanvändarnas rättigheter, föreslår föredraganden att artiklarna 25–
30 ska utgå eftersom en fullständig standardisering inte skulle ligga i konsumenternas 
intresse. I stället bör direktiv 2002/22/EG (direktivet om samhällsomfattande tjänster) ändras 
och vissa av rättigheterna i det uppdateras. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att 
som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:
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Ändringsförslag 1

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

Ändringsförslag 2

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
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Ändringsförslag 3

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

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Ändringsförslag 5

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. 

utgår

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Reglerings- och 
tillsynsbefogenheterna avseende EU-
leverantörer av elektronisk 
kommunikation bör fördelas mellan 
leverantörens hemmedlemsstat och 
värdmedlemsstat(er) för att minska 
hindren för marknadstillträde, samtidigt 

utgår
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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. 

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Radiospektrum är en kollektiv 
nyttighet och en viktig resurs för den inre 
marknaden för mobilt trådlöst bredband 
och satellitkommunikationer i unionen. 
Utvecklingen av trådlösa 
bredbandskommunikationer bidrar till 
genomförandet av en digital agenda för 
Europa, särskilt målet om att garantera 
en tillgång till bredband med en hastighet 
på minst 30 Mbit/s för alla senast 2020, 
och tillhandahålla unionen högsta 
möjliga bredbandshastigheter och 
bredbandskapacitet. Unionen har 
emellertid halkat efter andra stora 
regioner – Nordamerika, Afrika och delar 
av Asien – när det gäller införande och 
spridning av den senaste generationen 
trådlös bredbandsteknik som krävs för att 
uppnå dessa politiska mål. Över hälften 
av medlemsstaterna har ansökt om 

utgår
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undantag från den gradvisa 
tillståndsprocessen för att möjliggöra 
användningen av 800 MHz-bandet för 
trådlösa bredbandskommunikationer eller 
har på annat sätt underlåtit att genomföra 
detta till den tidsgräns som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 
243/2012 om programmet för 
radiospektrumpolitik23, vilket visar att det 
krävs snabba åtgärder även inom det 
befintliga programmet för 
radiospektrumpolitik. Unionens åtgärder 
för att harmonisera villkoren för tillträde 
till och effektiv användning av 
radiospektrumet för trådlösa 
bredbandskommunikationer i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
beslut nr 676/2002/EG24 har inte varit 
tillräckliga för att lösa detta problem.

___________
23 Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 243/2012/EU av den 14 mars 2012 om 
inrättande av ett flerårigt program för 
radiospektrumpolitik (EUT L 81, 
21.3.2012).
24 Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om 
ett regelverk för radiospektrumpolitiken i 
Europeiska gemenskapen 
(radiospektrumbeslut) (EGT L 108, 
24.4.2002, s. 1).

Ändringsförslag 8

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

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

en fastställd servicekvalitet inom slutna 
kommunikationsnät som använder 
internetprotokollet med strikt 
åtkomstkontroll kunna hindra
utvecklingen av tjänster som är beroende 
av denna fastställda servicekvalitet för att 
kunna fungera på ett adekvat sätt. Det 
krävs därför en harmoniserad strategi för
utformningen och tillgängligheten hos 
dessa tjänster, inklusive garantier för att 
den förhöjda kvaliteten inte är 
funktionsmässigt identisk med eller 
inverkar negativt på 
internetaccesstjänsternas prestanda, pris 
eller kvalitet eller undergräver 
konkurrensen, innovationen eller 
nätneutraliteten.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(45) Under de senaste årtiondena har 
internet utvecklats till en öppen plattform 
för innovation med få tillträdeshinder för 
slutanvändare, innehålls- och 
tillämpningsleverantörer och 
internettjänstleverantörer. Den principiella 
likabehandlingen och 
diskrimineringsfriheten vid 
vidarebefordran av datapaket, oberoende 
av innehåll, tjänst, tillämpning, ursprung 
eller mål, måste tryggas genom 
lagstiftning inom hela EU för att 
långsiktigt se till att varje användare av 
internettjänster i princip kan få tillgång 
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maj 2012 och en undersökning som 
beställts av genomförandeorganet för 
hälso- och konsumentfrågor om funktionen 
hos marknaden för anslutning till och 
tillhandahållande av internet ur ett 
konsumentperspektiv som publicerades i
december 2012, har visat att ett betydande 
antal slutanvändare påverkas av 
trafikstyrningspraxis som blockerar 
specifika tillämpningar eller gör dem 
långsammare. Dessa tendenser kräver 
tydliga regler på unionsnivå för att 
upprätthålla ett öppet internet och undvika 
en uppsplittring av den inre marknaden till 
följd av enskilda medlemsstaters åtgärder.

till allt innehåll och alla tjänster eller 
tillämpningar eller tillhandahålla dessa 
själv. Accessnätoperatörer omfattas av en 
allmän transportplikt för datapaket 
genom att tillhandahålla en rimlig 
kvalitetsnivå på överföringstjänsterna till 
användarna, vilken fortlöpande följer den 
tekniska utvecklingen, oberoende av 
ursprung eller mål eller vilket innehåll, 
vilka tjänster och vilka tillämpningar som 
ska överföras. Internets öppna och icke-
diskriminerande natur är grundläggande 
för att stimulera till innovation och 
ekonomisk effektivitet. Dessa centrala 
egenskaper säkerställer yttrandefrihet och 
pluralism i medier och inom 
kultursektorn. Syftet med det befintliga
regelverket är att ge slutanvändarna 
möjlighet att ha tillgång till och kunna 
distribuera information eller använda de 
tillämpningar och tjänster som de väljer.
En rapport från organet för europeiska 
regleringsmyndigheter för elektronisk 
kommunikation (Berec) om 
trafikstyrningspraxis som publicerades i 
maj 2012 och en undersökning som 
beställts av genomförandeorganet för 
hälso- och konsumentfrågor om funktionen 
hos marknaden för anslutning till och 
tillhandahållande av internet ur ett 
konsumentperspektiv som publicerades i 
december 2012, har visat att ett betydande 
antal slutanvändare påverkas av 
trafikstyrningspraxis som blockerar 
specifika tillämpningar eller gör dem 
långsammare. Dessa tendenser kräver 
tydliga regler på unionsnivå för att 
upprätthålla ett öppet internet och undvika 
en uppsplittring av den inre marknaden till 
följd av enskilda medlemsstaters åtgärder.
Det öppna internet som uteslutande 
fungerar enligt principen best-effort får 
inte försämras eller inskränkas genom 
utvecklingen av andra produkter och 
tjänster.
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 47a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(50) Dessutom efterfrågar innehålls-, 
tillämpnings- och tjänsteleverantörerna 
överföringstjänster som grundas på 
kvalitetsparametrar. När det gäller 
tillhandahållande av specialiserade 
tjänster i slutna nät måste dessa 
leverantörer ha möjlighet att förhandla om
en sådan specifik kvalitet på 
servicenivåerna med leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten för en begränsad 
användargrupp. Detta förväntas spela en 
viktig roll för utvecklingen av nya tjänster, 
till exempel kommunikation från maskin 
till maskin (M2M). Specialiserade tjänster 
får inte försämra de öppna 
internetaccesstjänsternas kvalitet och inte 
heller saluföras eller användas som 
ersättning för internet. De är endast 
tillåtna om det finns ett påvisbart tekniskt 
och de facto behov, som går utöver det 
ekonomiska egenintresset, av att kunna 
tillhandahålla kritiska 
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därför vara fria att ingå 
specialtjänsteavtal om fastställda 
kvalitetsnivåer på tjänsterna, om inte 
sådana avtal väsentligt försämrar den 
allmänna kvaliteten på 
internetaccesstjänster.

realtidstillämpningar som håller en 
särskild kvalitet. Om 
accessnätsleverantörer erbjuder eller 
saluför specialiserade tjänster är de 
skyldiga att även tillhandahålla en öppen 
internetaccesstjänst enligt skäl 45. 
Samtliga öppna internettjänster omfattas 
av principen best-effort.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(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. Nationella 
tillsynsmyndigheter bör fastställa tydliga 
och lättbegripliga anmälnings- och 
prövningsmekanismer för slutanvändare 
som utsätts för diskriminering, 
begränsningar eller störning av 
onlineinnehåll, tjänster eller 
tillämpningar. 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, 
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kommunikation till allmänheten, om så är 
nödvändigt för att förebygga en allmän 
försämring av kvaliteten på 
internetaccesstjänster.

