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KORTFATTAD MOTIVERING 

Det framgångsrika genomförandet av en moderniserad rättslig ram för elektroniska 

kommunikationer inom EU bör också innefatta en garanti för yttrande- och 

informationsfrihet, mediemångfald, kulturell mångfald, konsumentskydd, respekt för 

privatlivet och skydd av personuppgifter. För att detta ska uppnås rekommenderar 

föredraganden ytterligare ändringar av kommissionens förslag, så att det också tas hänsyn till 

kopplingarna till och samspelet mellan de nya förslagen till en förordning om respekt för 

privatlivet i samband med elektronisk kommunikation. 
 

Föredraganden anser framför allt att direktivet bör ha som syfte att säkerställa lika spelregler 

för alla tjänsteleverantörer och då även garantera gemensamma miniminormer för nätens och 

tjänsternas säkerhet liksom också för skyddet av slutanvändarnas privatliv. Därför måste 

interpersonella kommunikationstjänster av alla slag tas med, också om funktionen för 

interpersonell och interaktiv kommunikation är en extrafunktion av mindre betydelse som är 

direkt kopplad till en annan tjänst, och samtidigt måste det tas hänsyn till utvecklingen i 

framtiden och till synergieffekter mellan tjänster. 

 

Den 14 mars 2017 antog Europaparlamentet en resolution om stordatas effekter på de 

grundläggande rättigheterna: integritet, uppgiftsskydd, icke-diskriminering, säkerhet och 

brottsbekämpning, och i likhet med parlamentets ståndpunkt i den vidhåller föredraganden 

också, av omsorg om att säkerställa nätens och tjänsternas säkerhet och integritet, att 

användandet av totalsträckskryptering bör uppmuntras och, där så krävs, göras obligatoriskt, i 

enlighet med principen om inbyggt dataskydd och inbyggt skydd för privatlivet. Framför allt 

bör medlemsstaterna inte påföra någon skyldighet för krypteringsleverantörer, leverantörer av 

kommunikationstjänster och alla övriga organisationer (på alla nivåer i distributionskedjan) 

som skulle kunna leda till försvagad säkerhet för deras nät och tjänster, såsom att tillåta eller 

underlätta för ”bakdörrar”. Medan nya bestämmelser av det här slaget handlar om säkerhet för 

nät och tjänster är det väsentligt att rätten till skydd av personuppgifter och respekt för 

privatlivet i samband med elektronisk kommunikation garanteras. 

 

Något som också är viktigt för att säkerheten för nät och tjänster ska kunna stärkas, liksom 

också åtgärderna till skydd för de grundläggande rättigheterna, är de nya uppgifter som Berec 

fått om att ta fram riktlinjer på detta område för att säkerställa att genomförandet blir 

konsekvent och följer lagen. Berecs oberoende bygger också på garantin för att nationella 

regleringsmyndigheter är juridiskt åtskilda och funktionellt oberoende av näringslivet och 

statsförvaltningen, så att de varken begär eller tar emot instruktioner från någon som helst, 

utan verkar på ett öppet och ansvarsfullt sätt som fastställs i lag, och att de har tillräckliga 

befogenheter. 

 

Föredraganden inför en särskild lydelse om eventuella begränsningar som påförs av 

medlemsstaterna på grund av allmän ordning, allmän säkerhet eller folkhälsa för att 

säkerställa att, i enlighet med stadgan och Europadomstolens rättspraxis i anslutning till den, 

varje begränsning i utövandet av de rättigheter och friheter som erkänns i stadgan är 

lagstadgad och förenlig med själva kärnan i dessa rättigheter och friheter. Begränsningar får, 

med beaktande av proportionalitetsprincipen, endast göras om de är nödvändiga och faktiskt 

svarar mot mål av allmänt samhällsintresse som erkänns av unionen eller behovet av skydd 

för andra människors rättigheter och friheter. 
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ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 

utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott beakta följande 

ändringsförslag: 

Ändringsförslag  1 

Förslag till direktiv 

Skäl 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) I strategin för en digital inre 

marknad angav kommissionen att 

översynen av teleramen skulle fokusera på 

åtgärder för att stimulera investeringar i 

bredbandsnät med hög hastighet, anta en 

enhetlig strategi för radiospektrum och 

dess förvaltning på den inre marknaden, 

skapa förutsättningar för en verklig inre 

marknad genom att ta itu med 

regelfragmentering, skapa lika spelregler 

för marknadsaktörerna och se till att 

reglerna tillämpas enhetligt, samt säkra 

effektiva regelverk och institutionella 

ramar. 

