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26.3.2014 A7-0190/237 

Ändringsförslag  237 
Catherine Trautmann 
för S&D-gruppen 

Amelia Andersdotter 
för Verts/ALE-gruppen 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 
för GUE/NGL-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 
Skäl 45 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(45) Under de senaste årtiondena har 

internet utvecklats till en öppen plattform 

för innovation med få tillträdeshinder för 

slutanvändare, innehålls- och 

tillämpningsleverantörer och 

internettjänstleverantörer. Syftet med det 

befintliga regelverket är att ge 

slutanvändarna möjlighet att ha tillgång till 

och kunna distribuera information eller 

använda de tillämpningar och tjänster som 

de väljer. En rapport från organet för 

europeiska regleringsmyndigheter för 

elektronisk kommunikation (Berec) om 

trafikstyrningspraxis, som publicerades i 

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 

(45) Under de senaste årtiondena har 

internet utvecklats till en öppen plattform 

för innovation med få tillträdeshinder för 

slutanvändare, innehålls- och 

tillämpningsleverantörer och 

internettjänstleverantörer. Principen om 

nätneutralitet innebär att all trafik bör 

behandlas lika, utan diskriminering, 

begränsning eller störningar, oberoende 

av avsändare, mottagare, typ, innehåll, 

apparat, tjänst och tillämpning. 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 pådrivande faktor 

för konkurrens, ekonomisk tillväxt, social 

utveckling och innovation och skapat en 

otrolig utveckling av tillämpningar, 

innehåll och tjänster online och därmed 

en ökad tillgång och efterfrågan på 

innehåll och tjänster. Det öppna 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. Syftet med det befintliga 
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en uppsplittring av den inre marknaden till 

följd av enskilda medlemsstaters åtgärder. 

regelverket är att ge slutanvändarna 

möjlighet att ha tillgång till och kunna 

distribuera information eller använda de 

tillämpningar och tjänster som de väljer. 

En rapport från organet för europeiska 

regleringsmyndigheter för elektronisk 

kommunikation (Berec) om 

trafikstyrningspraxis, som publicerades i 

maj 2012, och en undersökning som 

beställts av genomförandeorganet för 

hälso- och konsumentfrågor om funktionen 

hos marknaden för anslutning till och 

tillhandahållande av internet ur ett 

konsumentperspektiv, som publicerades i 

december 2012, har visat att ett betydande 

antal slutanvändare påverkas av 

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. 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0190/238 

Ändringsförslag  238 
Catherine Trautmann 
för S&D-gruppen 

Amelia Andersdotter 
för Verts/ALE-gruppen 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 
för GUE/NGL-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 
Skäl 49 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(49) Slutanvändarna efterfrågar också 

tjänster och tillämpningar som kräver en 

höjd nivå av garanterad tjänstekvalitet, 

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 

tjänstekvalitet, antingen med leverantörer 

av elektronisk kommunikation till 

allmänheten eller med innehålls-, 

tillämpnings- eller tjänsteleverantörer. 

(49) Det bör vara möjligt att tillgodose 

slutanvändarnas efterfrågan på tjänster 

och tillämpningar som kräver en höjd eller 

garanterad tjänstekvalitet. Sådana tjänster 

kan bland annat bestå av utsändning, 

videokonferenser och vissa 

hälsovårdstillämpningar. Slutanvändarna 

bör därför också fritt kunna ingå avtal om 

tillhandahållande av specialiserade tjänster 

med ökad tjänstekvalitet, antingen med 

leverantörer av internetaccesstjänster eller 

med leverantörer av elektronisk 

kommunikation till allmänheten eller med 

innehålls-, tillämpnings- eller 

tjänsteleverantörer. När ett sådant avtal 

ingås med en internetaccessleverantör bör 

leverantören säkerställa att den ökade 

tjänstekvaliteten inte på ett betydande sätt 

försämrar kvaliteten på internetaccessen. 