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.

Ändringsförslag 13

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) leverantörer av elektroniska 
kommunikationstjänster och nät kan 
investera i och förnya sig med ny och 
förbättrad infrastruktur med hög 
kapacitet, och bidra till unionens globala 
konkurrenskraft,

Ändringsförslag 14

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
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) harmonisering av reglerna för 
slutanvändares rättigheter och främjande 
av effektiv konkurrens på 
slutkundsmarknaderna, för att därigenom 
skapa ett europeiskt konsumentområde för 
elektronisk kommunikation,

(e) Ytterligare rättigheter utöver dem som 
ingår i direktiv 2002/22/EG för 
slutanvändare och främjande av effektiv 
konkurrens på slutkundsmarknaderna, för 
att därigenom skapa ett europeiskt 
konsumentområde för elektronisk 
kommunikation,

Ändringsförslag 19

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

Ändringsförslag 20

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
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) huvudsakligt verksamhetsställe: den 
verksamhetsort i medlemsstaten där de 
huvudsakliga besluten om investeringar i 
och tillhandahållande av elektroniska 
kommunikationstjänster eller 
kommunikationsnät i unionen fattas.

utgår

Ändringsförslag 22

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

Ändringsförslag 23

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 

utgår
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särskilda tjänster till slutanvändare på 
grundval av en garanterad tjänstekvalitet 
som baseras på angivna parametrar.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) internetaccesstjänst: en allmänt 
tillgänglig kommunikationstjänst som 
erbjuder internetanslutning, och därigenom 
möjlighet till anslutning mellan praktiskt 
taget alla slutpunkter som är uppkopplade 
mot internet, oberoende av vilken nätteknik 
som används. Medlemsstaterna ska införa 
rimliga minimikrav i fråga om 
internetaccesstjänsternas kvalitet, vilken 
fortlöpande ska anpassas till den tekniska 
utvecklingen. En internetaccesstjänst gör 
det möjligt för slutanvändare att använda 
alla internetbaserade tillämpningar enligt 
principen best-effort. Det enda undantag 
som tillåts är en proportionell motiverad 
trafikstyrning när det finns tydligt 
definierade användningsvillkor för den.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(15) specialiserad tjänst: elektronisk 
kommunikationstjänst eller annan tjänst 
som tillhandahålls med hjälp av 
internetprotokoll (IP) och bedrivs i ett 
slutet elektroniskt kommunikationsnät 
med en åtkomstkontroll som möjliggör 
anslutning till specifikt innehåll, specifika 
tillämpningar eller tjänster eller en 
kombination av dessa på basis av ett 
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inte saluförs eller allmänt används som 
ersättning för internetaccesstjänst.

omfattande utnyttjande av trafikstyrning 
för att säkra lämpliga egenskaper för 
tjänsten, och som inte saluförs eller 
allmänt används som ersättning för 
internetaccesstjänst.

Motivering

Definitionen bygger på Berecs riktlinjer för kvalitativa tjänster inom området för 
nätneutralitet (BEREC Guidelines for quality of service in the scope of net neutrality).

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3 utgår

Frihet att tillhandahålla elektronisk 
kommunikation inom unionen

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.

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. 

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 
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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.

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.

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

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. 
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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.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4 utgår

Anmälningsförfarande för 
EU-leverantörer av elektronisk 

kommunikation

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

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

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

Anmälan ska lämnas in på det eller de 
språk som används i den tillämpliga 
hemmedlemsstaten och i eventuella 
värdmedlemsstater.

3. Eventuella ändringar av de uppgifter 
som lämnas in i enlighet med punkt 2 ska 
anges till den nationella 
regleringsmyndigheten i 
hemmedlemsstaten inom en månad efter 
ändringen. Om anmälda ändringar rör 
avsikten att tillhandahålla elektroniska 
kommunikationsnät eller 
kommunikationstjänster i en 
värdmedlemstat som inte omfattas av en 
tidigare anmälan får EU-leverantören av 
elektronisk kommunikation inleda 
verksamhet i den värdmedlemsstaten vid 
anmälan. 

4. Bristande efterlevnad av det 
anmälningskrav som fastställs i denna 
artikel ska utgöra en överträdelse av de 
gemensamma villkor som är tillämpliga 
på EU-leverantören av elektronisk 
kommunikation i hemmedlemsstaten. 
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5. Den nationella regleringsmyndigheten i 
hemmedlemsstaten ska vidarebefordra de 
uppgifter som mottas i enlighet med punkt 
2 samt eventuella ändringar av dessa 
uppgifter i enlighet med punkt 3 till de 
nationella regleringsmyndigheterna i de 
berörda värdmedlemsstaterna och till 
Berecs byrå inom en vecka efter 
mottagande av sådana uppgifter eller 
eventuella ändringar.

Berecs byrå ska driva ett offentligt 
tillgängligt register över anmälningar som 
görs i enlighet med denna förordning.

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

7. Om en eller flera nationella 
tillsynsmyndigheter i olika medlemsstater 
anser att angivelsen av hemmedlemsstat i 
en anmälan som gjorts i enlighet med 
punkt 2 eller eventuella ändringar av 
inlämnade uppgifter i enlighet med punkt 
3 inte motsvarar eller har upphört att 
motsvara företagets huvudsakliga 
verksamhetsställe i enlighet med denna 
förordning, ska myndigheten hänskjuta 
frågan till kommissionen och bestyrka 
grunderna för sin bedömning. En kopia 
av det hänskjutna ärendet ska lämnas till 
Berecs byrå för information. 
Kommissionen ska, efter att ha gett den 
berörda EU-leverantören av elektronisk 
kommunikation och de nationella 
regleringsmyndigheterna i den omtvistade 
hemmedlemsstaten tillfälle att yttra sig, 
inom tre månader efter hänskjutandet av 
ärendet utfärda ett beslut där den 
fastställer det berörda företagets 
hemmedlemsstat i enlighet med denna 
förordning. 
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Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 utgår

Efterlevnad av den gemensamma 
EU-auktorisationen

1. Den nationella regleringsmyndigheten i 
varje berörd medlemsstat ska i enlighet 
med den nationella lagstiftning som 
genomför de förfaranden som anges i 
artikel 10 i direktiv 2002/20/EG övervaka 
och säkerställa att EU-leverantörer av 
elektronisk kommunikation följer de 
regler och villkor som är tillämpliga på 
dess territorium i enlighet med artikel 3. 

2. Den nationella regleringsmyndigheten i 
en värdmedlemsstat ska till den nationella 
regleringsmyndigheten i 
hemmedlemsstaten översända all 
relevanta information om enskilda 
åtgärder som vidtagits med avseende på 
EU-leverantörer av elektronisk 
kommunikation i syfte att säkerställa 
efterlevnad av de regler och villkor som är 
tillämpliga på dess territorium i enlighet 
med artikel 3. 

