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21.10.2015 A8-0300/2 

Ändringsförslag  2 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Barbara 

Spinelli 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Andrabehandlingsrekommendation A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Rådets ståndpunkt 

Skäl 3 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

(3) Under de senaste årtiondena har 

internet utvecklats till en öppen plattform 

för innovation med få tillträdeshinder för 

slutanvändare, innehålls-, applikations- och 

tjänsteleverantörer samt leverantörer av 

internetanslutningstjänster. Syftet med det 

befintliga regelverket är att ge 

slutanvändarna möjlighet att få tillgång till 

och distribuera information eller använda 

de applikationer och tjänster som de själva 

väljer. Ett betydande antal slutanvändare 

påverkas dock av trafikstyrningsmetoder 

som innebär att specifika applikationer 

eller tjänster blockeras eller saktas ner. 

Dessa tendenser kräver gemensamma 

regler på unionsnivå för att säkerställa ett 

öppet internet samt undvika en 

fragmentering av den inre marknaden till 

följd av åtgärder som antagits av enskilda 

medlemsstater. 

(3) Under de senaste årtiondena har 

internet utvecklats till en öppen plattform 

för innovation med få tillträdeshinder för 

slutanvändare, innehålls-, applikations- och 

tjänsteleverantörer samt leverantörer av 

internetanslutningstjänster. Principen om 

nätneutralitet på det öppna internet 

innebär att all trafik ska behandlas lika, 

utan diskriminering, begränsning eller 

störningar, oberoende av avsändare, 

mottagare, typ, innehåll, apparat, tjänst 

eller tillämpning. Såsom konstateras i 

Europaparlamentets resolution av den 

17 november 2011 om ett öppet internet 

och nätneutralitet i Europa har internets 

öppna karaktär varit en viktig pådrivande 

faktor för konkurrens, ekonomisk tillväxt, 

social utveckling och innovation – vilket 

medfört en otrolig utveckling av 

tillämpningar, innehåll och tjänster 

online och därmed en ökad tillgång och 

efterfrågan på innehåll och tjänster – och 

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 

regelverket är att ge slutanvändarna 
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möjlighet att få tillgång till och distribuera 

information eller använda de applikationer 

och tjänster som de själva väljer. Ett 

betydande antal slutanvändare påverkas 

dock av trafikstyrningsmetoder som 

innebär att specifika applikationer eller 

tjänster blockeras eller saktas ner. Dessa 

tendenser kräver gemensamma regler på 

unionsnivå för att säkerställa ett öppet 

internet samt undvika en fragmentering av 

den inre marknaden till följd av åtgärder 

som antagits av enskilda medlemsstater. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0300/3 

Ändringsförslag  3 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Andrabehandlingsrekommendation A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Rådets ståndpunkt 

Skäl 7 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

(7) För att kunna utöva sina rättigheter att 

få tillgång till och distribuera information 

och innehåll, och att använda och 

tillhandahålla applikationer och tjänster 

som de själv har valt bör slutanvändare ha 

frihet att komma överens med leverantörer 

av internetanslutningstjänster om taxor för 

särskilda datavolymer och hastigheter för 

internetanslutningstjänsten. Sådana 

överenskommelser samt affärsmetoder hos 

leverantörer av internetanslutningstjänster 

bör inte begränsa utövandet av dessa 

rättigheter och därigenom kringgå 

bestämmelserna om skydd av tillgång till 

ett öppet internet i denna förordning. 

