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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, 
förutsatt att tillhandahållandet av sådan 

(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, applikationer eller tjänster som 
finns tillgängliga via 
internetanslutningstjänster. Endast den 
omständigheten att gemensamma tjänster 
såsom virtuella privata nät också kan ge 
tillgång till internet bör emellertid inte 
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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. 
I mobilnät bör den allmänna kvaliteten på 
slutanvändares internetanslutningstjänst 
inte anses ha åsamkats skada om den 
sammantagna negativa inverkan genom 
andra tjänster än internetanslutningstjänster 
är oundviklig, minimal och begränsad till 
en kort tidsperiod. De nationella 
regleringsmyndigheterna bör se till att 
leverantörerna av elektronisk 
kommunikation till allmänheten uppfyller 
det kravet. I detta avseende bör de 
nationella regleringsmyndigheterna 
bedöma inverkan på tillgängligheten och 
den allmänna kvaliteten på 
internetanslutningstjänsterna genom att 
analysera bland annat 
tjänstekvalitetsparametrar (som svarstid, 
jitter, paketförluster), graden och 
effekterna av överbelastning av nätet, 
faktiska och annonserade hastigheter, 
internetanslutningstjänsternas prestanda 
jämfört med andra tjänster än 
internetanslutningstjänster, samt 
slutanvändarna kvalitetsupplevelse.

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. 
I mobilnät bör den allmänna kvaliteten på 
slutanvändares internetanslutningstjänst 
inte anses ha åsamkats skada om den 
sammantagna negativa inverkan genom 
andra tjänster än internetanslutningstjänster 
är oundviklig, minimal och begränsad till 
en kort tidsperiod. De nationella 
regleringsmyndigheterna bör se till att 
leverantörerna av elektronisk 
kommunikation till allmänheten uppfyller 
det kravet. I detta avseende bör de 
nationella regleringsmyndigheterna 
bedöma inverkan på tillgängligheten och 
den allmänna kvaliteten på 
internetanslutningstjänsterna genom att 
analysera bland annat 
tjänstekvalitetsparametrar (som svarstid, 
jitter, paketförluster), graden och 
effekterna av överbelastning av nätet, 
faktiska och annonserade hastigheter, 
internetanslutningstjänsternas prestanda 
jämfört med andra tjänster än 
internetanslutningstjänster, samt 
slutanvändarna kvalitetsupplevelse.
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Motivering

Genom detta ändringsförslag skulle parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen delvis 
återinföras. Jfr artiklarna 2.15, 23.5 och 24.1.


