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21.10.2015 A8-0300/14 

Ändringsförslag  14 

Marietje Schaake, Michel Reimon med flera 

 

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 

bedöms. Nationella regleringsmyndigheter 

och andra behöriga myndigheter bör, inom 

ramen för sin övervaknings- och 

verkställandefunktion, åläggas att ingripa 

när överenskommelser eller affärsmetoder 

(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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skulle leda till att slutanvändarnas 

rättigheter i grunden undergrävs. 

Or. en 

Motivering 

Antingen värnar man om friheten att ta emot och skicka information eller inte. EU-

medborgarna har rätt att förvänta sig mer än att man, som i första fallet, överlåter till 

nationella regleringsmyndigheter på telekommunikationsområdet att avgöra om denna 

grundläggande rättighet har kränkts i sådan omfattning att det motiverar ett ingripande. 

Av samma skäl bör den efterföljande meningen om marknadsställning strykas.  
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21.10.2015 A8-0300/15 

Ändringsförslag  15 

Marietje Schaake, Michel Reimon med flera 

 

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 

av trafik och inte på grundval av 

kommersiella överväganden. Sådana 

differentierade åtgärder bör vara 

proportionella i förhållande till ändamålet 

(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 för 

trafiken och därmed 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 ändamålet med den 

specifika nätverksstyrningen i fråga. 

Sådana åtgärder bör inte bibehållas längre 

än nödvändigt. 
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med övergripande kvalitetsoptimering och 

bör behandla likvärdig trafik lika. Sådana 

åtgärder bör inte bibehållas längre än 

nödvändigt. 

Or. en 

Motivering 

Rådets text vid första behandlingen är motsägande, eftersom den å ena sidan stöder en 

permanent åtskillnad mellan olika ”kategorier” av data och å andra sidan ställer krav på att 

sådana (permanenta) åtgärder endast är tillåtna om de inte bibehålls längre än 

”nödvändigt”. I annat fall slutar det med att krypterad trafik, som är en oidentifierad 

kategori, diskrimineras. 
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21.10.2015 A8-0300/16 

Ändringsförslag  16 

Marietje Schaake, Michel Reimon med flera 

 

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 

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 

(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 

inte kan anses vara exceptionellt, kanske 

den inte inträffar så ofta eller under så 

långa perioder att en kapacitetsutbyggnad 

skulle vara ekonomiskt motiverad. 
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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. 

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 

The provision on impending congestion is unnecessary and it will be difficult to interpret. 

ISPs are only allowed to engage in blocking or discrimination or applications or classes of 

applications to "mitigate" congestion under Art. 3(3), subparagraph 3 (c) if the congestion is 

"temporary" or „exceptional.“ These terms have been defined carefully to ensure that these 

situations remain the exception, rather than the rule. The current version of the recital allows 

ISPs to use these intrusive measures to"prevent" any kind of congestion, not just temporary or 
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exceptional congestion. This vastly increases the range of cases in which ISPs can engage in 

blocking/discrimination of applications or classes of applications to manage congestion: 

(1) it allows ISPs to use these measures before congestion has even occurred (all under the 

guise of preventing impending congestion). 

(2) it allows ISPs to use these measures to prevent any kind of congestion, allowing ISPs to do 

an endrun around the careful protections that were built into the definitions of "temporary" 

and "exceptional." 
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21.10.2015 A8-0300/17 

Ändringsförslag  17 

Marietje Schaake, Michel Reimon med flera 

 

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 

att säkerställa en eller flera specifika och 

viktiga delar av innehållet, 

applikationerna eller tjänsterna och för 

att möjliggöra att en motsvarande 

(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 viktiga t.ex. för 

att vissa tjänster som tillgodoser ett allmänt 

intresse eller för att 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 

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 

optimering objektivt sett är nödvändig för 

att säkerställa innehållets, 

applikationernas eller tjänsternas 

funktion snarare än att man helt enkelt ger 
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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. 

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 

Rådets första behandling är motsägande. Om ”jämförbart innehåll och jämförbara 

applikationer och tjänster” finns tillgängliga via internetanslutningstjänsten ges dessa 

specialiserade tjänster en konkurrensfördel – rakt i motsats till syftet med förslaget till 

förordningen. Ändringsförslaget rättar till denna motsägelse. Användningen av ordet ”viktig” 

återspeglar logiken med kravet på ”förhöjd kvalitet som kontrolleras genomgående”, något 

som stöds av parlamentets första behandling (jmf artikel 2.15). 
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21.10.2015 A8-0300/18 

Ändringsförslag  18 

Marietje Schaake, Michel Reimon med flera 

 

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, 

förutsatt att tillhandahållandet av sådan 

tillgång till internet av en leverantör av 

elektronisk kommunikation till 

(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 ska inte göra att dessa 

betraktas som en ersättning för 

internetaccesstjänsten, förutsatt att 

tillhandahållandet av sådan tillgång till 
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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. 