Nationella regleringsmyndigheter och 

andra behöriga myndigheter bör ges 

befogenhet att ingripa mot 

överenskommelser eller affärsmetoder som 

på grund av sin omfattning leder till 

situationer där slutanvändarnas val i 

praktiken begränsas väsentligt. I detta syfte 

bör man bland annat beakta vilken 

marknadsställning dessa leverantörer av 

internetanslutningstjänster och de 

berörda innehålls-, applikations- och 

tjänsteleverantörerna har när 

överenskommelser och handelsmetoder 

(7) För att kunna utöva sina rättigheter att 

få tillgång till och distribuera information 

och innehåll, och att använda och 

tillhandahålla applikationer och tjänster 

som de själv har valt bör slutanvändare ha 

frihet att komma överens med leverantörer 

av internetanslutningstjänster om taxor för 

särskilda datavolymer och hastigheter för 

internetanslutningstjänsten. Sådana 

överenskommelser samt affärsmetoder hos 

leverantörer av internetanslutningstjänster 

bör inte begränsa utövandet av dessa 

rättigheter och därigenom kringgå 

bestämmelserna om skydd av tillgång till 

ett öppet internet i denna förordning. 

Nationella regleringsmyndigheter och 

andra behöriga myndigheter bör ges 

befogenhet att ingripa mot 

överenskommelser eller affärsmetoder som 

leder till situationer där slutanvändarnas 

val i praktiken begränsas väsentligt. 

Nationella regleringsmyndigheter och 

andra behöriga myndigheter bör, inom 

ramen för sin övervaknings- och 

verkställandefunktion, åläggas att ingripa 

när överenskommelser eller affärsmetoder 

skulle leda till att slutanvändarnas 

rättigheter i grunden undergrävs. 
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bedöms. Nationella regleringsmyndigheter 

och andra behöriga myndigheter bör, inom 

ramen för sin övervaknings- och 

verkställandefunktion, åläggas att ingripa 

när överenskommelser eller affärsmetoder 

skulle leda till att slutanvändarnas 

rättigheter i grunden undergrävs. 

Or. en 

 

Motivering 

Här bringas texten åter i linje med parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen, jfr 

skäl 47–49 och artiklarna 23.5 och 24. 
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21.10.2015 A8-0300/4 

Ändringsförslag  4 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Andrabehandlingsrekommendation A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Rådets ståndpunkt 

Skäl 9 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

(9) Målet med rimlig trafikstyrning är att 

bidra till en effektiv användning av 

nätresurser och till en optimering av den 

övergripande överföringskvaliteten som 

svarar mot objektiva skillnader mellan 

kraven på tjänstens tekniska kvalitet för 

särskilda kategorier av trafik och därmed 

för det innehåll, de applikationer och de 

tjänster som överförs. Rimliga 

trafikstyrningsåtgärder som leverantörer av 

internetanslutningstjänster tillämpar bör 

vara öppna, icke-diskriminerande och 

proportionella och bör inte grundas på 

kommersiella överväganden. Kravet på att 

trafikstyrningsåtgärder ska vara icke-

diskriminerande hindrar inte leverantörer 

av internetanslutningstjänster från att 

genomföra trafikstyrningsåtgärder som gör 

åtskillnad mellan objektivt olika 

kategorier av trafik i syfte att optimera den 

övergripande överföringskvaliteten. För att 

den övergripande kvaliteten och 

användarupplevelsen ska optimeras bör 

varje sådan åtskillnad endast tillåtas på 

grundval av objektivt olika krav på 

tjänstens tekniska kvalitet (till exempel när 

det gäller svarstid, jitter, paketförluster och 

bandbredd) för de specifika kategorierna 

(9) Målet med rimlig trafikstyrning är att 

bidra till en effektiv användning av 

nätresurser och till en optimering av den 

övergripande överföringskvaliteten som 

svarar mot de objektiva kraven på trafiken 

och därmed på det innehåll, de 

applikationer och de tjänster som överförs. 

Rimliga trafikstyrningsåtgärder som 

leverantörer av internetanslutningstjänster 

tillämpar bör vara öppna, icke-

diskriminerande och proportionella och bör 

inte grundas på kommersiella 

överväganden. Kravet på att 

trafikstyrningsåtgärder ska vara icke-

diskriminerande hindrar inte leverantörer 

av internetanslutningstjänster från att 

genomföra trafikstyrningsåtgärder i syfte 

att optimera den övergripande 

överföringskvaliteten. 