(3) I strategin för en digital inre 

marknad angav kommissionen att 

översynen av teleramen skulle fokusera på 

åtgärder för att stimulera investeringar i 

bredbandsnät med hög hastighet, anta en 

enhetlig strategi för radiospektrum och 

dess förvaltning på den inre marknaden, 

skapa förutsättningar för en verklig inre 

marknad genom att ta itu med 

regelfragmentering, åstadkomma ett 

effektivt konsumentskydd, skapa lika 

spelregler för marknadsaktörerna och se till 

att reglerna tillämpas enhetligt, samt säkra 

effektiva regelverk och institutionella 

ramar. I sin strategi för en digital inre 

marknad aviserade kommissionen en 

översyn av direktiv 2002/58/EG för att 

säkerställa en hög nivå av integritetsskydd 

för användare av elektroniska 

kommunikationstjänster och lika 

spelregler för alla marknadsaktörer. 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl i anslutning till textens inre logik, liksom också för konsekvensen med andra 

relaterade lagstiftningsförslag, framför allt förslaget till en förordning om respekt för 

privatlivet i samband med elektronisk kommunikation (COM(2017)0010). 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till direktiv 

Skäl 5 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Detta direktiv bör upprätta en 

rättslig ram för att säkerställa friheten att 

tillhandahålla elektronisk kommunikation 

och elektroniska tjänster, med förbehåll för 

endast de villkor som fastställs i detta 

direktiv och eventuella begränsningar i 

enlighet med artikel 52 .1 i fördraget, 

särskilt åtgärder med hänsyn till allmän 

ordning, allmän säkerhet och folkhälsa. 

(5) Detta direktiv bör upprätta en 

rättslig ram för att säkerställa friheten att 

tillhandahålla elektronisk kommunikation 

och elektroniska tjänster, med förbehåll för 

endast de villkor som fastställs i detta 

direktiv och eventuella begränsningar i 

enlighet med artikel 52 .1 i fördraget, 

särskilt åtgärder med hänsyn till allmän 

ordning, allmän säkerhet och folkhälsa, 

samt i enlighet med artikel 52.1 i 

Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna (nedan 

kallad stadgan). 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt eftersom det 

hänger tätt samman med andra tillåtliga ändringsförslag, särskilt ändringsförslag 20 om 

artikel 12. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till direktiv 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Bestämmelserna i detta direktiv 

åsidosätter inte varje medlemsstats 

möjlighet att vidta nödvändiga åtgärder av 

de skäl som anges i artiklarna 87 och 45 i 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, för att skydda sina väsentliga 

säkerhetsintressen, skydda allmän ordning, 

allmän moral och säkerhet samt tillåta 

utredning, upptäckt och lagföring av brott. 

(6) Bestämmelserna i detta direktiv 

åsidosätter inte varje medlemsstats 

möjlighet att vidta nödvändiga åtgärder av 

de skäl som anges i artiklarna 87 och 45 i 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, för att skydda sina väsentliga 

säkerhetsintressen, skydda allmän ordning 

och säkerhet samt tillåta utredning, 

upptäckt och lagföring av brott, med 

samtidigt beaktande av att sådana 

åtgärder måste vara lagstadgade, 

respektera själva kärnan i de rättigheter 

och friheter som erkänns i stadgan och 

vara underställda 

proportionalitetsprincipen, i enlighet med 

artikel 52.1 i stadgan. 
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Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt eftersom det 

hänger tätt samman med andra tillåtliga ändringsförslag, särskilt ändringsförslag 20 om 

artikel 12. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till direktiv 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Till följd av att sektorerna för 

telekommunikation, media och 

informationsteknik konvergerar bör alla 

elektroniska kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster i möjligaste mån 

