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KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget till förordning om en europeisk inre marknad för elektronisk kommunikation är 
resultatet av att EU under ett årtionde har vidtagit lagstiftningsåtgärder så att privatpersoner 
och företag ska kunna få tillgång till elektroniska kommunikationstjänster utan begränsningar 
och till en lägre kostnad. EU är uppdelat i 28 nationella marknader, med olika villkor för 
auktorisation, reglering, spektrumtilldelning och konsumentskydd. Denna splittring har 
negativa konsekvenser. Till exempel hindras utveckling av tjänster i gränsområden, priserna 
för samtal mellan EU-länder blir höga och den befintliga nätkapaciteten utnyttjas inte 
tillräckligt. Den aktuella situationen har också negativa konsekvenser för konkurrenskraften 
och sysselsättningen, särskilt i de sektorer där uppkoppling och integrerade tjänster är en 
förutsättning för att förbättra konkurrenskraften: logistik, banktjänster, transporter, energi, 
detaljhandel, hälso- och sjukvård etc.

Utskottet för regional utveckling anser att förslaget till förordning kommer att ha positiva 
effekter för utvecklingen i gränsregioner och för stärkandet av det gränsöverskridande 
territoriala samarbetet.

Utskottet för regional utveckling understryker att de europeiska strukturfonderna redan spelar 
en stor roll för finansieringen av den europeiska digitala agendan. I detta avseende anser 
utskottet att förslaget till förordning är positivt genom att de offentliga investeringarna på det 
digitala området stimuleras.

Parallellt med det här förslaget till förordning arbetar kommissionen med att anta en 
rekommendation som bland annat syftar till att ”förbättra klimatet för 
bredbandsinvesteringar”. Utskottet för regional utveckling anser att tillämpningsområdet för 
rekommendationen bör breddas så att man även stimulerar utvecklingen av den allmänna 
digitala täckningen över hela det europeiska territoriet, även randområden och öar.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för transport och turism att som 
ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Utredningsavdelning B för struktur-
och sammanhållningspolitik vid 
Europaparlamentets generaldirektorat för 
EU-intern politik publicerade 2013 en 
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studie om internet, den digitala agendan 
och de europeiska regionernas 
ekonomiska utveckling, och i denna 
studie underströk man att gynnsamma 
villkor vad gäller hur man i regionerna 
accepterar och tar till sig IKT och 
informationssamhällets utveckling är en 
viktig, till och med avgörande, faktor, med 
tanke på att just den regionala nivån är 
särskilt betydelsefull för utvecklingen av 
IKT-efterfrågan.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) För att få till stånd en enhetlig 
europeisk inre marknad för elektronisk 
kommunikation och en ökad territoriell 
och social sammanhållning måste därför 
den investeringsprioritering som anges i 
artikel 5.2 a i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1301/20131a, 
för såväl en ökad utbyggnad av bredband 
och höghastighetsnät som stöd av valet av 
ny teknik och nätverk för den digitala 
ekonomin, genomföras och alla 
europeiska regioner ges möjlighet till 
investering på dessa områden, vilket 
också föreskrivs i artikel 4 i samma 
förordning.

__________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 
december 2013 om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och om särskilda 
bestämmelser för målet Investering för 
tillväxt och sysselsättning samt om 
upphävande av förordning (EG) 
nr 1080/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, 
s. 289).
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 4c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4c) Investeringar i den senaste 
infrastrukturen, som är oundgänglig för 
att människor i unionen ska kunna 
utnyttja nya, innovativa tjänster, bör inte 
begränsas till de centrala och 
tättbefolkade områdena, där lönsamhet är 
garanterad. Investeringar bör göras 
samtidigt även i isolerade och avlägset 
belägna områden, som är mindre 
tättbefolkade och mindre utvecklade, så 
att dessa regioner inte halkar efter ännu 
mer.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 4d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4d) I ovannämnda studie påpekas även 
att den regionala nivån är relevant för 
kartläggning av de möjligheter som 
informationssamhället för med sig och för 
genomförande av program som syftar till 
att främja informationssamhällets 
utveckling. Samverkan mellan de olika 
myndighetsnivåerna kan enligt studien 
också vara en viktig tillväxtmotor. Man 
bör kombinera bottom-up- och top-down-
strategier, eller åtminstone utveckla dem 
parallellt, för att uppnå målet att skapa en 
digital inre marknad.
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Ändringsförslag 5