För att den övergripande kvaliteten och 

användarupplevelsen ska optimeras bör 

varje trafikstyrningsåtgärd endast tillåtas 

på grundval av objektivt olika krav (till 

exempel när det gäller svarstid, jitter, 

paketförluster och bandbredd) och inte på 

grundval av kommersiella överväganden. 

Sådana åtgärder bör vara proportionella i 

förhållande till det specifika ändamålet 
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av trafik och inte på grundval av 

kommersiella överväganden. Sådana 

differentierade åtgärder bör vara 

proportionella i förhållande till ändamålet 

med övergripande kvalitetsoptimering och 

bör behandla likvärdig trafik lika. Sådana 

åtgärder bör inte bibehållas längre än 

nödvändigt. 

med den aktuella nätförvaltningen. 

Sådana åtgärder bör inte bibehållas längre 

än nödvändigt. 

 

 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag bringar det aktuella skälet i linje med artikel 3.3 c, som man enats om i 

trepartsförhandlingarna. Det inbegriper andemeningen i både kommissionens första förslag 

om artikel 23.5 och den ändring av den artikeln som parlamentet antagit. 
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21.10.2015 A8-0300/5 

Ändringsförslag  5 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Andrabehandlingsrekommendation A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Rådets ståndpunkt 

Skäl 15 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

(15) För det tredje kan åtgärder som är mer 

långtgående än sådana rimliga 

trafikstyrningsåtgärder också vara 

nödvändiga för att förhindra en nära 

förestående överbelastning av nätet, dvs. 

situationer där en överbelastning håller 

på att ske, och för att mildra effekterna av 

överbelastning av nätet, där en sådan 

överbelastning endast är tillfällig eller sker 

under exceptionella omständigheter. 

Proportionalitetsprincipen kräver att 

trafikstyrningsåtgärder som grundas på 

detta undantag behandlar likvärdiga 

kategorier av trafik lika. Tillfällig 

överbelastning bör tolkas som specifika 

kortvariga situationer, där en plötslig 

ökning av antalet användare utöver de 

vanliga användarna eller en plötslig ökning 

av efterfrågan på ett särskilt innehåll eller 

särskilda applikationer eller tjänster kan 

överskrida överföringskapaciteten för vissa 

delar av nätet och göra resten av nätet 

mindre reaktivt. Tillfällig överbelastning 

kan framför allt inträffa i mobilnät, som är 

föremål för mer varierande förutsättningar, 

såsom fysiska hinder, sämre 

inomhustäckning eller ett varierande antal 

aktiva användare som förflyttar sig. Även 

(15) För det tredje kan åtgärder som är mer 

långtgående än sådana rimliga 

trafikstyrningsåtgärder också vara 

nödvändiga för att mildra effekterna av 

överbelastning av nätet, där en sådan 

överbelastning endast är tillfällig eller sker 

under exceptionella omständigheter. 

Proportionalitetsprincipen kräver att 

trafikstyrningsåtgärder som grundas på 

detta undantag behandlar likvärdiga 

kategorier av trafik lika. Tillfällig 

överbelastning bör tolkas som specifika 

kortvariga situationer, där en plötslig 

ökning av antalet användare utöver de 

vanliga användarna eller en plötslig ökning 

av efterfrågan på ett särskilt innehåll eller 

särskilda applikationer eller tjänster kan 

överskrida överföringskapaciteten för vissa 

delar av nätet och göra resten av nätet 

mindre reaktivt. Tillfällig överbelastning 

kan framför allt inträffa i mobilnät, som är 

föremål för mer varierande förutsättningar, 

såsom fysiska hinder, sämre 

inomhustäckning eller ett varierande antal 

aktiva användare som förflyttar sig. Även 

om det kan förutses att en sådan tillfällig 

överbelastning kan inträffa emellanåt vid 

vissa punkter i nätet, med följden att det 
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om det kan förutses att en sådan tillfällig 

överbelastning kan inträffa emellanåt vid 

vissa punkter i nätet, med följden att det 

inte kan anses vara exceptionellt, kanske 

den inte inträffar så ofta eller under så 

långa perioder att en kapacitetsutbyggnad 

skulle vara ekonomiskt motiverad. 