omfattas av en enda europeisk kodex för 

elektronisk kommunikation som fastställs 

genom ett enda direktiv, med undantag för 

frågor som bättre hanteras genom direkt 

tillämpliga bestämmelser som fastställs i 

förordningar. Det är nödvändigt att 

särskilja regleringen av elektroniska 

kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster från regleringen 

av innehållet. Innehållet i tjänster som 

tillhandahålls via elektroniska 

kommunikationsnät med hjälp av 

elektroniska kommunikationstjänster, till 

exempel sändningsinnehåll, finansiella 

tjänster och vissa tjänster som hör till 

informationssamhället, omfattas därför inte 

av denna kodex, och den påverkar därför 

inte åtgärder som vidtas på unionsnivå eller 

nationell nivå vad avser sådana tjänster, i 

enlighet med unionslagstiftningen , för att 

främja kulturell eller språklig mångfald och 

för att säkerställa att mediemångfalden 

bevaras. Innehållet i tv-program omfattas 

av Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/13/EU21. Regleringen av audiovisuell 

politik och innehåll syftar till att uppnå mål 

av allmänintresse, som yttrandefrihet, 

mediemångfald, opartiskhet, kulturell och 

språklig mångfald, social inkludering, 

konsumentskydd och skydd av 

(7) Till följd av att sektorerna för 

telekommunikation, media och 

informationsteknik konvergerar bör alla 

elektroniska kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster i möjligaste mån 

omfattas av en enda europeisk kodex för 

elektronisk kommunikation som fastställs 

genom ett enda direktiv, med undantag för 

frågor som bättre hanteras genom direkt 

tillämpliga bestämmelser som fastställs i 

förordningar. Det är nödvändigt att 

särskilja regleringen av elektroniska 

kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster från regleringen 

av innehållet. Innehållet i tjänster som 

tillhandahålls via elektroniska 

kommunikationsnät med hjälp av 

elektroniska kommunikationstjänster, till 

exempel sändningsinnehåll, finansiella 

tjänster och vissa tjänster som hör till 

informationssamhället, omfattas därför inte 

av denna kodex, och den påverkar därför 

inte åtgärder som vidtas på unionsnivå eller 

nationell nivå vad avser sådana tjänster, i 

enlighet med unionslagstiftningen , för att 

främja kulturell eller språklig mångfald och 

för att säkerställa att mediemångfalden 

bevaras. Innehållet i tv-program omfattas 

av Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/13/EU21. Regleringen av audiovisuell 

politik och innehåll syftar till att uppnå mål 

av allmänintresse, som yttrandefrihet, 

mediemångfald, opartiskhet, kulturell och 

språklig mångfald, social inkludering, 

konsumentskydd och skydd av 
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minderåriga. Att det görs åtskillnad mellan 

reglering av elektronisk kommunikation 

och reglering av innehåll hindrar inte att 

man tar hänsyn till sambanden mellan dem, 

särskilt för att garantera mediemångfald, 

kulturell mångfald och konsumentskydd. 

minderåriga. Att det görs åtskillnad mellan 

reglering av elektronisk kommunikation 

och reglering av innehåll hindrar inte att 

man tar hänsyn till sambanden mellan dem, 

särskilt för att garantera yttrande- och 

informationsfrihet, mediemångfald, 

kulturell mångfald, konsumentskydd, 

integritet och skydd av personuppgifter. 

__________________ __________________ 

21 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/13/EU av den 10 mars 2010 om 

samordning av vissa bestämmelser som 

fastställs i medlemsstaternas lagar och 

andra författningar om tillhandahållande av 

audiovisuella medietjänster (direktiv om 

audiovisuella medietjänster) (EUT L 95, 

15.4.2010, s. 1). 

