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KORTFATTAD MOTIVERING

Detta förslag främjar tillhandahållandet av gränsöverskridande kommunikationstjänster 
genom att leverantörer får möjlighet att erbjuda tjänster i hela unionen baserat på en 
gemensam EU-auktorisation och med minsta möjliga administrativa hinder. 

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag som vill främja harmoniseringen av 
slutanvändarnas rättigheter (i fråga om öppet internet) samt kommissionens ansträngningar 
för att få leverantörerna att harmonisera offentliggörandet av sin information om vilka 
kommunikationstjänster de erbjuder och att informationen ska ingå i kontrakten samt 
villkoren för att byta operatör och avgifter för roamingtjänster. 

Enligt föredraganden är det avgörande att rätten till konfidentiell kommunikation, integritet 
och skyddet av personuppgifter respekteras för att bygga upp konsumenternas förtroende för 
och tillit till EU:s marknad för elektronisk kommunikation och för att den ska vara 
framgångsrik. Slutanvändarna måste kunna vara säkra på att dessa rättigheter respekteras när 
de använder sig av elektroniska kommunikationstjänster och nät, och att allt åsidosättande av 
dessa rättigheter är proportionerligt och nödvändigt för ett tydligt specificerat och berättigat 
ändamål. 

Detta yttrande är därför inriktat på de aspekter av förslaget som kan inverka på rätten till 
integritet och skyddet av personuppgifter samt på konfidentiell kommunikation. 

Föredraganden ser positivt på att principen om nätneutralitet införs i förordningen och 
understryker därför att alla åtgärder i förslaget som åsidosätter slutanvändarnas uppgiftsskydd 
och rätt till integritet bör vara insynsvänliga, strikt proportionella och nödvändiga.

De ändringar som föreslås syftar till att garantera konfidentiell kommunikation, integritet och 
skydd av personuppgifter för att bygga upp konsumenternas förtroende.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott ta hänsyn till 
följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 36
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Inom ramen för den gradvisa 
migrationen till helt IP-baserade nät 
hindrar den bristande tillgången på 
produkter baserade på IP-protokollet för 
olika typer av tjänster med garanterad
servicekvalitet som möjliggör 
kommunikationsvägar genom 
nätdomäner och över nätgränser, både 
inom och mellan medlemsstaterna, 
utvecklingen av tillämpningar som är 
beroende av tillträde till andra nät, vilket i 
sin tur begränsar den tekniska
innovationen. Denna situation hindrar 
dessutom en spridning i bredare skala av 
effektivitetsvinster i samband med 
förvaltning och tillhandahållande av IP-
baserade nät och tillträdesprodukter med 
garanterad tjänstekvalitetsnivå, 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. 

(36) Inom ramen för den gradvisa 
migrationen till helt IP-baserade nät kan 
den bristande tillgången på produkter 
baserade på IP-protokollet för olika typer 
av tjänster med angiven servicekvalitet 
inom slutna kommunikationsnät som 
använder internetprotokoll med strikt 
åtkomstkontroll hindra utvecklingen av 
tjänster som bygger på denna angivna 
kvalitet för att fungera på rätt sätt. Det 
krävs därför en harmoniserad strategi för 
utformning av och tillgänglighet 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 2

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 

(45) Under de senaste årtiondena har 
internet utvecklats till en öppen plattform 
för innovation med få tillträdeshinder för 
slutanvändare, innehålls- och 
tillämpningsleverantörer och 
internettjänstleverantörer. Den 
huvudsakliga drivkraften bakom den 
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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 
trafikstyrningsmetoder som innebär att 
specifika tillämpningar blockeras eller görs 
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.