Exceptionell överbelastning bör tolkas som 

en hänvisning till oförutsedda och 

oundvikliga fall av överbelastning, både i 

mobila och i fasta nät. Möjliga orsaker till 

sådana situationer kan inbegripa tekniska 

fel, såsom ett avbrott i tjänsten till följd av 

trasiga kablar eller andra infrastrukturdelar, 

oväntade ändringar i dirigeringen av 

trafiken eller stora ökningar av nättrafiken 

på grund av nödsituationer eller andra 

situationer som ligger utanför 

leverantörerna av internettjänsternas 

kontroll. Sådana överbelastningsproblem är 

sannolikt ovanliga men kan vara allvarliga 

och är inte nödvändigtvis kortvariga. 

Behovet av att vidta trafikstyrningsåtgärder 

som är mer långtgående än de rimliga 

trafikstyrningsåtgärderna för att förhindra 

eller mildra effekterna av tillfällig eller 

exceptionell överbelastning av nätet bör 

inte ge leverantörerna av 

internetanslutningstjänster möjlighet att 

kringgå det allmänna förbudet mot att 

blockera, sakta ned, ändra, begränsa, störa, 

försämra eller diskriminera mellan 

specifikt innehåll, specifika applikationer 

eller tjänster eller specifika kategorier av 

dessa. Återkommande och mer långvarig 

överbelastning av nätet som varken är 

exceptionell eller tillfällig bör inte gynnas 

av ett sådant undantag utan bör snarare 

hanteras genom utbyggnad av nätets 

kapacitet. 

inte kan anses vara exceptionellt, kanske 

den inte inträffar så ofta eller under så 

långa perioder att en kapacitetsutbyggnad 

skulle vara ekonomiskt motiverad. 

Exceptionell överbelastning bör tolkas som 

en hänvisning till oförutsedda och 

oundvikliga fall av överbelastning, både i 

mobila och i fasta nät. Möjliga orsaker till 

sådana situationer kan inbegripa tekniska 

fel, såsom ett avbrott i tjänsten till följd av 

trasiga kablar eller andra infrastrukturdelar, 

oväntade ändringar i dirigeringen av 

trafiken eller stora ökningar av nättrafiken 

på grund av nödsituationer eller andra 

situationer som ligger utanför 

leverantörerna av internettjänsternas 

kontroll. Sådana överbelastningsproblem är 

sannolikt ovanliga men kan vara allvarliga 

och är inte nödvändigtvis kortvariga. 

Behovet av att vidta trafikstyrningsåtgärder 

som är mer långtgående än de rimliga 

trafikstyrningsåtgärderna för att förhindra 

eller mildra effekterna av tillfällig eller 

exceptionell överbelastning av nätet bör 

inte ge leverantörerna av 

internetanslutningstjänster möjlighet att 

kringgå det allmänna förbudet mot att 

blockera, sakta ned, ändra, begränsa, störa, 

försämra eller diskriminera mellan 

specifikt innehåll, specifika applikationer 

eller tjänster eller specifika kategorier av 

dessa. Återkommande och mer långvarig 

överbelastning av nätet som varken är 

exceptionell eller tillfällig bör inte gynnas 

av ett sådant undantag utan bör snarare 

hanteras genom utbyggnad av nätets 

kapacitet. 