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 utgår

Återkallande och tillfälligt återkallande 
av rätten för EU-leverantörer av 
elektronisk kommunikation att 

tillhandahålla elektronisk kommunikation

1. Utan att det påverkar åtgärder för 
återkallande eller tillfälligt återkallande 
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av nyttjanderätter till spektrum eller 
nummer som beviljats av en berörd 
medlemsstat och provisoriska åtgärder 
som vidtagits i enlighet med punkt 3, får 
endast den nationella 
regleringsmyndigheten i 
hemmedlemsstaten återkalla eller 
tillfälligt återkalla rätten för en EU-
leverantör av elektronisk kommunikation 
att tillhandahålla elektroniska 
kommunikationsnät eller 
kommunikationstjänster i hela eller delar 
av unionen i enlighet med den nationella 
lagstiftning som genomför artikel 10.5 i 
direktiv 2002/20/EG. 

2. Vid allvarliga eller upprepade 
överträdelser av de regler och villkor som 
är tillämpliga i en värdmedlemsstat i 
enlighet med artikel 3, och då åtgärder för 
att säkerställa efterlevnad som har 
vidtagits av den nationella 
regleringsmyndigheten i 
värdmedlemsstaten i enlighet med artikel 
5 inte har gett verkan, ska den 
myndigheten informera den nationella 
regleringsmyndigheten i 
hemmedlemsstaten och begära att den 
vidtar de åtgärder som anges i punkt 1. 

3. Till dess att ett slutligt beslut om en 
begäran som lämnats in i enlighet med 
punkt 2 har fattats av den nationella 
regleringsmyndigheten i 
hemmedlemssaten får den nationella 
regleringsmyndigheten i 
värdmedlemsstaten vidta brådskande 
provisoriska åtgärder i enlighet med 
nationell lagstiftning som genomför 
artikel 10.6 i direktiv 2002/20/EG om den 
har bevis för att de regler och villkor som 
är tillämpliga på dess territorium i 
enlighet med artikel 3 har överträtts. 
Genom undantag från den 
tremånadersgräns som anges i artikel 
10.6 i direktiv 2002/20/EG, får sådana 
provisoriska åtgärder gälla till dess att 
den nationella regleringsmyndigheten i 
hemmedlemsstaten antar ett slutligt 
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beslut. 

Kommissionen, Berec och de nationella 
regleringsmyndigheterna i 
hemmedlemsstaten och andra 
värdmedlemsstater ska informeras om den 
vidtagna tillfälliga åtgärden i god tid.

4. Om den nationella 
regleringsmyndigheten i 
hemmedlemsstaten, antingen på eget 
initiativ eller på begäran av den 
nationella regleringsmyndigheten i en 
värdmedlemsstat, överväger att fatta ett 
beslut om att återkalla eller tillfälligt 
återkalla rättigheterna för en EU-
leverantör av elektronisk kommunikation 
i enlighet med punkt 1 ska den meddela 
detta till de nationella 
regleringsmyndigheterna i eventuella 
värdmedlemsstater som påverkas av ett 
sådant beslut. Den nationella 
regleringsmyndigheten i en 
värdmedlemsstat får avge ett yttrande 
inom en månad.

5. Med största möjliga hänsyn till 
eventuella yttranden från den nationella 
regleringsmyndigheten i den berörda 
värdmedlemsstaten ska den nationella 
regleringsmyndigheten i 
hemmedlemsstaten fatta ett slutligt beslut 
och ska inom en vecka från det att 
beslutet antagits meddela det till 
kommissionen, Berec och de nationella 
regleringsmyndigheterna i de 
värdmedlemsstater som berörs av ett 
sådant beslut.

6. Om den nationella 
regleringsmyndigheten i 
hemmedlemsstaten har beslutat att 
återkalla eller tillfälligt återkalla 
rättigheter för en EU-leverantör av 
elektronisk kommunikation i enlighet med 
punkt 1, ska den nationella 
regleringsmyndigheten i eventuella 
berörda värdmedlemsstater vidta lämpliga 
åtgärder för att förhindra leverantören 
från att fortsätta att tillhandahålla 
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tjänster eller nät som berörs av detta 
beslut inom sitt territorium. 

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 utgår

Samordning av verkställighetsåtgärder

1. Vid tillämpningen av artikel 6 ska den
nationella regleringsmyndigheten i 
hemmedlemsstaten vidta tillsyns- eller 
verkställighetsåtgärder i samband med en 
elektronisk kommunikationstjänst eller ett 
elektroniskt kommunikationsnät som 
tillhandahålls i en annan medlemsstat 
eller som har orsakat skada i en annan 
medlemsstat lika noggrant som den skulle 
ha gjort om den berörda tjänsten eller det 
berörda nätet hade tillhandahållits i 
hemmedlemsstaten.

2. Medlemsstaterna ska se till att det inom 
deras territorier är möjligt att delge 
juridiska dokument som avser åtgärder 
som vidtas i enlighet med artiklarna 5 och 
6.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19 utgår

Anslutningsprodukt med garanterad 
tjänstekvalitet

1. Varje operatör ska ha rätt att 
tillhandahålla europeiska 
anslutningsprodukter med garanterad 
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tjänstekvalitet enligt vad som anges i 
punkt 4.

2. Varje operatör ska uppfylla en rimlig 
begäran som lagts fram skriftligt av en 
auktoriserad leverantör av elektroniska 
kommunikationstjänster om att 
tillhandahålla en europeisk 
anslutningsprodukt med garanterad 
tjänstekvalitet enligt vad som anges i 
punkt 4. Avslag på begäran om att 
tillhandahålla en europeisk produkt med 
garanterad tjänstekvalitet ska grundas på 
objektiva kriterier. Operatören ska ange 
skälen till eventuella avslag inom en 
månad från den skriftliga begäran. 

Om den part som begär leverans av en 
europeisk anslutningsprodukt med 
garanterad tjänstekvalitet inte kan eller 
inte vill göra en europeisk 
anslutningsprodukt tillgänglig för den 
part som lämnat in begäran på rimliga 
villkor, vare sig inom unionen eller i 
tredjeländer ska detta anses utgöra ett 
objektivt skäl till avslag om den senare 
parten begär detta. 

3. Om begäran avslås eller om en 
överenskommelse om specifika villkor, 
inklusive pris, inte har nåtts inom två 
månader från den skriftliga begäran har 
ingen av parterna rätt att hänskjuta 
frågan till den relevanta nationella 
regleringsmyndigheten i enlighet med 
artikel 20 i direktiv 2002/21/EG. I sådant 
fall kan artikel 3.6 i denna förordning 
vara tillämplig.

4. Tillhandahållande av en 
anslutningsprodukt ska anses utgöra 
tillhandahållande av en europeisk 
anslutningsprodukt med garanterad 
tjänstekvalitet om den levereras i enlighet 
med de minimiparametrar som anges i 
bilaga II och tillsammans uppfyller 
följande väsentliga krav:

(a) Produkten erbjuds som en 
högkvalitetsprodukt i hela unionen. 
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(b) Tjänsteleverantörerna kan tillgodose 
sina slutanvändares behov.

(c) Kostnadseffektivitet, med hänsyn till 
befintliga lösningar som kan 
tillhandahållas på samma nät. 

(d) Driftsmässig effektivitet, i synnerhet 
när det gäller att undanröja hinder för 
genomförandet samt 
utbyggnadskostnader för kunderna i så 
stor utsträckning som möjligt.

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

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 32 för att anpassa bilaga II mot 
bakgrund av marknadens utveckling och 
den tekniska utvecklingen så att de 
väsentliga krav som anges i punkt 4 kan 
fortsätta att uppfyllas. 