21 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/13/EU av den 10 mars 2010 om 

samordning av vissa bestämmelser som 

fastställs i medlemsstaternas lagar och 

andra författningar om tillhandahållande av 

audiovisuella medietjänster (direktiv om 

audiovisuella medietjänster) (EUT L 95, 

15.4.2010, s. 1). 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl i anslutning till textens inre logik, liksom också för konsekvensen med andra 

relaterade lagstiftningsförslag, framför allt den allmänna dataskyddsförordningen och 

förslaget till en förordning om respekt för privatlivet i samband med elektronisk 

kommunikation. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till direktiv 

Skäl 15 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) De tjänster som används för 

kommunikationssyften och de tekniska 

metoderna för tillhandahållandet har 

utvecklats avsevärt. Slutanvändarna 

ersätter allt oftare traditionell taltelefoni, 

textmeddelanden (sms) och elektroniska 

postöverföringstjänster med 

funktionsmässigt likvärdiga onlinetjänster 

som ip-telefoni, meddelandetjänster och 

webbaserade e-posttjänster. För att 

säkerställa ett ändamålsenligt och effektivt 

skydd för slutanvändare som använder 

funktionsmässigt likvärdiga tjänster bör en 

framtidsinriktad definition av elektroniska 

(15) De tjänster som används för 

kommunikationssyften och de tekniska 

metoderna för tillhandahållandet har 

utvecklats avsevärt. Slutanvändarna 

ersätter allt oftare traditionell taltelefoni, 

textmeddelanden (sms) och elektroniska 

postöverföringstjänster med 

funktionsmässigt likvärdiga onlinetjänster 

som ip-telefoni, meddelandetjänster och 

webbaserade e-posttjänster. För att 

säkerställa ett ändamålsenligt och effektivt 

skydd för slutanvändare och deras 

rättigheter vid användning av 
funktionsmässigt likvärdiga tjänster bör en 
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kommunikationstjänster inte vara baserad 

enbart på tekniska parametrar utan snarare 

vara funktionellt baserad. Den nödvändiga 

regleringens räckvidd bör vara anpassad till 

vad som krävs för att uppnå dess mål av 

allmänintresse. Överföring av signaler är 

och förblir en viktig parameter för att 

fastställa vilka tjänster som omfattas av 

detta direktivs räckvidd, men definitionen 

bör även omfatta andra tjänster som 

möjliggör kommunikation. Från 

slutanvändarnas perspektiv är det inte 

viktigt om en leverantör själv överför 

signaler eller om kommunikationen 

levereras via en internetanslutningstjänst. 

Den ändrade definitionen av elektroniska 

kommunikationstjänster bör därför täcka 

tre typer av tjänster, som delvis kan 

överlappa varandra, dvs. 

internetanslutningstjänster enligt 

definitionen i artikel 2.2 i förordning (EU) 

2015/2120, interpersonella 

kommunikationstjänster enligt definitionen 

i detta direktiv och tjänster som helt eller 

delvis utgörs av överföring av signaler. 

Definitionen av elektronisk 

kommunikationstjänst bör undanröja de 

tvetydigheter som iakttagits vid 

genomförandet av den tidigare definitionen 

och tillåta en kalibrerad tillämpning 

bestämmelse för bestämmelse av de 

specifika rättigheter och skyldigheter som i 

ramen föreskrivs för olika typer av tjänster. 

Elektroniska kommunikationstjänsters 

behandling av personuppgifter, oavsett om 

det är mot ersättning eller inte, måste vara 

förenlig med direktiv 95/46/EG, som den 

25 maj 2018 kommer att ersättas med 

förordning (EU) 2016/679 (allmän 

dataskyddsförordning)23. 

framtidsinriktad definition av elektroniska 

kommunikationstjänster inte vara baserad 

enbart på tekniska parametrar utan snarare 

vara funktionellt baserad. Den nödvändiga 

regleringens räckvidd bör vara anpassad till 

vad som krävs för att uppnå dess mål av 

allmänintresse. Överföring av signaler är 

och förblir en viktig parameter för att 

fastställa vilka tjänster som omfattas av 

detta direktivs räckvidd, men definitionen 

bör även omfatta andra tjänster som 

möjliggör kommunikation. Från 

slutanvändarnas perspektiv och för skyddet 

av deras rättigheter är det inte viktigt om 

en leverantör själv överför signaler eller 

om kommunikationen levereras via en 

internetanslutningstjänst. Den ändrade 

definitionen av elektroniska 

kommunikationstjänster bör därför täcka 

tre typer av tjänster, som delvis kan 

överlappa varandra, dvs. 

internetanslutningstjänster enligt 

definitionen i artikel 2.2 i förordning (EU) 

2015/2120, interpersonella 

kommunikationstjänster enligt definitionen 

i detta direktiv och tjänster som helt eller 

delvis utgörs av överföring av signaler. 