exempellösa innovationen och 
ekonomiska aktiviteten under den digitala 
tidsåldern har varit att all internettrafik 
behandlas likvärdigt, utan diskriminering, 
begränsning eller störning och oberoende 
av avsändaren, mottagaren, typen, 
innehållet, apparaten, tjänsten eller 
tillämpningen, i enlighet med principen 
om nätneutralitet. Syftet med det 
befintliga regelverket är att ge 
slutanvändarna möjlighet att ha tillgång till 
och kunna distribuera information eller 
använda de tillämpningar och tjänster som 
de väljer. Det bästa sättet att garantera 
denna möjlighet är att all slags trafik 
behandlas lika av leverantörerna av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten. En rapport från organet för 
europeiska regleringsmyndigheter för 
elektronisk kommunikation (Berec) om 
trafikstyrningspraxis, som publicerades i 
maj 2012, och en undersökning som 
beställts av genomförandeorganet för 
hälso- och konsumentfrågor om funktionen 
hos marknaden för anslutning till och 
tillhandahållande av internet ur ett 
konsumentperspektiv, som publicerades i 
december 2012, har visat att ett betydande 
antal slutanvändare påverkas av 
trafikstyrningsmetoder som innebär att 
specifika tillämpningar blockeras eller görs 
långsammare. Dessa tendenser kräver 
tydliga regler som fastställer principen om 
nätneutralitet i lagstiftning på unionsnivå 
för att upprätthålla ett öppet internet och 
undvika en uppsplittring av den inre 
marknaden till följd av enskilda 
medlemsstaters åtgärder. Såsom 
konstateras i Europaparlamentets 
resolution 2011/2866 av den 
17 november 2011 om ett öppet internet 
och nätneutralitet i Europa har ett öppet 
internet varit en viktig drivkraft för 
konkurrenskraft, ekonomisk tillväxt, 
social utveckling och innovation och 
skapat en otrolig utveckling av 
tillämpningar, innehåll och tjänster 
online och därmed en ökad tillgång och 
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efterfrågan på innehåll och tjänster. Ett 
öppet internet har haft en avgörande 
betydelse för en snabb och fri spridning 
av kunskap, idéer och information, även i 
länder där tillgången till oberoende 
medier är begränsad.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(46) Slutanvändarnas frihet att få tillgång 
till och sprida information och lagligt 
innehåll och använda de tillämpningar och 
tjänster som de själva väljer regleras av 
unionens lagstiftning och tillämplig 
nationell lag. I denna förordning fastställs 
gränser för alla inskränkningar i denna 
frihet som görs av leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten, men utan att det påverkar 
annan unionslagstiftning, bland annat 
upphovsrättsreglerna och direktiv 
2000/31/EG om elektronisk handel och 
artikel 13 i direktiv 95/46/EG och 
artikel 15 i direktiv 2002/58/EG, där 
gränserna för trafikstyrningsåtgärder med 
avseende på uppgiftsskydd och 
integritetsskydd fastställs.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) För att internet ska vara öppet bör 
leverantörerna av elektronisk 
kommunikation till allmänheten, inom de 
avtalsenliga gränserna för datavolymer 
och hastigheter för 
internetaccesstjänsterna, inte blockera, 

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

specifika delar av dessa, förutom genom ett 
begränsat antal tekniskt rimliga, tydligt 
angivna och icke-kommersiellt betingade
trafikstyrningsåtgärder. Sådana åtgärder 
bör vara öppna, strikt nödvändiga,
proportionella och icke-diskriminerande. 
Åtgärder för att begränsa följderna av 
nättrafikbelastning bör anses skäliga, under 
förutsättning att nättrafikbelastningen 
endast uppstår tillfälligt eller under 
exceptionella omständigheter.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(50) Dessutom efterfrågar innehålls-, 
tillämpnings- och tjänsteleverantörerna 
överföringstjänster som grundas på flexibla 
kvalitetsparametrar, bland annat lägre 
prioritet för trafik som inte är tidskänslig. 
Möjligheten för dessa leverantörer att 
förhandla om flexibel kvalitet på 
servicenivåerna med leverantörer av 
elektronisk kommunikation till 
allmänheten kunde främjas när det gäller 
specialiserade tjänster. Detta förväntas 
spela en 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. Detta får 
emellertid inte försvaga utvecklingen av 
internet eller principen om nätneutralitet. 
Innehålls-, tillämpnings- och 
tjänsteleverantörerna och leverantörerna av 
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specialtjänsteavtal om fastställda 
kvalitetsnivåer på tjänsterna, om inte 
sådana avtal väsentligt försämrar den
allmänna kvaliteten på
internetaccesstjänster.