Vidare bör trafikstyrningsåtgärder inte 

göra diskriminerande åtskillnad mellan 

konkurrerande tjänster och 

tillämpningar. 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0190/239 

Ändringsförslag  239 
Catherine Trautmann 
för S&D-gruppen 

Amelia Andersdotter 
för Verts/ALE-gruppen 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 
för GUE/NGL-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 
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 

tjänstenivåerna med leverantörer av 

elektronisk kommunikation till 

allmänheten när det gäller 

tillhandahållande av specialiserade 

tjänster, vilket 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 specialtjänsteavtal om 

fastställda kvalitetsnivåer på tjänsterna, om 

inte sådana avtal väsentligt försämrar den 

(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 kan också behöva ha 

möjlighet att förhandla om flexibel kvalitet 

på tjänstenivåerna med leverantörer av 

elektronisk kommunikation när det gäller 

tillhandahållande av vissa tjänster, till 

exempel kommunikation från maskin till 

maskin (M2M). Innehålls-, tillämpnings- 

och tjänsteleverantörerna och 

leverantörerna av elektronisk 

kommunikation bör därför även 

fortsättningsvis vara fria att ingå 

specialtjänsteavtal om fastställda 

kvalitetsnivåer på tjänsterna, om inte 

sådana avtal försämrar kvaliteten på 

internetaccesstjänster. 
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allmänna kvaliteten på 

internetaccesstjänster. 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0190/240 

Ändringsförslag  240 
Catherine Trautmann 
för S&D-gruppen 

Amelia Andersdotter 
för Verts/ALE-gruppen 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 
för GUE/NGL-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 
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 

(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 och se till att 

leverantörer av internetaccesstjänster, 

andra leverantörer av elektronisk 

kommunikation och andra 

tjänsteleverantörer 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 tjänster med ökad kvalitet, samt 
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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. 

kvaliteten som slutanvändarna upplever 

den. De nationella 

regleringsmyndigheterna bör fastställa 

klagomålsförfaranden med effektiva, 

enkla och lättillgängliga 

prövningsmekanismer för slutanvändare 

och ha befogenhet att införa minimikrav på 

tjänstekvalitet för samtliga eller enskilda 

leverantörer av internetaccesstjänster, 

andra leverantörer av elektronisk 

kommunikation och andra 

tjänsteleverantörer, om detta är 

nödvändigt för att förebygga en försämring 

av kvaliteten på internetaccesstjänster. 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0190/241 

Ändringsförslag  241 
Catherine Trautmann 
för S&D-gruppen 

Amelia Andersdotter 
för Verts/ALE-gruppen 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 
för GUE/NGL-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 A7-0190/242 

Ändringsförslag  242 
Catherine Trautmann 
för S&D-gruppen 

Amelia Andersdotter 
för Verts/ALE-gruppen 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 
för GUE/NGL-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 för 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 A7-0190/243 

Ändringsförslag  243 
Catherine Trautmann 
för S&D-gruppen 

Amelia Andersdotter 
för Verts/ALE-gruppen 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 
för GUE/NGL-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 

Frihet att tillhandahålla och använda öppen 

internetanslutning samt rimlig 

trafikstyrning  

Freedom to provide and avail of open 

internet access, and reasonable traffic 

management  

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 

2. Leverantörer av internetaccess eller av 

elektronisk kommunikation till 

allmänheten och leverantörer av innehåll, 

tillämpningar och tjänster ska vara fria att 

erbjuda slutanvändare specialiserade 
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tillhandahållande av specialiserade 

tjänster med högre tjänstekvalitet.  

tjänster. Sådana tjänster ska erbjudas 

endast om nätkapaciteten räcker till för 

att tillhandahålla dem utöver 

internetaccesstjänster och om de inte på 

ett betydande sätt försämrar 

internetaccesstjänsternas tillgänglighet 

eller kvalitet. Leverantörer av 

internetaccess till slutanvändare ska inte 

göra diskriminerande åtskillnad mellan 

funktionellt likvärdiga tjänster eller 

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 

5. Leverantörer av internetaccesstjänster 

och slutanvändare får överenskomma om 

att fastställa gränser för datavolymer eller 

hastigheter för internetaccesstjänster. 



 

AM\1024918SV.doc  PE529.689v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

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 

tillämpningen av rimliga 

trafikstyrningsåtgärder. Rimliga 

trafikstyrningsåtgärder ska vara öppet 

redovisade, icke-diskriminerande, 

proportionella och nödvändiga för att  

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 

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 
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ärendet till den nationella 

regleringsmyndigheten.  

Or. en 
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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 24 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Garantier för tjänsternas kvalitet  Garantier för tjänsternas kvalitet  

1. De nationella regleringsmyndigheterna 

ska noga övervaka och säkerställa att 

slutanvändarna kan utnyttja de friheter 

som avses i artikel 23.1 och 23.2, att 

artikel 23.5 efterlevs och att det finns en 

fortsatt tillgång till icke-diskriminerande 

internetaccesstjänster på kvalitetsnivåer 

som speglar den tekniska utvecklingen och 

som inte försämras 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 sin övervakning och dess 

resultat till kommissionen och Berec.  

