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Ändringsförslag 9
Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) 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 1301/2013 om 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
och om särskilda bestämmelser för målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning 
samt om upphävande av förordning (EG) 
nr 1080/2006, 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.

Or. de

Ändringsförslag 10
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Investeringar i den nya 
generationens infrastruktur, som är 
oundgängliga för att man i Europa ska 
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kunna utnyttja de nya kraftfulla 
tjänsterna, bör inte begränsas till de 
centrala och tättbefolkade områdena, där 
det är lätt att uppnå lönsamhet. 
Investeringar bör göras samtidigt även i 
randområden och yttersta randområden, 
glesbefolkade regioner och mindre 
utvecklade regioner så att deras 
utvecklingssvårigheter inte förvärras 
ännu mer.

Or. fr

Ändringsförslag 11
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

medlemsstater. Nyttjanderätterna bör ha 
tydliga villkor för överlåtande, uthyrning 
eller fördelning av delar av eller hela det 
radiospektrum som omfattas av en sådan 
individuell nyttjanderätt.

Or. fr

Ändringsförslag 12
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 13
Younous Omarjee

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.

Or. fr

Ändringsförslag 14
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(30) Medlemsstaterna bör se till att 
harmoniseringen av tidtabeller och
tidsfrister för tilldelning av spektrum för 
band för trådlösa 
bredbandskommunikationer vars 
användning är harmoniserad på 
unionsnivå inte blir oskäligt försenad på 
grund av samordningsproblem. I 
synnerhet bör inte förvaltningen av 
radiospektrum på nationell nivå hindra
andra medlemsstater från att använda de 
radiospektrum som de har rätt till eller 
uppfylla sina skyldigheter angående 
sådana band. Det är nödvändigt att inrätta 
en samordningsmekanism som bygger på 
det arbete som utförs av gruppen för 
radiospektrumpolitik för att se till att varje 
medlemsstat har likvärdigt tillträde till 
radiospektrum och för att se till att 
resultaten av samordningen är enhetliga 
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och genomförbara.

Or. en

Ändringsförslag 15
Younous Omarjee

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. 

Or. fr

Ändringsförslag 16
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 44a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44a) Avsides läge, ökaraktär, gles 
befolkning, svag efterfrågan från 
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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.

Or. fr

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 17
Lambert van Nistelrooij

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

(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 
av elektronisk kommunikation till 
allmänheten eller med innehålls-, 
tillämpnings- eller tjänsteleverantörer. 
Tillhandahållande av sådana 
specialiserade tjänster bör inte försämra 
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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.

Or. en

Ändringsförslag 18
Lambert van Nistelrooij

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.

Or. en

Ändringsförslag 19
Younous Omarjee

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 20
Younous Omarjee

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.

Or. fr

Ändringsförslag 21
Lambert van Nistelrooij

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 

1. Alla leverantörer av elektronisk 
kommunikation som är etablerade i EU
har rätt att tillhandahålla elektroniska 
kommunikationsnät och 
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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.

kommunikationstjänster inom hela unionen 
och att utöva de rättigheter som gäller för 
tillhandahållande av sådana nät och tjänster 
i varje medlemsstat där de bedriver 
verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 22
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

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.

Or. en

Ändringsförslag 23
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 1
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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.

Or. en

Ändringsförslag 24
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 21a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21a
Den 31 december 2014 ska Berec ha 
antagit ett enda värde för varje 
termineringstaxa i fasta och mobila nät 
som har beräknats i enlighet med 
kommissionens 
rekommendation 2009/3359/EG slutlig av 
den 7 maj 2009 om regleringen av 
termineringstaxor i fasta och mobila nät 
inom EU.
Senast den 30 juni 2015 ska alla 
nationella tillsynsmyndigheter se till att 
operatörer som de anser ha ett betydande 
inflytande på marknaderna för 
röstsamtalsterminering i grossistledet på 
enskilda allmänna telefonnät, till följd av 
en marknadsanalys som har genomförts i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/140/EG av 
den 25 november 20091, påför de 
termineringstaxor som fastställs av Berec 
i denna punkt.
__________________
1EUT L 337, 18.12.2009, s. 37.
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Or. en

Ändringsförslag 25
Jens Nilsson

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.

Or. en

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.