elektronisk kommunikation till 
allmänheten bör därför vara fria att ingå 
specialtjänsteavtal om fastställda 
kvalitetsnivåer på tjänsterna, om 
kvalitetsegenskaperna är tekniskt 
nödvändiga för tjänstens funktionalitet 
och om inte sådana avtal försämrar 
kvaliteten på internetaccesstjänster.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) De nationella 
regleringsmyndigheterna har en viktig roll 
när det gäller att garantera att 
slutanvändarna verkligen kan utöva sin 
frihet att utnyttja ett öppet internet. Därför 
bör de nationella regleringsmyndigheterna 
omfattas av övervaknings- och 
rapporteringsskyldigheter se till att 
leverantörer av elektronisk kommunikation 
till allmänheten uppfyller kraven och 
säkerställa en icke-diskriminerande tillgång 
till internetaccesstjänster av hög kvalitet 
som inte försämras av de specialiserade 
tjänsterna. När de nationella 
regleringsmyndigheterna bedömer om en 
försämring av internetaccesstjänsterna 
föreligger bör de ta hänsyn till 
kvalitetsparametrar såsom tidsplaner, och 
tillförlitlighetsparametrar (latens, jitter, 
paketförlust), nivåer på och effekter av 
överbelastning i nätverket, faktiska och 
annonserade hastigheter, 
internetaccesstjänsternas prestanda jämfört 
med specialiserade tjänster, samt kvaliteten 
som slutanvändarna upplever den. De 
nationella regleringsmyndigheterna bör ha 
befogenhet att införa minimikrav på 
tjänstekvalitet för samtliga eller enskilda 
leverantörer av elektronisk kommunikation 
till allmänheten, om detta är nödvändigt för 

(51) De nationella 
regleringsmyndigheterna har en viktig roll 
när det gäller att garantera att 
slutanvändarna verkligen kan utöva sin 
frihet att utnyttja ett öppet internet. Därför 
bör de nationella regleringsmyndigheterna 
omfattas av övervaknings- och 
rapporteringsskyldigheter se till att 
leverantörer av elektronisk kommunikation 
till allmänheten uppfyller kraven och 
säkerställa en icke-diskriminerande tillgång 
till internetaccesstjänster av hög kvalitet 
som inte försämras av de specialiserade 
tjänsterna. De nationella 
regleringsmyndigheterna bör fastställa 
tydliga och begripliga anmälnings- och 
prövningsmekanismer för slutanvändare 
som utsätts för diskriminering, 
begränsning eller störning av innehåll, 
tjänster eller tillämpningar online. När de 
nationella regleringsmyndigheterna 
bedömer om en försämring av 
internetaccesstjänsterna föreligger bör de ta 
hänsyn till kvalitetsparametrar såsom 
tidsplaner, och tillförlitlighetsparametrar 
(latens, jitter, paketförlust), nivåer på och 
effekter av överbelastning i nätverket, 
faktiska och annonserade hastigheter, 
internetaccesstjänsternas prestanda jämfört 
med specialiserade tjänster, samt kvaliteten 
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att förebygga en allmän försämring av 
kvaliteten på internetaccesstjänster.

som slutanvändarna upplever den. De 
nationella regleringsmyndigheterna bör ha 
befogenhet att införa minimikrav på 
tjänstekvalitet för samtliga eller enskilda 
leverantörer av elektronisk kommunikation 
till allmänheten, om detta är nödvändigt för 
att förebygga en allmän försämring av 
kvaliteten på internetaccesstjänster.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 58a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58a) Den behandling av personuppgifter 
som avses i Europaparlamentets och 
rådets förordning om åtgärder för att 
fullborda den europeiska inre marknaden 
för elektronisk kommunikation och 
upprätta en uppkopplad kontinent bör 
överensstämma med Europaparlamentets 
och rådets direktiv 95/46/EG1a av den 
24 oktober 1995 om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter1a, som reglerar 
behandlingen av personuppgifter i 
medlemsstaterna enligt denna förordning 
och under översyn av de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna, i 
synnerhet de oberoende myndigheter som 
utsetts av medlemsstaterna samt med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 
om behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd inom sektorn för 
elektronisk kommunikation1b,

________________
1aEuropaparlamentets och rådets direktiv 
95/46/EG av den 24 oktober 1995 om 
skydd för enskilda personer med avseende 
på behandling av personuppgifter och om 
det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 
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281, 23.11.1995, s. 31). 
1bEuropaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG av den 12 juli 2002 om 
behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd inom sektorn för 
elektronisk kommunikation (EGT L 201, 
31.7.2002, s. 37).

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 58b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58b) Den behandling av personuppgifter 
som avses i Europaparlamentets och 
rådets förordning om åtgärder för att 
fullborda den europeiska inre marknaden 
för elektronisk kommunikation och 
upprätta en uppkopplad kontinent bör 
följa Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 45/2001 av 
den 18 december 2000 om skydd för 
enskilda då gemenskapsinstitutionerna 
och gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter1a.