Or. en 

Motivering 

Genom detta ändringsförslag överensstämmer texten med parlamentets ståndpunkt vid första 

behandlingen (artikel 23.5). Det bör påpekas att det inte i vare sig kommissionens förslag 
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eller parlamentets text från första behandlingen förekom någon hänvisning till ”nära 

förestående överbelastning”.  
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21.10.2015 A8-0300/6 

Ändringsförslag  6 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Andrabehandlingsrekommendation A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Rådets ståndpunkt 

Skäl 16 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

(16) Innehålls-, applikations- och 

tjänsteleverantörerna efterfrågar 

möjligheten att tillhandahålla elektroniska 

kommunikationstjänster utöver 

internetanslutningstjänster, där det krävs 

särskilda tjänstekvalitetsnivåer som inte 

säkerställs genom 

internetanslutningstjänster. Sådana 

särskilda kvalitetsnivåer krävs t.ex. för 

vissa tjänster som tillgodoser ett allmänt 

intresse eller för vissa nya tjänster avsedda 

för maskin till maskin-kommunikation. Det 

bör därför stå leverantörer av elektronisk 

kommunikation till allmänheten, inbegripet 

leverantörer av internetanslutningstjänster, 

och innehålls-, applikations- och 

tjänsteleverantörer, fritt att tillhandahålla 

tjänster som inte är 

internetanslutningstjänster och som är 

optimerade för särskilt innehåll och 

särskilda applikationer och tjänster, eller en 

kombination av detta, om optimeringen är 

nödvändig för att uppfylla kraven på en 

särskild kvalitetsnivå för innehåll, 

applikationer och tjänster. De nationella 

regleringsmyndigheterna bör kontrollera 

om och i vilken utsträckning sådan 

optimering objektivt sett är nödvändig för 

(16) Innehålls-, applikations- och 

tjänsteleverantörerna efterfrågar 

möjligheten att tillhandahålla elektroniska 

kommunikationstjänster utöver 

internetanslutningstjänster, där det krävs 

särskilda tjänstekvalitetsnivåer som inte 

kan tillhandahållas genom 

internetanslutningstjänster. Sådana 

särskilda kvalitetsnivåer är t.ex. mycket 

viktiga för att vissa tjänster som tillgodoser 

ett allmänt intresse eller för vissa nya 

tjänster avsedda för maskin till maskin-

kommunikation ska fungera. Det bör 

därför stå leverantörer av elektronisk 

kommunikation till allmänheten, inbegripet 

leverantörer av internetanslutningstjänster, 

och innehålls-, applikations- och 

tjänsteleverantörer, fritt att tillhandahålla 

sådana tjänster som inte är 

internetanslutningstjänster och som är 

optimerade för särskilt innehåll och 

särskilda applikationer och tjänster, eller en 

kombination av detta, om optimeringen är 

mycket viktig för att uppfylla kraven på en 

särskild kvalitetsnivå för innehåll, 

applikationer och tjänster. De nationella 

regleringsmyndigheterna bör kontrollera 

om och i vilken utsträckning sådan 



 

AM\1076750SV.doc  PE570.903v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

att säkerställa en eller flera specifika och 

viktiga delar av innehållet, applikationerna 

eller tjänsterna och för att möjliggöra att 

en motsvarande kvalitetssäkring erbjuds 

slutanvändare, snarare än att man helt 

enkelt ger allmänt företräde framför 

jämförbart innehåll och jämförbara 

applikationer och tjänster som går att nå 

via internetanslutningstjänsten och 

därigenom kringgår de bestämmelser om 

trafikstyrningsåtgärder som är tillämpliga 

på internetanslutningstjänsterna. 

optimering objektivt sett är nödvändig för 

att säkerställa att innehållet, 

applikationerna eller tjänsterna fungerar, 

snarare än att man helt enkelt ger företräde 

framför jämförbart innehåll och jämförbara 

applikationer och tjänster som går att nå 

via internetanslutningstjänsten och 

därigenom kringgår de bestämmelser om 

trafikstyrningsåtgärder som är tillämpliga 

på internetanslutningstjänsterna. 