1. När de nationella 

regleringsmyndigheterna utövar sina 

befogenheter enligt artikel 30a med 

avseende på artikel 23, ska de noga 

övervaka att artikel 23.5 efterlevs och att 

det finns en fortsatt tillgång till icke-

diskriminerande internetaccesstjänster på 

kvalitetsnivåer som speglar den tekniska 

utvecklingen. De ska, i samarbete med 

andra behöriga nationella myndigheter, 

också övervaka påverkan på kulturell 

mångfald och innovation. De nationella 

regleringsmyndigheterna ska årligen 

offentliggöra rapporter om övervakningen 

och resultaten av denna och skicka 

rapporterna till kommissionen och Berec.  

2. För att förhindra en allmän försämring 

av kvaliteten på internetaccesstjänster eller 

skydda slutanvändarnas förmåga att få 

tillgång till och sprida innehåll eller 

information eller att använda tillämpningar 

och tjänster efter eget val, ska de 

nationella regleringsmyndigheterna ha 

För att förhindra en försämring av 

kvaliteten på internetaccesstjänster eller 

skydda slutanvändarnas förmåga att få 

tillgång till och sprida innehåll eller 

information eller att använda tillämpningar, 

tjänster och mjukvara efter eget val, ska 

de nationella regleringsmyndigheterna ha 
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befogenhet att införa minimikrav för 

tjänsternas kvalitet som ska gälla för 

leverantörer av elektronisk kommunikation 

till allmänheten.  

befogenhet att införa minimikrav för 

tjänsternas kvalitet och om lämpligt andra 

parametrar för tjänsternas kvalitet som 

fastställs av de nationella 

regleringsmyndigheterna, som ska gälla 

för leverantörer av elektronisk 

kommunikation till allmänheten.   

De nationella regleringsmyndigheterna ska 

i god tid innan de inför några sådana krav 

lämna en sammanfattning till 

kommissionen där de redogör för skälen 

till åtgärderna, planerade krav och 

föreslaget tillvägagångssätt. Denna 

information ska också göras tillgänglig för 

Berec. Kommissionen får när den har 

granskat sådan information lämna 

synpunkter eller rekommendationer, i 

synnerhet för att se till att de planerade 

kraven inte har negativa återverkningar på 

den inre marknadens funktion. De 

planerade kraven ska inte antas under en 

period av två månader från det att 

fullständig information inkommit till 

kommissionen, om inte annat överenskoms 

mellan kommissionen och den nationella 

regleringsmyndigheten eller om 

kommissionen har meddelat den nationella 

regleringsmyndigheten att 

granskningsperioden ska förkortats eller 

om kommissionen har lämnat synpunkter 

eller rekommendationer. De nationella 

regleringsmyndigheterna ska ta största 

möjliga hänsyn till kommissionens 

synpunkter eller rekommendationer, och 

ska informera kommissionen och Berec om 

de antagna kraven.  

De nationella regleringsmyndigheterna ska 

i god tid innan de inför några sådana krav 

lämna en sammanfattning till 

kommissionen där de redogör för skälen 

till åtgärderna, planerade krav och 

föreslaget tillvägagångssätt. Denna 

information ska också göras tillgänglig för 

Berec. Kommissionen får när den har 

granskat sådan information lämna 

synpunkter eller rekommendationer, i 

synnerhet för att se till att de planerade 

kraven inte har negativa återverkningar på 

den inre marknadens funktion. De 

planerade kraven ska inte antas under en 

period av två månader från det att 

fullständig information inkommit till 

kommissionen, om inte annat överenskoms 

mellan kommissionen och den nationella 

regleringsmyndigheten eller om 

kommissionen har meddelat den nationella 

regleringsmyndigheten att 

granskningsperioden ska förkortats eller 

om kommissionen har lämnat synpunkter 

eller rekommendationer. De nationella 

regleringsmyndigheterna ska ta största 

möjliga hänsyn till kommissionens 

synpunkter eller rekommendationer, och 

ska informera kommissionen och Berec om 

de antagna kraven.  

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. Inom sex månader efter det att denna 

förordning antagits ska Berec, efter 

samråd med intressenterna och i nära 

samarbete med kommissionen, fastställa 

allmänna riktlinjer med enhetliga villkor 

för de nationella behöriga myndigheternas 

genomförande av skyldigheterna enligt 

denna artikel, bland annat genomförandet 

av trafikstyrningsåtgärder, och för 

övervakningen av efterlevnaden.  



 

AM\1024918SV.doc  PE529.689v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

Or. en 

 

 