Ändringsförslag 32

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. 
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Motivering

Det rör sig här om konkurrensutsatta och avreglerade marknader.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Slutanvändare ska med vederbörlig hänsyn 
till principen om nätneutralitet vara fria 
att ingå avtal om datavolymer och 
hastigheter med leverantörer av
internetaccesstjänster, under 
förutsättning att de frivilligt och 
uttryckligen ger sitt informerade 
samtycke, och ska kunna utnyttja alla
erbjudanden från leverantörer av innehåll, 
tillämpningar och tjänster på internet.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten eller 
leverantörer av innehåll, tillämpningar och 
tjänster får erbjuda specialiserade tjänster
via ett slutet elektroniskt 
kommunikationsnät till en begränsad och 
grupp användare som beviljats tillträde. 
Specialiserade tjänster får inte saluföras 
eller användas som ersättning för internet 
eller visa sig vara funktionsmässigt 
identiska med det öppna internet vad 
gäller det innehåll och de tillämpningar 
eller tjänster som erbjuds.
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Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

För att möjliggöra tillhandahållande av 
specialiserade tjänster till slutanvändare 
ska leverantörer av innehåll, tillämpningar 
och tjänster och leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten vara fria 
att ingå avtal med varandra för att överföra 
de relaterade datavolymerna eller den 
relaterade datatrafiken inom slutna 
elektroniska kommunikationsnät som 
specialiserade tjänster med en fastställd 
servicekvalitet eller särskild kapacitet, som 
inte är funktionsmässigt identiska med 
tjänster som är tillgängliga via allmänna 
internetaccesstjänster. Tillhandahållandet 
av specialiserade tjänster får inte försämra 
internetaccesstjänsternas kvalitet. När 
nätkapaciteten delas mellan 
internetaccesstjänster och specialiserade 
tjänster ska leverantören av dessa tjänster 
offentliggöra tydliga och entydiga 
kriterier som basis för hur nätkapaciteten 
delas.

Ändringsförslag 36

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,
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Ändringsförslag 37

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Rimlig trafikstyrning ska fastställas på ett 
öppet sätt, begränsas till den tidsperiod 
som krävs och medföra behandling av 
uppgifter som är nödvändiga och 
proportionella för att uppnå de syften som 
anges i denna punkt.

Ändringsförslag 39

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 

1. De nationella regleringsmyndigheterna 
ska nära övervaka och se till att 
slutanvändarna kan dra nytta av de 
fördelar som anges i artikel 23.1 och 23.2,
av ett öppet internet, efterlevnad av
rimliga trafikstyrningsåtgärder i enlighet 
med artikel 23.5 och en fortsatt tillgång till 
icke-diskriminerande internetaccesstjänster 
till kvalitetsnivåer som speglar den 
tekniska utvecklingen och inte förhindras 
av specialiserade tjänster. De ska, i 
samarbete med andra behöriga nationella 
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mångfald och innovation, Nationella 
regleringsmyndigheter ska årligen 
rapportera om övervakningen och 
resultaten av denna till kommissionen och 
Berec.

myndigheter, också övervaka hur 
specialiserade tjänster påverkar kulturell 
mångfald och innovation, Nationella 
regleringsmyndigheter ska årligen 
rapportera om övervakningen och 
resultaten av denna till kommissionen och 
Berec.

Ändringsförslag 40

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Nationella tillsynsmyndigheter ska 
fastställa tydliga och lättbegripliga 
anmälnings- och prövningsmekanismer 
för slutanvändare som utsätts för 
diskriminering, begränsningar, störning, 
blockering eller strypning av 
onlineinnehåll, tjänster eller 
tillämpningar.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår



AD\1016128SV.doc 33/66 PE524.714v02-00

SV

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25 utgår

Insyn och offentliggörande av 
information

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

a) företagets namn, adress och 
kontaktuppgifter,

b) för varje taxeplan, erbjudna tjänster 
och relevanta parametrar för 
tjänstekvalitet, gällande priser (för 
konsumenter, inklusive skatt) och 
eventuella tillämpliga avgifter (tillträde, 
användning, underhåll och eventuella 
ytterligare avgifter) samt kostnader för 
terminalutrustning,

c) tillämpliga taxor för eventuella 
nummer eller tjänster som omfattas av 
särskilda prissättningsvillkor, 

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

e) internetaccesstjänster om sådana 
erbjuds, med angivande av följande: 

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

(ii) Omfattningen av tillämpliga 
begränsningar av datavolymer i 
tillämpliga fall, priser för att tillfälligt 
eller varaktigt öka den tillgängliga 
datavolymen, datahastighet som är 
tillgänglig efter det att den tillämpliga 
datavolymen har konsumerats om den är 
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begränsad och kostnaden för detta samt 
vilka medel som står till slutanvändarnas 
förfogande för att när som helst kunna 
kontrollera sin konsumtion.

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

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

f) Åtgärder som vidtagits för att 
säkerställa likvärdigt tillträde för 
slutanvändare med funktionsnedsättning, 
inklusive regelbundet uppdaterad 
information om produkter och tjänster 
som utformats för dessa slutanvändare.

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

h) Tillgång till larmtjänster och uppgifter 
om varifrån samtalet kommer för alla 
tjänster som erbjuds, begränsningar i 
tillhandahållandet av larmtjänster enligt 
artikel 26 i direktiv 2002/22/EG samt 
eventuella ändringar därav.

i) Rättigheter med avseende på 
samhällsomfattande tjänster, i tillämpliga 
fall inklusive de faciliteter och tjänster 
som anges i bilaga I till direktiv 
2002/22/EG.
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Informationen ska offentliggöras i en 
tydlig, lättbegriplig och lättillgänglig form 
på det eller de officiella språken i den 
medlemsstat där tjänsten erbjuds och ska 
uppdateras regelbundet. Informationen 
ska på begäran lämnas till de berörda 
nationella behöriga myndigheterna innan 
den offentliggörs. Eventuella skillnader i 
de villkor som gäller för konsumenter och 
andra slutanvändare ska anges 
uttryckligen. 

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

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

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

(a) De vanligaste användningssätten för 
elektroniska kommunikationstjänster för 
att bedriva olaglig verksamhet eller sprida 
skadligt innehåll, särskilt när det kan 
skada respekten för andras fri- och 
rättigheter, inklusive intrång i 
dataskyddsrättigheter, upphovsrätt och 
närstående rättigheter, och de rättsliga 
följderna av detta.

(b) Metoder för att skydda sig mot risker 
för personlig säkerhet och olaglig åtkomst 
till personuppgifter vid användning av 
elektroniska kommunikationstjänster.
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Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26 utgår

Informationskrav för avtal

1. Innan ett avtal om tillhandahållande av 
anslutning till elektroniska 
kommunikationsnät eller offentligt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster blir bindande ska 
leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten till 
konsumenter och andra slutanvändare 
lämna minst följande upplysningar om 
annat inte har överenskommits 
uttryckligen:

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

(b) Huvudsakliga egenskaper hos den 
tillhandahållna tjänsten, särskilt

(i) för varje taxeplan, typer av erbjudna 
tjänster, kommunikationsvolymer som 
ingår och alla relevanta parametrar för 
tjänstekvalitet, inbegripet tidpunkten för 
den första anslutningen,

(ii) huruvida tillträde till larmtjänster och 
information om varifrån samtalet kommer 
tillhandahålls i andra medlemsstater och i 
så fall i vilka samt eventuella samt om
eventuella begränsningar av 
tillhandahållandet av larmtjänster i 
enlighet med artikel 26 i direktiv 
2002/22/EG,