Or. en 

Motivering 

Genom detta ändringsförslag skulle parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen delvis 

återinföras. Jfr artiklarna 23.5 och 24.1. 
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21.10.2015 A8-0300/7 

Ändringsförslag  7 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Andrabehandlingsrekommendation A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Rådets ståndpunkt 

Skäl 17 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

(17) För att undvika att tillhandahållandet 

av sådana andra tjänster har en negativ 

inverkan på slutanvändares 

internetaccesstjänster vad gäller 

tillgänglighet eller allmän kvalitet, måste 

tillräcklig kapacitet säkerställas. 

Leverantörer av elektronisk 

kommunikation till allmänheten, inbegripet 

leverantörer av internetanslutningstjänster, 

bör därför tillhandahålla sådana andra 

tjänster eller sluta motsvarande 

överenskommelser med innehålls-, 

applikations- eller tjänsteleverantörer om 

främjande av sådana andra tjänster, men 

dock endast om nätkapaciteten är tillräcklig 

för att de ska kunna tillhandahållas utöver 

de internetanslutningstjänster som 

tillhandahålls. Bestämmelserna i denna 

förordning om skydd av en öppen 

internetanslutning bör inte kringgås genom 

andra tjänster som kan användas eller som 

erbjuds som ersättning för 

internetanslutningstjänster. Endast den 

omständigheten att gemensamma tjänster 

såsom virtuella privata nät också kan ge 

tillgång till internet bör emellertid inte 

medföra att dessa betraktas som en 

ersättning för internetanslutningstjänsten, 

(17) För att undvika att tillhandahållandet 

av sådana andra tjänster har en negativ 

inverkan på slutanvändares 

internetaccesstjänster vad gäller 

tillgänglighet eller allmän kvalitet, måste 

tillräcklig kapacitet säkerställas. 

Leverantörer av elektronisk 

kommunikation till allmänheten, inbegripet 

leverantörer av internetanslutningstjänster, 

bör därför tillhandahålla sådana andra 

tjänster eller sluta motsvarande 

överenskommelser med innehålls-, 

applikations- eller tjänsteleverantörer om 

främjande av sådana andra tjänster, men 

dock endast om nätkapaciteten är tillräcklig 

för att de ska kunna tillhandahållas utöver 

de internetanslutningstjänster som 

tillhandahålls. Bestämmelserna i denna 

förordning om skydd av en öppen 

internetanslutning bör inte kringgås genom 

andra tjänster som kan användas eller som 

erbjuds som ersättning för 

internetanslutningstjänster eller för 

innehåll, tillämpningar eller tjänster som 

finns tillgängliga via 

internetanslutningstjänster. Endast den 

omständigheten att gemensamma tjänster 

såsom virtuella privata nät också kan ge 
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förutsatt att tillhandahållandet av sådan 

tillgång till internet av en leverantör av 

elektronisk kommunikation till 

allmänheten är förenligt med  

artikel 3.1–3.4 i denna förordning och 

därför inte kan betraktas som ett 

kringgående av dessa bestämmelser. 

Tillhandahållandet av sådana andra tjänster 

än internetanslutningstjänster bör inte vara 

till skada för slutanvändarna när det gäller 

tillgång till och allmän kvalitet på 

internetanslutningstjänsterna. I mobilnät är 

trafikvolymerna i en given radiocell 

svårare att förutse på grund av det 

varierande antalet aktiva slutanvändare och 

av den anledningen kan kvaliteten på 

slutanvändares internetanslutningstjänst 

påverkas vid oförutsebara omständigheter. 

tillgång till internet bör emellertid inte 

medföra att dessa betraktas som en 

ersättning för internetanslutningstjänsten, 

förutsatt att tillhandahållandet av sådan 

tillgång till internet av en leverantör av 

elektronisk kommunikation till 

allmänheten är förenligt med artikel 3.1–

3.4 i denna förordning och därför inte kan 

betraktas som ett kringgående av dessa 

bestämmelser. Tillhandahållandet av 

sådana andra tjänster än 

internetanslutningstjänster bör inte vara till 

skada för slutanvändarna när det gäller 

tillgång till och allmän kvalitet på 

internetanslutningstjänsterna. I mobilnät är 

trafikvolymerna i en given radiocell 

svårare att förutse på grund av det 

varierande antalet aktiva slutanvändare och 

av den anledningen kan kvaliteten på 

slutanvändares internetanslutningstjänst 

påverkas vid oförutsebara omständigheter. 