__________________
1aEGT L 8, 12.1.2001, s. 1

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 80a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(80a) Denna förordning följer 
principerna och bestämmelserna i EU:s 
lagstiftning om uppgiftsskydd.
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Ändringsförslag 10

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Att se till att all internettrafik 
behandlas likvärdigt, utan diskriminering, 
begränsningar eller störning, oberoende 
av sändare, mottagare, typ, innehåll, 
apparat, tjänst eller tillämpning.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Denna förordning påverkar inte 
tillämpningen av direktiv 95/46/EG och 
annan befintlig unionslagstiftning om 
uppgiftsskydd.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) anslutningsprodukt med garanterad 
tjänstekvalitet: en produkt som 
tillhandahålls vid överlämningspunkt för 
IP-trafik (Internet Protocol) som gör det 
möjligt för kunderna att skapa en IP-
kommunikationsförbindelse mellan en 
sammankopplingspunkt och en eller flera 
fasta nättermineringspunkter, och 
möjliggör definierade nivåer av ett 
garanterat utförande punkt till punkt för 

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

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2 – led 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(15) specialiserad tjänst: elektronisk 
kommunikationstjänst som tillhandahålls 
inom slutna elektroniska 
kommunikationsnät med hjälp av 
internetprotokoll, vilken kräver en hård 
tillträdeskontroll och som inte saluförs 
eller används som ersättning för 
internetaccesstjänster eller är 
funktionsmässigt identisk med tjänster 
som är tillgängliga via allmänna 
internetaccesstjänster.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den nationella regleringsmyndigheten i 
hemmedlemsstaten ska vidarebefordra de 
uppgifter som mottas i enlighet med punkt 
2, och alla ändringar av dessa uppgifter i 
enlighet med punkt 3, till de nationella 
regleringsmyndigheterna i de berörda 
värdmedlemsstaterna och till Berecs kontor 
inom en vecka från mottagande av sådana 
uppgifter eller av ändringar av sådana 
uppgifter. Berecs kontor ska driva ett 
offentligt tillgängligt register över 
anmälningar som görs i enlighet med 
denna förordning.

5. Den nationella regleringsmyndigheten i 
hemmedlemsstaten ska vidarebefordra de 
uppgifter som mottas i enlighet med punkt 
2, och alla ändringar av dessa uppgifter i 
enlighet med punkt 3, till de nationella 
regleringsmyndigheterna i de berörda 
värdmedlemsstaterna och till Berecs kontor 
inom en vecka från mottagande av sådana 
uppgifter eller av ändringar av sådana 
uppgifter. Berecs kontor ska driva ett 
offentligt tillgängligt register över 
anmälningar som görs i enlighet med 
denna förordning. Oavsett vilket format för 
registret (elektroniskt eller tryckt) som 
Berecs byrå väljer, ska den tillämpa 
lämpliga säkerhetsåtgärder för registrets 
underhåll, i enlighet med artikel 22 i 
förordning (EG) nr 45/2001.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Dessutom bör Berec ge leverantörer 
av kommunikation information i enlighet 
med artikel 12 i förordning (EG) 
nr 45/2001, som kan spridas via 
regleringsmyndigheten i leverantörens 
hemmedlemsstat.

Ändringsförslag 17

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) Fullständig efterlevnad av reglerna 
för personuppgiftsskydd, integritet, nätens 



PE523.069v03-00 14/26 AD\1020266SV.doc

SV

säkerhet och integritet samt öppenhet och 
insyn i enlighet med unionsrätten.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Slutanvändare har rätt att ansluta sig till 
och distribuera information och innehåll 
samt använda tillämpningar, koppla upp 
sig mot material, utnyttja tjänster, 
programvara och hårdvara efter eget val 
via sin internetaccesstjänst, i enlighet med 
principen om nätneutralitet.

Ändringsförslag 23

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 internetaccesstjänster och
att, i enlighet med sådana avtal om 
datavolymer, utnyttja erbjudanden från 

Under förutsättning att avtalen beaktar 
principen om nätneutralitet och inte 
diskriminerar på grundval av innehåll, 
tillämpning eller tjänst eller särskilda 
klasser ska slutanvändare ha rätt att ingå 
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leverantörer av innehåll, tillämpningar 
och tjänster på internet.

avtal som är differentierade efter
datavolymer och hastigheter, under 
förutsättning att de frivilligt och 
uttryckligen lämnar sitt väl underbyggda 
samtycke.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Slutanvändare ska också ha rätt att 
antingen med leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten eller med 
leverantörer av innehåll, tillämpningar och 
tjänster ingå avtal om tillhandahållande av 
specialiserade tjänster med ökad 
servicekvalitet. Om ett sådant avtal ingås 
med en leverantör av 
internetaccesstjänster ska leverantören se 
till att den förhöjda kvaliteten inte 
inverkar negativt på prestandan, priset 
eller kvaliteten på 
internetaccesstjänsterna, i enlighet med 
principen om nätneutralitet.