(iii) de typer av eftermarknadsservice, 
underhållstjänster och kundstödstjänster 
som tillhandahålls, villkor och avgifter 
samt metoderna för kontakt med dessa 
tjänster,
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(iv) eventuella restriktioner som åläggs av 
leverantören när det gäller användningen 
av terminalutrustning, inklusive 
information om upplåsning av 
terminalutrustningen och eventuella 
tillämpliga avgifter om avtalet sägs upp 
före den kortaste avtalsperioden,

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

(d) de betalningsmetoder som erbjuds och 
eventuella kostnadsskillnader beroende på 
betalningsmetod samt tillgängliga 
hjälpmedel för att garantera insyn i 
faktureringen samt övervaka 
konsumtionen,

(e) avtalstid samt villkor för förlängning 
och uppsägning av tjänster och avtal, 
inbegripet

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

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

(iii) eventuella avgifter vid förtida 
uppsägning av avtalet, inklusive eventuell 
kostnadstäckning med avseende på 
terminalutrustning (på grundval av 
gängse avskrivningsmetoder) och andra 
kampanjfördelar (beräknat i förhållande 
till tidsperioden),

(f) de ersättnings- och 
återbetalningssystem som gäller om de 
avtalade tjänsternas kvalitetsnivåer inte 
uppfylls, inklusive en uttrycklig 
hänvisning till slutanvändarens 
rättigheter, 
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(g) när det föreligger en skyldighet i 
enlighet med artikel 25 i direktiv 
2002/22/EG, slutanvändarens 
valmöjligheter när det gäller att föra in 
sina personuppgifter i en 
abonnentförteckning samt de berörda 
uppgifterna,

(h) för slutanvändare med 
funktionsnedsättning, detaljerad 
information om produkter och tjänster 
som är riktade till dem, 

(i) metoden för inledande av 
tvistlösningsförfaranden, inklusive 
gränsöverskridande tvister, i enlighet med 
artikel 34 i direktiv 2002/22/EG och 
artikel 22 i denna förordning,

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

2. Förutom punkt 1 ska leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten minst lämna följande 
information om deras 
internetaccesstjänster till slutanvändarna, 
om inte annat överenskommits med en 
slutanvändare som inte är konsument:

(a) Omfattningen av tillämpliga 
begränsningar av datavolymer i 
tillämpliga fall, priser för att tillfälligt 
eller varaktigt öka den tillgängliga 
datavolymen, datahastighet som är 
tillgänglig efter det att den tillämpliga 
datavolymen har konsumerats om den är 
begränsad och kostnaden för detta samt 
vilka medel som står till slutanvändarnas 
förfogande för att när som helst kunna 
kontrollera sin konsumtion. 

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

(c) Andra parametrar för tjänstekvalitet.

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

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

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

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

5. På begäran av de berörda offentliga 
myndigheterna ska avtalet också 
innehålla sådan information som avses i 
artikel 25.4 och som är relevant för den 
tillhandahållna tjänsten, vilken eventuellt 
tillhandahålls av de berörda offentliga 
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myndigheterna för detta ändamål 
avseende användningen av elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster för att bedriva 
olaglig verksamhet eller för att sprida 
skadligt innehåll samt om metoderna för 
att skydda sig mot risker för personlig 
säkerhet, integritet och personuppgifter.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27 utgår

Kontroll av konsumtion

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

2. Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten ska se till 
att ett lämpligt meddelande skickas till 
slutanvändaren när konsumtionen av 
tjänster har nått 80 % av den ekonomiska 
gräns som fastställts i enlighet med punkt 
1. Meddelandet ska innehålla information 
om det förfarande som följas för ett 
fortsätt tillhandahållandet av dessa 
tjänster, inklusive deras kostnader. 
Leverantören ska upphöra att 
tillhandahålla de angivna tjänsterna och 
ta ut avgifter för dessa om den 
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ekonomiska gränsen skulle överskridas 
om inte slutanvändaren begär ett fortsatt 
eller förlängt tillhandahållande av dessa 
tjänster. När den ekonomiska gränsen har 
nåtts ska slutanvändarna kunna fortsätta 
motta samtal och sms-meddelanden och 
ha tillgång till kostnadsfria 
telefonnummer och larmtjänster genom 
att kostnadsfritt använda det europeiska 
larmnumret 112 fram till slutet av den 
överenskomna faktureringsperioden. 

3. Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten ska 
omedelbart före samtalet ansluts enkelt 
och utan kostnad ge slutanvändarna 
information om tillämpliga taxor 
avseende nummer eller tjänster som 
omfattas av särskilda kostnadsvillkor om 
inte den nationella regleringsmyndigheten 
har beviljat ett förhandsundantag av 
proportionalitetsskäl. Denna information 
ska tillhandahållas på ett jämförbart sätt 
för alla sådana nummer eller tjänster.

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

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28 utgår

Uppsägning av avtal

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

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

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

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

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

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

7. Leverantörer av elektroniska tjänster 
till allmänheten ska tillämpa villkor och 
förfaranden för uppsägning av avtal som 
inte hindrar eller hämmar byte av 
tjänsteleverantör.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29 utgår

Paketerbjudanden

Om ett paket av tjänster som erbjuds till 
konsumenterna består av minst en 
anslutning till ett elektroniskt 
kommunikationsnät eller en elektronisk 
kommunikationstjänst ska artiklarna 28 
och 30 i denna förordning tillämpas på 
alla delarna i paketet.
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Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 30 utgår

Byte och nummerportabilitet

1. Alla slutanvändare med nummer från 
den nationella nummerplanen som kräver 
detta kan behålla sina nummer oberoende 
av vilken leverantör av elektronisk 
kommunikation till allmänheten som 
tillhandahåller tjänsten i enlighet med 
bestämmelserna i del C i bilaga I till 
direktiv 2002/22/EG, under förutsättning 
att leverantören är en EU-leverantör av 
elektronisk kommunikation i den 
medlemsstat som den nationella 
nummerplanen relaterar till eller är en 
EU-leverantör av elektronisk 
kommunikation som till den behöriga 
regleringsmyndigheten i 
hemmedlemsstaten har anmält att den 
tillhandahåller eller har för avsikt att 
tillhandahålla sådana tjänster i den 
medlemsstat som den nationella 
nummerplanen relaterar till. 

2. Kostnadsorienteringsprincipen ska 
följas vid prissättningen av 
nummerportabilitet mellan leverantörer 
av elektronisk kommunikation till 
allmänheten, och eventuella direkta 
avgifter för slutanvändare ska inte 
inverka hämmande på slutanvändare för 
byte av tjänsteleverantör.

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

4. Bytes- och porteringsprocessen ska 
ledas av den mottagande leverantören av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten. Slutanvändarna ska få 
adekvat information om bytet före och 
under processen, och även omedelbart 
efter det att processen avslutats. 
Slutanvändare får inte överföras till en 
annan leverantör mot sin vilja. 

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

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

7. Om en slutanvändare som byter till en 
ny leverantör av internetaccesstjänster 
har en e-postadress som tillhandahållits 
av den överförande leverantören ska 
denna på begäran av slutanvändaren 
kostnadsfritt vidarebefordra alla e-
postbrev som är adresserade till 
slutanvändarens tidigare e-postadress till 
en e-postadress som anges av 
slutanvändaren under en period av 12 
månader. Denna tjänst för 
vidarebefordran av e-postbrev ska omfatta 
ett automatiskt svarsmeddelanden till alla 
avsändare av e-postbrev med information 
om slutanvändarens nya e-postbrev. 
Slutanvändaren ska ha möjlighet att 
begära att den nya e-postadressen inte 
anges i det automatiska 
svarsmeddelandet. 
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Efter den inledande 12-månadersperioden 
ska den överförande leverantören av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten ge slutanvändaren möjlighet 
att förlänga perioden för vidarebefordran 
av e-postbrev till en avgift om så krävs. 
Den överförande leverantören ska inte 
anvisa slutanvändarens ursprungliga e-
postadress till någon annan 
slutanvändare före en period av två år 
sedan uppsägningen av avtalet, och i alla 
händelser inte under den period som 
vidarebefordran av e-postbrev har 
förlängts. 