Or. en 

Motivering 

Genom detta ändringsförslag skulle parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen delvis 

återinföras. Jfr artiklarna 2.15, 23.5 och 24.1. 
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21.10.2015 A8-0300/8 

Ändringsförslag  8 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Barbara 

Spinelli 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Andrabehandlingsrekommendation A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Rådets ståndpunkt 

Artikel 2 – punkt 2 – led 1a (nytt) 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

  (1a) nätneutralitet: principen att all 

internettrafik ska behandlas lika, utan 

diskriminering, begränsning eller 

störning, oberoende av sändare, 

mottagare, typ, innehåll, hårdvara, tjänst 

eller tillämpning.  

Or. en 

Motivering 

Genom detta ändringsförslag återinförs parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen 

avseende artikel 2. 
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21.10.2015 A8-0300/9 

Ändringsförslag  9 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Barbara 

Spinelli 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Andrabehandlingsrekommendation A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Rådets ståndpunkt 

Artikel 2 – punkt 2  

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

2. internetanslutningstjänst: en allmänt 

tillgänglig elektronisk 

kommunikationstjänst som erbjuder 

anslutning till internet, och därigenom 

möjlighet till anslutning mellan praktiskt 

taget alla ändpunkter på internet, 

oberoende av vilken nätteknik och 

terminalutrustning som används. 

2. internetanslutningstjänst: en allmänt 

tillgänglig elektronisk 

kommunikationstjänst som erbjuder 

anslutning till internet i enlighet med 

principen om nätneutralitet och 

därigenom möjlighet till anslutning mellan 

praktiskt taget alla ändpunkter på internet, 

oberoende av vilken nätteknik och 

terminalutrustning som används. 

Or. en 

Motivering 

Genom detta ändringsförslag återinförs parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen 

avseende artikel 2. 
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21.10.2015 A8-0300/10 

Ändringsförslag  10 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Andrabehandlingsrekommendation A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Rådets ståndpunkt 

Artikel 3 – punkt 2  

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

2. Överenskommelser mellan leverantörer 

av internetanslutningstjänster och 

slutanvändare om kommersiella och 

tekniska villkor och de egenskaper för 

internetanslutningstjänster, såsom pris, 

datavolymer och datahastighet, och 

eventuella affärsmetoder som tillämpas av 

leverantörer av internetanslutningstjänster, 

får inte begränsa utövandet av 

slutanvändares rättigheter som anges i 

punkt 1. 

2. Överenskommelser mellan leverantörer 

av internetanslutningstjänster och 

slutanvändare om kommersiella och 

tekniska villkor och de egenskaper för 

internetanslutningstjänster, såsom pris, 

datavolymer och datahastighet, och 

eventuella affärsmetoder som tillämpas av 

leverantörer av internetanslutningstjänster, 

får inte begränsa utövandet av 

slutanvändares rättigheter som anges i 

punkt 1. Denna punkt ska inte hindra 

medlemsstaterna från att anta ytterligare 

bestämmelser om praxis för att undanta 

visst innehåll eller vissa tillämpningar, 

tjänster eller kategorier av dessa från 

datavolymgränser. 

Or. en 

Motivering 

Syftet med detta ändringsförslag är att sammanjämka de tre institutionernas olika 

ståndpunkter och spegla lagstiftarnas intention. Här klargörs den ståndpunkt som man enats 

om i informella trepartsförhandlingar. 

 

 