Definitionen av elektronisk 

kommunikationstjänst bör undanröja de 

tvetydigheter som iakttagits vid 

genomförandet av den tidigare definitionen 

och tillåta en kalibrerad tillämpning 

bestämmelse för bestämmelse av de 

specifika rättigheter och skyldigheter som i 

ramen föreskrivs för olika typer av tjänster. 

Elektroniska kommunikationstjänsters 

behandling av personuppgifter, oavsett om 

det är mot ersättning eller inte, måste vara 

förenlig med direktiv 95/46/EG, som den 

25 maj 2018 kommer att ersättas med 

förordning (EU) 2016/679 (allmän 

dataskyddsförordning)23. 

__________________ __________________ 

23 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 

2016 om skydd för fysiska personer med 

avseende på behandling av personuppgifter 

och om det fria flödet av sådana uppgifter 

23 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 

2016 om skydd för fysiska personer med 

avseende på behandling av personuppgifter 

och om det fria flödet av sådana uppgifter 
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och om upphävande av direktiv 95/46/EG 

(allmän dataskyddsförordning), EUT L 

119, 4.5.2016, s. 1. 

och om upphävande av direktiv 95/46/EG 

(allmän dataskyddsförordning), EUT L 

119, 4.5.2016, s. 1. 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt eftersom det 

hänger tätt samman med andra tillåtliga ändringsförslag, särskilt ändringsförslag 13 om 

artikel 2. 

 

Ändringsförslag   6 

Förslag till direktiv 

Skäl 16 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) För att en tjänst ska omfattas av 

definitionen av en elektronisk 

kommunikationstjänst bör den normalt 

tillhandahållas mot ersättning. Inom den 

digitala ekonomin anser 

marknadsaktörerna allt oftare att 

information om användare har ett 

penningvärde. Elektroniska 

kommunikationstjänster tillhandahålls ofta 

i utbyte mot andra motprestationer än 

pengar, t.ex. genom att man ger tillgång 

till personuppgifter eller andra data. 

Begreppet ersättning bör därför omfatta 

sådana situationer där leverantören av en 

tjänst begär att slutanvändaren aktivt 

lämnar personuppgifter, som namn eller e-

postadress, eller andra data, direkt eller 

indirekt till leverantören. Det bör även 

omfatta situationer där leverantörer samlar 

in information utan att slutanvändaren 

aktivt tillhandahåller den, som t.ex. 

personuppgifter, inklusive ip-adress, eller 

annan automatiskt genererad information, 

som information som samlas in och 

överförs via kakor. I linje med rättspraxis 

från Europeiska unionens domstol 

avseende artikel 57 i EUF-fördraget24 

föreligger en ersättning i fördragets mening 

även i de fall då tjänsteleverantören betalas 

av tredje part och inte av 

tjänstemottagaren. Begreppet ersättning 

(16) För att en tjänst ska omfattas av 

definitionen av en elektronisk 

kommunikationstjänst bör den normalt 

tillhandahållas mot ersättning. Inom den 

digitala ekonomin anser 

marknadsaktörerna allt oftare att 

information om användare har ett 

penningvärde. Elektroniska 

kommunikationstjänster tillhandahålls ofta 

slutanvändaren i utbyte mot andra 

motprestationer än pengar, särskilt i utbyte 

mot att man tillhandahåller 

personuppgifter eller andra data. Begreppet 

ersättning bör därför omfatta sådana 

situationer där leverantören av en tjänst 

begär att slutanvändaren medvetet lämnar 

personuppgifter enligt definitionen i 

artikel 4.1 i förordning (EU) 2016/679 
eller andra data direkt eller indirekt till 

leverantören. Det bör även omfatta 

situationer där slutanvändaren ger tillgång 

till information utan att aktivt 

tillhandahålla den, som t.ex. 