8. De behöriga nationella myndigheterna 
får fastställa allmänna förfaranden för 
byte och nummerportabilitet, inklusive 
bestämmelser om lämpliga sanktioner för 
leverantörer och ersättningar för 
slutanvändare. De ska ta hänsyn till 
behovet av att skydda slutanvändarna på 
lämpligt sätt under byten och se till att 
bytesförfarandet är effektivt.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 34 – led 1a (nytt)
Direktiv 2002/20/EG
Artikel 12 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 12.1 ska följande led 
införas: 

(aa) administrativa avgifter ska inte 
tillämpas i fall då en leverantör av 
elektronisk kommunikation erbjuder 
tjänster i en annan medlemsstat vars 
årliga omsättning för elektroniska 
kommunikationstjänster understiger 
0,5 procent av den totala nationella 
omsättningen för elektronisk 
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kommunikation,

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 13 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 13.1 ska följande led läggas 
till:

(bb) Leverantörer av elektronisk 
kommunikation som erbjuder tjänster till 
en annan medlemsstat vars årliga 
omsättning för elektroniska 
kommunikationstjänster understiger 
2 procent av den totala nationella 
omsättningen för elektronisk 
kommunikation ska åläggas att dela 
nettokostnaderna för samhällsomfattande 
tjänster.

Motivering

En gemensam EU-auktorisation är betungande, har inte utvärderats fullt ut och kritiseras av 
såväl nationella tillsynsmyndigheter som leverantörer av elektroniska 
kommunikationstjänster. Samma målsättningar skulle kunna uppnås genom att de nationella 
tillsynsmyndigheterna effektiverade sitt samarbete samt genom ändringar av direktiven 
2002/20/EG och 2002/22/EG.

Ändringsförslag 50

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

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(1b) I artikel 20.1 ska led b ersättas med 
följande:

(b) Tillhandahållna tjänster, som särskilt 
ska omfatta

b) Tillhandahållna tjänster, som särskilt ska 
omfatta
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– upplysningar om huruvida tillgång till 
larmtjänster och uppgifter om varifrån 
samtalet kommer tillhandahålls och om 
eventuella begränsningar i 
tillhandahållandet av larmtjänster enligt 
artikel 26,

– för varje taxeplan, erbjudna tjänster och 
relevanta parametrar för tjänstekvalitet,

– information om eventuella övriga villkor 
som begränsar tillgången till och/eller 
användningen av tjänster och 
tillämpningar, om sådana villkor är 
tillåtna enligt nationell lagstiftning i 
enlighet med gemenskapsrätten,

– för internetaccesstjänster om sådana 
erbjuds, med angivande av följande:  

– erbjuden minimitjänstekvalitet, 
inbegripet tidpunkten för den första 
anslutningen och, vid behov, andra 
parametrar för tjänstekvalitet som 
fastställs av de nationella 
regleringsmyndigheterna,

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

– information om eventuella förfaranden 
som företaget infört för att mäta och styra 
trafiken i syfte att undvika att en del av 
nätet fylls eller överbelastas samt 
information om hur dessa förfaranden 
kan inverka på tjänsternas kvalitet,

(ii) Omfattningen av tillämpliga 
begränsningar av datavolymer i 
tillämpliga fall, priser för att tillfälligt 
eller varaktigt öka den tillgängliga 
datavolymen, datahastighet som är 
tillgänglig efter det att den tillämpliga
datavolymen har konsumerats om den är 
begränsad och kostnaden för detta samt 
vilka medel som står till slutanvändarnas 
förfogande för att när som helst kunna 
kontrollera sin konsumtion. 

– de typer av underhållstjänster som 
erbjuds och de kundstödstjänster som 
tillhandahålls samt metoderna för kontakt 
med dessa tjänster,

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

(iv) Upplysningar om eventuella 
förfaranden som leverantören har infört 
för att mäta och styra trafiken i syfte att 
undvika att nätet överbelastas samt 
information om hur dessa förfaranden 
kan inverka på tjänsternas kvalitet och 
skyddet av personuppgifter.
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Ändringsförslag 51

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

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(1c) Artikel 21.1 ska ersättas med 
följande: 

1. Medlemsstaterna ska se till att nationella 
regleringsmyndigheter ålägger företag som 
tillhandahåller allmänna elektroniska 
kommunikationsnät och/eller allmänt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster att offentliggöra 
tydlig, jämförbar, adekvat och aktuell 
information om gällande priser och taxor, 
eventuella avgifter som ska betalas vid 
uppsägning av ett avtal och information om 
standardvillkor för tillgång till och 
användning av deras tjänster som 
tillhandahålls slutanvändare och 
konsumenter i enlighet med bilaga II. 
Sådan information ska offentliggöras i en 
tydlig, heltäckande och lättillgänglig form.
Nationella regleringsmyndigheter får ange 
tilläggskrav avseende i vilken form sådan 
information ska offentliggöras.

1. Medlemsstaterna ska se till att nationella 
regleringsmyndigheter ålägger företag som 
tillhandahåller allmänna elektroniska 
kommunikationsnät och/eller allmänt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster att offentliggöra 
tydlig, jämförbar, adekvat och aktuell 
information om gällande priser och taxor, 
eventuella avgifter som ska betalas vid 
uppsägning av ett avtal och information om 
standardvillkor för tillgång till och 
användning av deras tjänster som 
tillhandahålls slutanvändare och 
konsumenter i enlighet med bilaga II. 
Sådan information ska offentliggöras i en 
tydlig, heltäckande och lättillgänglig form.
Nationella regleringsmyndigheter får ange 
tilläggskrav avseende i vilken form sådan 
information ska offentliggöras.

Ändringsförslag 52

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

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(1d) Artikel 21.2 ska ersättas med 
följande: 

2. De nationella regleringsmyndigheterna 
ska uppmuntra tillhandahållandet av 
jämförbar information som gör det möjligt 
för slutanvändare och konsumenter att göra 

2. De nationella regleringsmyndigheterna 
ska säkerställa tillhandahållandet av 
jämförbar information som gör det möjligt 
för slutanvändare och konsumenter att göra 
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en oberoende uppskattning av kostnaderna 
för olika alternativa användningsmönster, 
till exempel med hjälp av interaktiva 
guider eller liknande tekniker. Om sådana 
tjänster inte finns tillgängliga på 
marknaden kostnadsfritt eller till rimligt 
pris ska medlemsstaterna se till att de 
nationella regleringsmyndigheterna på 
egen hand eller med hjälp av tredje part 
kan tillhandahålla sådana guider eller 
tekniker. Tredje part ska ha rätt att 
kostnadsfritt använda den information 
som offentliggjorts av företag som 
tillhandahåller elektroniska 
kommunikationsnät och/eller allmänt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster för att sälja eller 
tillhandahålla sådana interaktiva guider 
eller liknande tekniker.

en oberoende uppskattning av kostnaderna 
för olika alternativa användningsmönster, 
till exempel med hjälp av interaktiva 
guider eller liknande tekniker.