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 

Ändringen gör att skälet överensstämmer med ändringsförslagen till skäl 16. 
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21.10.2015 A8-0300/19 

Ändringsförslag  19 

Marietje Schaake, Michel Reimon med flera 

 

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 2a – stycke 2 – led 1a (nytt) 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

 1a. nätneutralitet: principen att all 

internettrafik behandlas lika, utan 

diskriminering, begränsning eller 

störning, oberoende av sändare, 

mottagare, typ, innehåll, hårdvara, tjänst 

eller tillämpning. 

Or. en 

Motivering 

Detta avsnitt finns med i syfte att säkerställa en neutral hantering av internettrafik och frågan 

om förekomsten av en princip att all internettrafik ska behandlas lika har redan fastställts i 

medlemsstaternas primärlagstiftning och annan lagstiftning eller motsvarande världen över.  
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21.10.2015 A8-0300/20 

Ändringsförslag  20 

Marietje Schaake, Michel Reimon med flera 

 

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 – stycke 2 – led 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, enligt principen att 

all internettrafik behandlas lika, och 

därigenom möjlighet till anslutning mellan 

praktiskt taget alla ändpunkter på internet, 

oberoende av vilken nätteknik och 

terminalutrustning som används. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0300/21 

Ändringsförslag  21 

Marietje Schaake, Michel Reimon med flera 

 

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 applikationer, 

tjänster eller kategorier av dessa från 

datavolymgränser. 

Or. en 

Motivering 

Detta klargör förhandlarnas ståndpunkter när det gäller möjligheten för medlemsstater att 

vidta åtgärder mot diskriminering utifrån gränser och kostnader för nedladdning, som t.ex. 

zero-rating. 
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21.10.2015 A8-0300/22 

Ändringsförslag  22 

Marietje Schaake, Michel Reimon med flera 40+ 

 

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 3 – stycke 2 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

Det första stycket ska inte hindra 

leverantörer av internetanslutningstjänster 

från att genomföra rimliga 

trafikstyrningsåtgärder. För att anses vara 

rimliga ska sådana åtgärder vara öppna, 

icke-diskriminerande och proportionella 

och ska inte grundas på kommersiella 

överväganden utan på objektiva sett skilda 

krav på tjänstens tekniska kvalitet för 

specifika kategorier av trafik. Sådana 

åtgärder får inte övervaka det specifika 

innehållet och får inte bibehållas längre än 

vad som är nödvändigt. 

Det första stycket ska inte hindra 

leverantörer av internetanslutningstjänster 

från att genomföra rimliga 

trafikstyrningsåtgärder. För att anses vara 

rimliga ska sådana åtgärder vara öppna, 

icke-diskriminerande och proportionella 

och ska inte grundas på kommersiella 

överväganden. Sådana åtgärder får inte 

övervaka det specifika innehållet och får 

inte bibehållas längre än vad som är 

nödvändigt. 

Or. en 

Motivering 

This amendment seeks to resolve two issues: 

Firstly, it is inconsistent to state that traffic management “measures should not be maintained 

as long as necessary” and that they should be “without discrimination”, at the same time as 

establishing an overarching rule that, by default, different categories can always be treated 

differently. Moreover, allowing ISPs to discriminate among classes of applications under 

Article 3(3) subparagraph 2 contradicts Article 3(3) subparagraph 3, which clearly states 

that "discriminating among categories" of content, applications, or services are "traffic 

management measures going beyond those measures set out" in Article 3(3), subparagraph 2. 

That suggests that the drafters wanted to allow discrimination among classes of applications 

ONLY in the specific cases of exceptions specified in Article 3(3), subparagraph 3, (a)-(c). 

Secondly: The categorisation is only possible if the internet provider has the ability to 
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categorise traffic. So, for example, the category into which encrypted data should be put 

cannot be ascertained. Encryption is crucial for online security and it has been estimated 

that, by next year, half of internet traffic will be encrypted (see 

http://fortune.com/2015/04/30/netflix-internet-traffic-encrypted/). If this exception is widely 

used, internet companies and users will have a choice – the slow lane or the unsafe lane. 