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 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
radiospektrumpolitik, vilket visar att det 
krävs snabba åtgärder även inom det 
befintliga programmet för 
radiospektrumpolitik. Unionens åtgärder 
för att harmonisera villkoren för tillträde 
till och effektiv användning av 
radiospektrumet för trådlösa 
bredbandskommunikationer i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 676/2002/EG har inte varit tillräckliga 
för att lösa detta problem.

(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, oberoende av 
bosättningsort, 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 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 
radiospektrumpolitik, vilket visar att det 
krävs snabba åtgärder även inom det 
befintliga programmet för 
radiospektrumpolitik. Unionens åtgärder 
för att harmonisera villkoren för tillträde 
till och effektiv användning av 
radiospektrumet för trådlösa 
bredbandskommunikationer i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 676/2002/EG har inte varit tillräckliga 
för att lösa detta problem.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) En bättre säkerhet bör även 
garanteras när det gäller personuppgifter 
för slutanvändare som använder RLAN-
accesspunkter, för att öka 
konsumenternas förtroende och därmed 
möjliggöra utveckling av trådlös 
bredbandsinfrastruktur.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) För att fullborda den inre marknaden 
för elektronisk kommunikation är det också 
nödvändigt att undanröja hindren för 
slutanvändarnas tillgång till elektroniska 
kommunikationstjänster inom unionen. 
Offentliga myndigheter bör därför inte 
skapa eller bibehålla hinder för 
gränsöverskridande köp av sådana tjänster. 
Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten får inte 
avslå eller begränsa tillträde eller 
diskriminera slutanvändare på grundval av 
deras nationalitet eller 
bosättningsmedlemsstat. En differentiering 
utifrån objektivt motiverade skillnader i 
kostnader, risker och 
marknadsförhållanden såsom variationer i 
efterfrågan och prissättning av 
konkurrenter bör emellertid vara möjlig.

(43) För att fullborda den inre marknaden 
för elektronisk kommunikation är det också 
nödvändigt att undanröja hindren för 
slutanvändarnas tillgång till elektroniska 
kommunikationstjänster inom unionen. 
Offentliga myndigheter får därför inte 
skapa eller bibehålla hinder för 
gränsöverskridande köp av sådana tjänster. 
Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten får inte 
avslå eller begränsa tillträde eller 
diskriminera slutanvändare på grundval av 
deras nationalitet eller 
bosättningsmedlemsstat. En differentiering 
utifrån objektivt motiverade skillnader i 
kostnader, risker och 
marknadsförhållanden såsom variationer i 
efterfrågan och prissättning av 
konkurrenter bör emellertid vara möjlig, 
samtidigt som man ser till att det finns 
täckning över hela unionen, även i 
glesbefolkade regioner, randområden och 
mindre utvecklade regioner.
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44a) Avsides läge, ökaraktär, gles 
befolkning, svag efterfrågan från 
konsumenterna och regionala 
roamingområden, som förekommer i vissa 
europeiska regioner och i synnerhet i de 
yttersta randområdena, får inte anses 
utgöra objektiva kriterier som motiverar 
att leverantörer av fast eller mobil 
elektronisk kommunikation tillämpar 
högre taxor.

Motivering

Den europeiska marknaden för elektronisk kommunikation, som förordningen syftar till att 
inrätta, måste ge alla konsumenter i Europeiska unionen samma taxor och icke-
diskriminerande tillträde till elektroniska kommunikationstjänster. Högre taxor får därför inte 
tillämpas till följd av avsides läge, ökaraktär, gles befolkning, svag efterfrågan från 
konsumenterna eller regionala roamingområden.  