Ändringsförslag 25

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 tjänstekvalitet 
eller särskild kapacitet. Tillhandahållandet 
av specialiserade tjänster får inte på ett 

För att möjliggöra tillhandahållande av 
specialiserade tjänster till slutanvändare får
leverantörer av innehåll, tillämpningar och 
tjänster och leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten ingå avtal 
med varandra för att överföra de relaterade 
datavolymerna eller den relaterade 
datatrafiken inom slutna elektroniska 
kommunikationsnät genom specialiserade 
tjänster med en fastställd servicekvalitet 
eller särskild kapacitet som inte är 
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återkommande eller fortlöpande sätt
försämra internetaccesstjänsternas 
allmänna kvalitet.

funktionsmässigt identiska med tjänster 
som finns att tillgå via de allmänna 
internetaccesstjänsterna. 
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 26

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I enlighet med principen om 
nätneutralitet ska leverantörer av 
internettjänster inte begränsa den rätt som 
anges i punkt 1 genom att blockera, sakta 
ned, försämra, ändra eller diskriminera 
mot specifikt innehåll, specifika 
tillämpningar eller tjänster eller specifika 
klasser av dessa, utom i vissa specialfall 
då det är helt nödvändigt för att tillämpa 
rimliga trafikstyrningsåtgärder. Rimliga 
trafikstyrningsåtgärder ska vara öppna, 
icke-diskriminerande, strikt proportionella 
och ska omfattas av tydliga, lättförståeliga 
och tillgängliga prövningsmekanismer 
samt vara nödvändiga för att

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) tillhandahålla tydlig och specifik 
information om vilken teknik för 
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kommunikationskontroll som är tillåten.

Motivering

Enligt artikel 23.5 i förslaget kan internetleverantörer vidta ”rimliga 
trafikstyrningsåtgärder” för att diskriminera, försämra, sakta ned eller blockera trafik, men 
det ges ingen information om vilken teknik för kommunikationskontroll som används för 
sådana åtgärder. För att skapa säkerhet för slutanvändarna om vilken inverkan 
trafikstyrningsåtgärderna får för uppgiftsskyddet och integriteten bör artikel 23.5 innehålla 
tydlig information om tekniken för kommunikationskontroll.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) förebygga överföring av oönskade 
kommunikationer i direkt 
marknadsföringssyfte till användare som 
har lämnat sitt fria, informerade och 
uttryckliga förhandsgodkännande till 
sådana begränsande åtgärder;
förhandsgodkännandet bör ges på 
välinformerad grund, vara specifikt och 
entydigt samt ges frivilligt, 
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Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) lindra effekterna av tillfällig och
exceptionell överbelastning av nätet 
framför allt genom tillämpningsneutrala 
åtgärder under förutsättning att alla typer 
av trafik behandlas på samma sätt.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Rimlig trafikstyrning ska endast vara 
förenad med behandling av uppgifter som 
är nödvändiga och proportionella för att 
uppnå de syften som anges i denna punkt. 
Av denna anledning ska alla tekniker för 
att inspektera filter eller analysera 
uppgifter följa EU:s integritets- och 
uppgiftsskyddslagstiftning. Sådana 
lösningar ska som standard enbart 
undersöka rubrikinformation. Behandling 
av kommunikationens innehåll för dessa 
syften är förbjuden. Under inga 
omständigheter ska känsliga uppgifter 
enligt definitionen i artikel 8.1 i direktiv 
95/46/EG behandlas.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

slutanvändarna kan utnyttja de fördelar 
som anges i artikel 23.1 och 2, efterlevnad 
av artiklarna 23.5 och 2.15 och en fortsatt 
tillgång till icke-diskriminerande 
internetaccesstjänster i enlighet med 
principen om nätneutralitet och till 
kvalitetsnivåer som speglar den tekniska 
utvecklingen och inte förhindras av 
specialiserade tjänster. De ska, i samarbete 
med andra behöriga nationella myndigheter 
och dataskyddsmyndigheter, också 
övervaka hur specialiserade tjänster 
påverkar kulturell mångfald och 
innovation. Nationella 
regleringsmyndigheter ska årligen 
rapportera om övervakningen och 
resultaten av denna till kommissionen, 
Berec och allmänheten. Övervakningen 
ska följa principen om konfidentialitet vid 
kommunikation och ska inte innebära 
behandling av personuppgifter.