Furthermore, there will be a de facto discrimination in favour of large video sources 

(YouTube or Netflix, for instance), where the service provider's (encrypted) traffic will be 

assumed to be video given its origin while videos from smaller sites (blogs, political parties, 

etc) will be downgraded.  
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21.10.2015 A8-0300/23 

Ändringsförslag  23 

Marietje Schaake, Michel Reimon med flera 40+ 

 

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 3 – stycke 3 – led c 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

c) förhindra en nära förestående 

överbelastning av nätet eller lindra 

effekterna av exceptionell eller tillfällig 

överbelastning av nätet, under förutsättning 

att likvärdiga kategorier av trafik behandlas 

likvärdigt. 

c) förhindra eller lindra effekterna av 

exceptionell eller tillfällig överbelastning 

av nätet, under förutsättning att likvärdiga 

kategorier av trafik behandlas likvärdigt. 

Or. en 

Motivering 

The provision on impending congestion is unnecessary and it will be difficult to interpret. 

ISPs are only allowed to engage in blocking or discrimination or applications or classes of 

applications to "mitigate" congestion under Art. 3(3), subparagraph 3 (c) if the congestion is 

"temporary" or „exceptional.“ These terms have been defined carefully to ensure that these 

situations remain the exception, rather than the rule. The current version of the recital allows 

ISPs to use these intrusive measures to 

"prevent" any kind of congestion, not just temporary or exceptional congestion. This vastly 

increases the range of cases in which ISPs can engage in blocking/discrimination of 

applications or classes of applications to manage congestion: 

(1) it allows ISPs to use these measures before congestion has even occurred (all under the 

guise of preventing impending congestion). 

(2) it allows ISPs to use these measures to prevent any kind of congestion, allowing ISPs to do 

an endrun around the careful protections that were built into the definitions of "temporary" 

and "exceptional." 
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21.10.2015 A8-0300/24 

Ändringsförslag  24 

Marietje Schaake, Michel Reimon med flera 40+ 

 

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 5 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

5. Leverantörer av elektronisk 

kommunikation till allmänheten, inklusive 

leverantörer av internetaccesstjänster, och 

innehålls-, tillämpnings- och 

tjänsteleverantörer, ska därför vara fria att 

tillhandahålla tjänster som inte är 

internetaccesstjänster och som är 

optimerade för särskilt innehåll och 

särskilda tillämpningar och tjänster, eller 

en kombination av detta, om optimering är 

nödvändig för att uppfylla kraven för 

innehåll, tillämpningar och tjänster för en 

särskild kvalitetsnivå.  

5. Leverantörer av elektronisk 

kommunikation till allmänheten, inklusive 

leverantörer av internetaccesstjänster, och 

innehålls-, tillämpnings- och 

tjänsteleverantörer, ska därför vara fria att 

tillhandahålla tjänster som inte kan 

tillhandahållas via internetaccesstjänster 

och som är optimerade för särskilt innehåll 

och särskilda tillämpningar och tjänster, 

eller en kombination av detta, om 

optimering är nödvändig för att uppfylla 

kraven för innehåll, tillämpningar och 

tjänster för en särskild kvalitetsnivå. 

Leverantörer av internetaccess till 

användare ska inte göra diskriminerande 

åtskillnad mellan funktionellt likvärdiga 

tjänster och applikationer. 

Leverantörer av elektronisk 

kommunikation till allmänheten, inbegripet 

leverantörer av internetaccesstjänster, får 

tillhandahålla eller underlätta sådana 

tjänster endast om nätverkskapaciteten är 

tillräcklig för att de ska kunna 

tillhandahållas utöver de 

internetaccesstjänster som tillhandahålls. 

Sådana tjänster ska inte kunna användas 

eller erbjudas som en ersättning för 

internetanslutningstjänster och får inte vara 

till skada för tillgången till eller den 

allmänna kvaliteten på 

internetanslutningstjänster för 

Leverantörer av elektronisk 

kommunikation till allmänheten, inbegripet 

leverantörer av internetaccesstjänster, får 

tillhandahålla eller underlätta sådana 

tjänster endast om nätverkskapaciteten är 

tillräcklig för att de ska kunna 

tillhandahållas utöver de 

internetaccesstjänster som tillhandahålls. 

Sådana tjänster ska inte kunna användas 

eller erbjudas som en ersättning för 

internetanslutningstjänster eller för 

innehåll, applikationer eller tjänster som 

finns tillgängliga via 

internetanslutningstjänster och får inte 

vara till skada för tillgången till eller den 
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slutanvändare. allmänna kvaliteten på 

internetanslutningstjänster för 

slutanvändare. 

Or. en 

Motivering 

Det är av avgörande betydelse att denna text blir tydlig för att minska osäkerheten och 

skydda mot konkurrensbegränsande beteende. 

 

 

 