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



AD\1016559SV.doc 9/14 PE524.757v02-00

SV

av elektronisk kommunikation till 
allmänheten eller med innehålls-, 
tillämpnings- eller tjänsteleverantörer.

av elektronisk kommunikation till 
allmänheten eller med innehålls-, 
tillämpnings- eller tjänsteleverantörer. 
Tillhandahållande av sådana 
specialiserade tjänster bör inte försämra 
de allmänna internetaccesstjänsternas 
kvalitet. Dessutom bör 
trafikstyrningsåtgärder inte tillämpas på 
ett sätt som är diskriminerande mot 
specialiserade tjänster som konkurrerar 
med dem som erbjuds av 
internetaccessleverantören, direkt eller i 
samarbete med andra företag, om det inte 
finns en objektiv motivering till detta.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 73

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 11

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) medlemsstaterna och de offentliga 
myndigheterna sörjer för icke-
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diskriminering när det gäller tillämpning 
av taxor, användning av allmänna 
elektroniska kommunikationsnät och 
befolkningens tillträde till elektroniska 
kommunikationstjänster på unionens hela 
territorium.

Ändringsförslag 12

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.

c) Att främja investeringar och innovation i 
ny och förbättrad infrastruktur med hög 
kapacitet som täcker hela unionen och 
tillgodose slutanvändarnas föränderliga 
behov, särskilt i glesbefolkade regioner, 
randområden och yttersta randområden.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Alla leverantörer av elektronisk 
kommunikation som är etablerade i EU
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.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten får inte 
tillämpa diskriminerande krav eller villkor 
för tillträde eller användning för 

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

slutanvändare baserat på slutanvändarens 
nationalitet eller bosättningsort.

Motivering

Föredraganden anser att formuleringen ”objektivt motiverade” är alltför vag och öppnar för 
just det som den här artikeln vill förhindra, nämligen att leverantörerna av elektronisk 
kommunikation till allmänheten ges möjlighet att tillämpa diskriminerande krav eller villkor 
för tillträde.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Leverantörer av elektronisk 
kommunikation till allmänheten får inte 
tillämpa högre taxor för kommunikationer 
inom unionen som terminerar i en annan 
medlemsstat:

Motivering

Föredraganden anser att formuleringen ”objektivt motiverat” är alltför vag och öppnar för 
just det som den här artikeln vill förhindra, nämligen att leverantörerna av elektronisk 
kommunikation till allmänheten ges möjlighet att tillämpa diskriminerande krav eller villkor 
för tillträde.

Ändringsförslag 18

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 

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 
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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.

relaterade datatrafiken som specialiserade 
tjänster med en fastställd servicekvalitet 
eller särskild kapacitet. Tillhandahållandet 
av specialiserade tjänster får inte på något 
sätt försämra internetaccesstjänsternas 
allmänna kvalitet, särskilt i randområden 
där bandbredden är mer begränsad.

Motivering

Föredraganden anser att förslaget till förordning måste innehålla bestämmelser som 
garanterar att tillhandahållandet av specialiserade tjänster inte leder till att bandbredden 
fylls upp, på ett enhetligt sätt över hela territoriet. 

Ändringsförslag 19

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillhandahållandet av specialiserade 
tjänster ska inte på något sätt leda till 
försämrat tillträde till internet. Detta 
gäller särskilt de yttersta randområdena 
samt de glesbefolkade områdena i norr, 
där tillträdet till och kvaliteten på 
internettillgången ofta är begränsade.

Motivering

Marknadskrafter undlåter ofta att ta ansvar för att tillhandahålla tillgång till internet med 
hög kapacitet i avlägset belägna och glesbefolkade områden. I dessa områden är tillgången 
till internet särskilt viktig eftersom stora geografiska avstånd måste överbryggas. Tillgång till 
internet med hög kapacitet är av avgörande betydelse i de nordligaste regionerna, där 
turismen innebär att befolkningsantalet ökar tjugofalt under vissa perioder av året.
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