Ändringsförslag 53

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

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(1e) I artikel 21.3 ska inledningen ersättas 
med följande:

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

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

Ändringsförslag 54

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

(1f) Följande artikel ska läggas till:

Artikel 21a

Kontroll av konsumtion 

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

2. Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten ska se till 
att ett lämpligt meddelande skickas till 
slutanvändaren när konsumtionen av 
tjänster har nått 80 % av den ekonomiska 
gräns som fastställts i enlighet med 
punkt 1. När den ekonomiska gränsen har 
nåtts ska slutanvändarna kunna fortsätta 
ta emot samtal och sms-meddelanden och 
ha tillgång till kostnadsfria 
telefonnummer och larmtjänster genom 
att kostnadsfritt använda det europeiska 
larmnumret 112 fram till slutet av den 
överenskomna faktureringsperioden.  

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

Ändringsförslag 55

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

(1g) Följande artikel ska läggas till:

Artikel 21b

Uppsägning av avtal

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

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

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

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

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led 2
Direktiv 2002/22/EG
Artiklarna 22 och 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 37 utgår

Ändringar av förordning (EU) 
nr 531/2012

Förordning (EU) nr 531/2012 ska ändras 
på följande sätt:

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

”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.”

(2) I artikel 2.2 ska följande led r införas:

ʻ(r) bilateralt eller multilateralt 
roamingavtal: ett eller flera kommersiella 
eller tekniska avtal mellan 
roamingleverantörer som möjliggör en 
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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.”

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

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

(4) Följande artikel 4a ska läggas till:

”Artikel 4a

1. Denna artikel ska tillämpas på 
roamingleverantörer vilka 

(a) som standard och i alla sina respektive 
slutkundspaket som innehåller reglerade 
roamingtjänster tillämpar den gällande 
nationella tjänstetaxan på både nationella 
tjänster och reglerade roamingtjänster 
inom hela unionen, på samma sätt som 
om de reglerade roamingtjänster skulle ha 
konsumerats i hemnätet, och

(b) ser till, antingen via sina egna nät 
eller genom bilaterala eller multilaterala 
roamingavtal med andra 
roamingleverantörer, att minst en 
roamingleverantör i varje medlemsstat 
följer bestämmelserna i punkt a) 

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

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

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

3. Enskilda slutanvändare som har 
tecknat avtal med en roamingleverantör 
som utnyttjar denna artikel får på egen 
begäran göra ett avsiktligt och uttryckligt 
val att avstå från fördelen att den 
tillämpliga nationella tjänstetaxan 
tillämpas på reglerade roamingtjänster 
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enligt ett visst slutkundspaket i utbyte mot 
andra fördelar som erbjuds av den 
leverantören. Roamingleverantören ska 
påminna dessa slutanvändare om vilka 
roamingfördelar som de förlorar i ett 
sådant fall. De nationella 
regleringsmyndigheterna ska särskilt 
övervaka om roamingleverantörer som 
utnyttjar denna artikel tillämpar 
affärsmetoder som innebär att 
standardsystemet kringgås.

4. De reglerade roamingavgifter för 
slutkundsledet som fastställs i artiklarna 
8, 10 och 13 ska inte tillämpas på 
roamingtjänster som erbjuds av en 
roamingleverantör som utnyttjar denna 
artikel i den utsträckning dessa avgifter 
tas ut på samma nivå som den tillämpliga 
nationella tjänstetaxan. 

Om en roamingleverantör som utnyttjar 
denna artikel tillämpar avgifter som 
skiljer sig från den tillämpliga nationella 
tjänstetaxan för konsumtion av reglerade 
roamingtjänster utöver rimlig användning 
av sådana tjänster i enlighet med punkt 2, 
eller om en enskild slutanvändare 
uttryckligen avstår från fördelen att 
utnyttja nationella tjänstetaxor för 
reglerade roamingtjänster i enlighet med 
punkt 3, får avgifterna för dessa reglerade 
roamingtjänster inte överstiga de 
roamingavgifter för slutkundsledet som 
fastställs i artiklarna 8, 10 och 13. 

5. En roamingleverantör som vill utnyttja 
denna artikel ska anmäla sin egen 
försäkran och eventuella bilaterala eller 
multilaterala avtal genom vilka den 
uppfyller villkoren i punkt 1 samt 
eventuella ändringar av dessa till Berecs 
byrå. Den anmälande 
roamingleverantören ska till sin anmälan 
foga bevis på att eventuella avtalsslutande 
parter till anmälda bilaterala eller 
multilaterala avtal har samtyckt till en 
sådan anmälan. 

6. Under perioden från den 1 juli 2014 till 
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den 30 juni 2016 ska denna artikel vara 
tillämplig på roamingleverantörer som 
inte uppfyller villkoren i punkt 1, förutsatt 
att de uppfyller följande villkor:

(a) Roamingleverantören anmäler sin 
egen försäkran och eventuella relevanta 
bilaterala eller multilaterala roamingavtal 
till Berecs byrå, med särskild hänvisning 
till denna punkt.

(b) Roamingleverantören ska se till, 
antingen via sin egna nät eller genom 
bilaterala eller multilaterala roamingavtal 
med andra roamingleverantörer, att 
villkoren i punkterna c, d och e uppfylls i 
minst 17 medlemsstater som utgör 70 % 
av unionens befolkning.

(c) Varje roamingleverantör och 
eventuella avtalsslutande parter i den 
mening som avses i punkt b åtar sig att 
senast från den 1 juli 2014 eller från 
datumet för anmälan, beroende på vilket 
som inträffar senare, tillhandahålla och 
aktivt erbjuda minst ett slutkundspaket 
med ett taxealternativ där både den 
tillämpliga nationella tjänsttaxan gäller 
för både nationella tjänster och reglerade 
roamingtjänster inom unionen, på samma 
sätt som om de reglerade 
roamingtjänsterna skulle ha konsumerats 
i hemnätet.

(d) Varje roamingleverantör och 
eventuella avtalsslutande parter i den 
mening som avses i punkt b åtar sig att 
senast från den 1 juli 2015 eller från 
datumet för anmälan, beroende på vilket 
som inträffar senare, tillhandahålla och 
aktivt erbjuda sådana taxealternativ i 
slutkundspaket som den 1 januari det året 
användes av minst 50 % av deras 
respektive kundbaser.

(e) Varje roamingleverantör och 
eventuella avtalsslutande parter i den 
mening som avses i punkt b åtar sig att 
senast från och med den 1 juli 2016 
tillämpa punkt 1b på alla sina respektive 
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slutkundspaket.

Roamingleverantören och eventuella 
avtalsslutande parter enligt punkt b som 
utnyttjar denna artikel får, som ett 
alternativ till det åtagande som avses i led 
d, från och med den 1 juli 2015 eller från 
datumet för anmälan, beroende på vilket 
som inträffar först, göra ett åtagande om 
att eventuella tilläggsavgifter för roaming 
som tillämpas förutom de taxor för 
nationella tjänster som gäller för deras 
olika slutkundspaket sammanlagt uppgår 
till högst 50 % av de tillämpliga taxorna 
för sådana paket den 1 januari 2015, 
oberoende av om sådana tilläggsavgifter 
beräknas på grundval av enheter som 
samtalsminuter eller megabytes, eller 
perioder som dagar eller veckor av 
roaming, med hjälp av andra metoder 
eller genom en kombination av dessa. 
Roamingleverantörer som åberopar 
denna punkt ska visa att de uppfyller 
kravet på en minskning på 50 % för den 
nationella regleringsmyndigheten och ska 
lämna alla nödvändiga bestyrkande 
dokument som begärs av myndigheten. 

Om en roamingleverantör som utnyttjar 
denna artikel anmäler sin egen försäkran 
och om eventuella avtalsslutande parter i 
den mening om avses i punkt b anmäler 
ett relevant bilateralt eller multilateralt 
roamingavtal till Berecs kontor i enlighet 
med led a i första stycket och därmed 
omfattas av detta stycke, ska varje 
anmälande roamingleverantör och 
eventuella avtalsslutande parter i den 
mening som avses i punkt b åtminstone 
fram till den 1 juli 2018 vara skyldiga att 
uppfylla sina respektive åtaganden i 
enlighet med leden c, d och e i första 
stycket, inklusive eventuella alternativa 
åtaganden förutom det åtagande som 
anges i led d i det stycket.

