
 

AM\1024924SV.doc  PE529.689v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

26.3.2014 A7-0190/234 

Ändringsförslag  234 
Marietje Schaake 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0190/2014 
Pilar del Castillo Vera 
Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation 

COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) 

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

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 
12a. nätneutralitet: principen att all 

internettrafik behandlas lika, utan 

diskriminering, begränsning eller 

störning, oberoende av sändare, 

mottagare, typ, innehåll, hårdvara, tjänst 

eller tillämpning, 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0190/235 

Ändringsförslag  235 
Jens Rohde, Marietje Schaake  
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0190/2014 
Pilar del Castillo Vera 
Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation 

COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 2 – led 2 – led 14 och 15 
 

 

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 i enlighet med 

principen om nätneutralitet, och 

därigenom möjlighet till anslutning mellan 

praktiskt taget alla slutpunkter som är 

uppkopplade mot internet, oberoende av 

vilken nätteknik eller terminalutrustning 

som används. 

(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 är optimerad 

för specifikt innehåll, specifika 

tillämpningar eller specifika tjänster eller 

en kombination av dessa, och som 

tillhandahålls via logiskt distinkt kapacitet 

och med strikt åtkomstkontroll och som 

erbjuder funktioner som kräver ökad 

kvalitet i alla led och som inte saluförs 

eller inte kan användas som ersättning för 

internetaccesstjänst. 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0190/236 

Ändringsförslag  236 
Jens Rohde, Marietje Schaake  
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0190/2014 
Pilar del Castillo Vera 
Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation 

COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 23 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Slutanvändare ska vara fria att få 

tillgång till och sprida information och 

innehåll samt använda tillämpningar och 

tjänster efter eget val via sin 

internetaccesstjänst. 

1. Slutanvändare ska ha rätt att få tillgång 

till och sprida information och innehåll 

samt använda och tillhandahålla 

tillämpningar och tjänster och använda 

terminaler efter eget val – oavsett var 

slutanvändaren eller leverantören 

befinner sig och oavsett plats, ursprung 

eller destination för tjänsten, 

informationen eller innehållet – via sin 

internetaccesstjänst. 

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 

leverantörer av innehåll, tillämpningar 

och tjänster på internet. 

 

2. Slutanvändare ska också vara fria att 

överenskomma med antingen leverantörer 

av elektronisk kommunikation till 

allmänheten eller leverantörer av 

innehåll, tillämpningar och tjänster om 

tillhandahållande av specialiserade 

tjänster med högre tjänstekvalitet.  

2. Leverantörer av internetaccess eller av 

elektronisk kommunikation till 

allmänheten och leverantörer av innehåll, 

tillämpningar och tjänster ska vara fria 

att erbjuda slutanvändare specialiserade 

tjänster. Sådana tjänster ska erbjudas 

endast om nätkapaciteten räcker till för 

att tillhandahålla dem utöver 

internetaccesstjänster och om de inte 

försämrar internetaccesstjänsternas 

tillgänglighet eller kvalitet.  Leverantörer 
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av internetaccess till slutanvändare ska 

inte göra diskriminerande åtskillnad 

mellan funktionellt likvärdiga tjänster och 

tillämpningar. 

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 återkommande eller 

fortlöpande sätt försämra 

internetaccesstjänsternas allmänna 

kvalitet. 

 

3. Denna artikel ska inte påverka 

tillämpningen av unionslagstiftning eller 

nationell lagstiftning om lagligheten hos 

information, innehåll, tillämpningar och 

tjänster som överförs. 

 

4. Utövandet av de friheter som avses i 

punkterna 1 och 2 ska underlättas genom 

tillhandahållandet av fullständig 

information i enlighet med artiklarna 

25.1, 26.2 och 27.1 och 27.2. 

4. Slutanvändarna ska ges fullständig 

information i enlighet med artikel 20.2, 

artikel 21.3 och 21a i 

direktiv 2002/22/EG, inbegripet 

information om eventuella 

trafikstyrningsåtgärder som vidtagits och 

som kan påverka tillgången till och 

spridningen av information, innehåll, 

tillämpningar och tjänster i enlighet med 

punkterna 1 och 2 i denna artikel. 

5. Inom gränserna för eventuella avtalade 

datavolymer eller hastigheter för 

internetaccesstjänster ska leverantörer av 

internettjänster inte begränsa de friheter 

som avses i punkt 1 genom att blockera, 

sakta ned, försämra eller diskriminera 

specifikt innehåll, specifika tillämpningar 

eller tjänster eller specifika kategorier av 

sådana, om inte detta är nödvändigt för 

5. Leverantörer av internetaccesstjänster 

och slutanvändare får komma överens om 

att fastställa gränser för datavolymer eller 

hastigheter för internetaccesstjänster. 

Leverantörer av internettjänster ska inte 

begränsa de friheter som avses i punkt 1 

genom att blockera, sakta ned, ändra, 

försämra eller diskriminera specifikt 

innehåll, specifika tillämpningar eller 
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tillämpningen av rimliga 

trafikstyrningsåtgärder. Rimliga 

trafikstyrningsåtgärder ska vara öppet 

redovisade, icke-diskriminerande, 

proportionella och nödvändiga för att 

tjänster eller specifika kategorier av 

sådana, om inte detta är nödvändigt för 

tillämpningen av trafikstyrningsåtgärder. 

Trafikstyrningsåtgärder ska vara öppet 

redovisade, icke-diskriminerande, 

proportionella och nödvändiga för att 

a) genomföra en lagstiftningsbestämmelse 

eller ett domstolsbeslut eller förebygga 

eller förhindra allvarlig brottslighet, 

a) genomföra ett domstolsbeslut, 

b) bevara integriteten och säkerheten för 

nätet, tjänster som tillhandahålls via detta 

nät och slutanvändarnas terminaler, 

b) bevara integriteten och säkerheten för 

nätet, tjänster som tillhandahålls via detta 

nät och slutanvändarnas terminaler, 

c) förebygga överföring av oönskad 

kommunikation till slutanvändare som 

har lämnat sitt förhandsgodkännande till 

sådana begränsande åtgärder, och 

 

d) minimera effekterna av tillfällig eller 

exceptionell överbelastning av nätet under 

förutsättning att likartade typer av trafik 

behandlas på samma sätt. 

d) förhindra eller lindra effekterna av 

tillfällig och exceptionell överbelastning av 

nätet under förutsättning att likartade typer 

av trafik behandlas på samma sätt. 

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. 

Trafikstyrningsåtgärder ska inte 

bibehållas längre än nödvändigt. 

 Utan att det påverkar tillämpningen av 

direktiv 95/46/EG ska 

trafikstyrningsåtgärder endast vara 

förenade med sådan behandling av 

personuppgifter som är nödvändig och 

proportionell för att uppnå de syften som 

anges i denna punkt, och ska även vara 

föremål för direktiv 2002/58/EG, särskilt 

när det gäller konfidentialitet vid 

kommunikation. 

 Leverantörer av internetaccesstjänster ska 

införa lämpliga, tydliga, öppna och 

effektiva förfaranden för att ta hand om 

klagomål om påstådda överträdelser av 

denna artikel. Sådana förfaranden ska 

inte påverka slutanvändarnas rätt att ta 

ärendet till den nationella 
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regleringsmyndigheten. 

Or. en 

 

 