Ändringsförslag 33

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 34

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Kommissionen får, efter samråd med 
Berec och andra berörda aktörer, anta 
genomförandeakter för att fastställa 
enhetliga villkor för de nationella behöriga 
myndigheternas genomförande av 
skyldigheterna enligt denna artikel. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 33.2.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten ska, 
förutom erbjudanden som förhandlas 
individuellt, på ett tydligt, lättförståeligt 
och lättillgängligt sätt offentliggöra öppen, 
jämförbar, adekvat och aktuell information 
om

Ändringsförslag 36

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iva) Tydlig och ändamålsenlig 
information om de tekniker för 
kommunikationskontroll som används för 
trafikstyrningsåtgärder och som inrättats 
för de syften som anges i artikel 23.5 och 
deras återverkningar på användarnas rätt 
till integritets- och uppgiftsskydd.
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Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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, 

(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, behandlingen 
av personuppgifter som ingår i ett sådant 
register ska uppfylla bestämmelserna i 
artikel 12 i direktiv 2002/58/EG,

Motivering

Enligt artikel 12 i direktiv 2002/58/EG bör slutanvändare informeras om syftet med registret i 
fråga samt ytterligare möjliga användningar av deras personuppgifter baserat på 
sökfunktioner i registret.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Information om åtgärder som avses i 
artikel 26.1 j och deras potentiella effekt 
på slutanvändarnas integritet och rätt till 
uppgiftsskydd.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten ska 
erbjuda slutanvändarna möjligheten att 
kostnadsfritt välja att få specificerade 
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fakturor. fakturor, förutsatt att uppringande 
användare och uppringda abonnenter och 
deras rätt till integritet respekteras.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led 4a (nytt)
Förordning (EU) nr 531/2012
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Följande artikel ska införas:

Artikel 6a

Avskaffande av roamingavgifter i 
slutkundsledet

Från och med den 1 juli 2015 får 
roamingleverantörer inte längre ta ut 
någon extra avgift jämfört med avgifterna 
för inhemska mobila 
kommunikationstjänster av 
roamingkunder för reglerade 
roamingsamtal som görs eller tas emot, 
för reglerade sms-roamingmeddelanden 
eller mms-roamingmeddelanden som 
skickas eller för reglerade 
dataroamingtjänster som utnyttjas, och 
inte heller någon allmän avgift för att 
möjliggöra användning utomlands av 
terminalutrustningen eller tjänsten.

Motivering

This amendment brings the abolishment of the roaming surcharges in line with the European 
Parliament`s resolution of 12 September 2013 on ‘the Digital Agenda for Growth, Mobility 
and Employment: time to move up a gear’, in which the European Parliament calls for the 
abolishment of roaming in 2015.By including MMS messages in this provision we address 
unexpectedly high bills as an emerging issue (often the consumer thinks they have sent an 
SMS but it is actually an MMS for which separate charges apply). As this article very 
specifically refers to the individual types of services offered, the inclusion of wording ‘or any 
general charge to enable the terminal equipment or service to be used abroad’ seeks to 
prevent the introduction of more general charges for, e.g. ‘enabling the phone to be used 
abroad’ (some operators require consumers to contact them before they will enable roaming 
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on handsets).

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led 4b (nytt)
Förordning (EU) no 531/2012
Artikel 7 – punkterna 1 och 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(4b) Artikel 7.1 och 7.2 ska ersättas med 
följande:

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

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

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

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

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

Motivering

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

utgår

Nätelement och relaterad information

En beskrivning av den tillträdesprodukt 
som ska tillhandahållas över det fasta 
nätet, inklusive tekniska egenskaper och 
antagande av relevanta standarder.

Nätfunktioner

Anslutningsavtal som garanterar 
tjänstekvalitet i alla led och som baseras 
på gemensamma specificerade parametrar 
som möjliggör tillhandahållande av minst 
följande klasser av tjänster:

Rösttelefoni- och videosamtal.

Sändning av audiovisuellt innehåll.

Datakritiska tillämpningar.
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