7. Under perioden från den 1 juli 2014 till 
den 30 juni 2016 ska denna artikel vara 
tillämplig på roamingleverantörer som 
inte uppfyller villkoren i punkt 1, förutsatt 
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att de uppfyller följande villkor:

(a) Roamingleverantören anmäler sin 
egen försäkran och eventuella relevanta 
bilaterala eller multilaterala roamingavtal 
till Berecs byrå, med särskild hänvisning 
till denna punkt.

(b) Roamingleverantören ser till, antingen 
via sina egna nät eller genom bilaterala
eller multilaterala roamingavtal med 
andra roamingleverabtörer, att villkoren i 
punkt 1 a senast från den 1 juli 2014 eller 
från dagen för anmälan, beroende på 
vilket som infaller senare, uppfylls i minst 
10 medlemsstater som utgör 30 % av 
unionens befolkning.

(c) Roamingleverantören ser till, antingen 
via sina egna nät eller genom bilaterala 
eller multilaterala roamingavtal med 
andra roamingleverabtörer, att villkoren i 
punkt 1 a senast från den 1 juli 2015 eller 
från dagen för anmälan, beroende på 
vilket som infaller senare, uppfylls i minst 
14 medlemsstater som utgör 50 % av 
unionens befolkning.

(d) Roamingleverantören ser till, antingen 
via sina egna nät eller genom bilaterala 
eller multilaterala roamingavtal med 
andra roamingleverantörer, att villkoren i 
punkt 1 a senast från den 1 juli 2016 
uppfylls i minst 17 medlemsstater som 
utgör 70 % av unionens befolkning.

Om en roamingleverantör som utnyttjar 
denna artikel anmäler sin egen försäkran 
och eventuella bilaterala eller 
multilaterala roamingavtal till Berecs 
byrå enligt led a i första stycket och 
därmed omfattas av detta stycke, ska den 
anmälande roamingleverantören och 
eventuella avtalsslutande parter i den 
mening som avses i led b var och en vara 
skyldig att fullgöra sina åtaganden för att 
uppfylla villkoren i punkt 1 a åtminstone 
till den 1 juli 2018.

8. Roamingleverantörer ska i god tro 
förhandla om arrangemangen för att 
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inrätta bilaterala eller multilaterala 
roamingavtal med rättvisa och rimliga 
villkor och med beaktande av målet att 
sådana avtal med andra 
roamingleverantörer ska möjliggöra en 
virtuell utökning av hemnättäckningen 
och ett hållbart tillhandahållande av var 
och en av de roamingleverantörer som 
utnyttjar denna artikel av reglerade 
roamingtjänster för slutkundsledet till 
samma prisnivå som deras respektive 
nationella mobilkommunikationstjänster.

9. Genom undantag från punkt 1a ska 
denna artikel efter den 1 juli 2016 
tillämpas på roamingleverantörer som 
utnyttjar denna artikel om de kan visa att 
de i god tro har försökt inrätta eller 
utvidga ett bilateralt eller multilateralt 
roamingavtal på grundval av rättvisa och 
rimliga villkor i samtliga medlemsstater 
där de ännu inte uppfyller villkoren i 
punkt 1 och inte har lyckats säkra ett 
bilateralt eller multilateralt roamingavtal 
med en roamingleverantör i en eller flera 
medlemsstater, under förutsättning att de 
uppfyller kravet på minsta nättäckning i 
punkt 6b och alla andra relevanta 
bestämmelser i den artikeln. I sådana fall 
ska roamingleverantörer som utnyttjar 
denna artikel fortsätta att sträva efter 
rimliga villkor för att ingå ett 
roamingavtal med en roamingleverantör 
från en medlemsstat som inte är 
representerad i avtalet.

10. Om en alternativ roamingleverantör 
redan har beviljats tillträde till en 
nationell leverantörs kund i enlighet med 
artikel 4.1 och redan har gjort 
nödvändiga investeringar för att betjäna 
dessa kunder, ska artikel 4.7 inte 
tillämpas på en sådan nationell leverantör 
under en övergångsperiod på tre år. 
Denna övergångsperiod ska inte påverka 
behovet av att respektera eventuella 
längre avtalsperioder som har 
överenskommits med den alternativa 
roamingleverantören.
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11. Denna artikel ska inte påverka 
tillämpningen av unionens 
konkurrensregler på bilaterala och 
multilaterala roamingavtal.

(5) Artikel 8.2 ska ändras på följande sätt:

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

ʻ2. Med verkan från den 1 juli 2013 får 
den slutkundsavgift (exklusive 
mervärdesskatt) för en eurotaxa för 
rösttelefoni som en roamingleverantör får 
ta ut av sin roamingkund för ett reglerat 
roamingsamtal variera för alla 
roamingsamtal, men får inte överstiga 
0,24 EUR per minut för ringda samtal 
eller 0,07 EUR per minut för mottagna 
samtal. Den högsta slutkundsavgiften för 
ringda samtal ska sänkas till 0,19 EUR 
den 1 juli 2014. Från och med den 1 juli 
2014 ska roamingleverantörer inte ta ut 
någon avgift av sina roamingkunder för 
mottagna samtal, utan att det påverkar 
åtgärder som vidtas för att förhindra 
anormal eller bedräglig användning. Utan 
att det påverkar tillämpningen av artikel 
19 ska dessa högsta slutkundsavgifter för 
eurotaxan för rösttelefoni fortsätta att 
gälla till och med den 30 juni 2017.”

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

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

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

ʻ1a. 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-
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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.”

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

ʻ2a. 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.”

(8) Artikel 19 ska ändras på följande sätt:

(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:

ʻ(g) i vilken utsträckning genomförandet 
av de strukturella åtgärderna enligt 
artiklarna 3 och 4 och det alternativa 
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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 den utsträckning som nationella 
detaljistpriser eventuellt märkbart har 
påverkats av att roamingleverantörer 
tillämpat den nationella tjänstetaxan på 
både nationella tjänster och reglerade 
roamingtjänster i hela unionen.

(b) Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

(i) Den första meningen ska ersättas av 
följande mening:

Om rapporten visar att taxealternativ där 
den nationella tjänstetaxan gäller både 
för nationella tjänster och reglerade 
roamingtjänster inte tillhandahålls i alla 
paket i slutkundsledet för skälig 
användning av minst en 
roamingleverantör i varje medlemsstat 
eller att erbjudanden från alternativa 
roamingleverantörer inte har gjort 
väsentligen motsvarande roamingtaxor i 
slutkundsledet lätt tillgängliga för 
konsumenter inom unionen, ska 
kommissionen samtidigt lägga fram 
lämpliga förslag till Europaparlamentet 
och rådet för att åtgärda situationen och 
se till att det inte finns några skillnader 
mellan nationella taxor och roamingtaxor 
på den inre marknaden.”

(ii) Led d ska ersättas med följande:

ʻ(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 



AD\1016128SV.doc 65/66 PE524.714v02-00

SV

som om de reglerade roamingtjänsterna 
skulle ha konsumerats i hemnätet,”

Motivering

En ändring av förordning (EU) nr 531/2012 i detta läge skulle allvarligt påverka 
leverantörernas planingssäkerhet och klarhet om rättsläget. Under alla omständigheter bör 
man invänta kommissionens översyn av den förordningens verkan, såsom fastställs i 
artikel 19 i den förordningen.
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