personuppgifter, inklusive ip-adress, eller 

annan automatiskt genererad information, 

som information som samlas in och 

överförs via kakor. I linje med rättspraxis 

från Europeiska unionens domstol 

avseende artikel 57 i EUF-fördraget24 

föreligger en ersättning i fördragets mening 

även i de fall då tjänsteleverantören betalas 
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bör därför omfatta situationer där 

slutanvändaren exponeras för reklam som 

ett villkor för att få tillgång till tjänsten och 

situationer där tjänsteleverantören får ett 

penningvärde för personuppgifter som 

denne samlat in. 

av tredje part och inte av 

tjänstemottagaren. Begreppet ersättning 

bör därför omfatta situationer där 

slutanvändaren exponeras för reklam som 

ett villkor för att få tillgång till tjänsten och 

situationer där tjänsteleverantören får ett 

penningvärde för personuppgifter som 

denne samlat in. 

_________________ _________________ 

24 Mål C-352/85 Bond van Adverteerders 

m.fl. mot nederländska staten, 

EU:C:1988:196. 

24 Domstolens dom av den 26 april 1988, 

Bond van Adverteerders m.fl. mot 

nederländska staten, C-352/85, ECLI 

:EU:C:1988:196. 

 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till direktiv 

Skäl 17 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) Interpersonella 

kommunikationstjänster är tjänster som 

möjliggör ett interpersonellt och interaktivt 

utbyte av information och som omfattar 

sådana tjänster som traditionella röstsamtal 

mellan två individer men även alla typer av 

e-postmeddelanden, meddelandetjänster 

eller gruppchattar. Interpersonella 

kommunikationstjänster täcker endast 

kommunikation mellan ett ändligt, alltså 

inte potentiellt obegränsat, antal fysiska 

personer som bestäms av 

kommunikationens avsändare. 

Kommunikation som berör juridiska 

personer bör omfattas av definitionen i de 

fall då fysiska personer agerar för dessa 

juridiska personers räkning eller är 

involverade på minst en sida av 

kommunikationen. Interaktiv 

kommunikation innebär att tjänsten gör det 

möjligt för mottagaren av informationen att 

svara. Tjänster som inte uppfyller dessa 

krav, som linjära sändningstjänster, video 

på begäran, webbplatser, sociala nätverk, 

bloggar, eller informationsutbyte mellan 

(17) Interpersonella 

kommunikationstjänster är tjänster som 

möjliggör ett interpersonellt och interaktivt 

utbyte av information och som omfattar 

sådana tjänster som traditionella röstsamtal 

mellan två individer men även alla typer av 

e-postmeddelanden, meddelandetjänster 

eller gruppchattar. Interpersonella 

kommunikationstjänster täcker endast 

kommunikation mellan ett ändligt, alltså 

inte potentiellt obegränsat, antal fysiska 

personer som bestäms av 

kommunikationens avsändare. 

Kommunikation som berör juridiska 

personer bör omfattas av definitionen i de 

fall då fysiska personer agerar för dessa 

juridiska personers räkning eller är 

involverade på minst en sida av 

kommunikationen. Interaktiv 

kommunikation innebär att tjänsten gör det 

möjligt för mottagaren av informationen att 

svara. Tjänster som inte uppfyller dessa 

krav, som linjära sändningstjänster, video 

på begäran, webbplatser, sociala nätverk, 

bloggar, eller informationsutbyte mellan 
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maskiner, bör ej anses som interpersonella 

kommunikationstjänster. I undantagsfall 

bör en tjänst inte anses som en 

interpersonell kommunikationstjänst om 

funktionen för interpersonell och 

interaktiv kommunikation enbart är en 

extrafunktion av mindre betydelse som är 

direkt kopplad till en annan tjänst och 

som av objektiva tekniska skäl inte kan 

användas utan den huvudtjänsten, och 

integreringen av den inte är ett sätt att 

kringgå tillämpningen av bestämmelserna 

för elektroniska kommunikationstjänster. 

Ett exempel på ett sådant undantag skulle 

i princip kunna vara en 

kommunikationskanal i onlinespel, 

beroende på egenskapernas hos tjänstens 

kommunikationsfunktioner. 

maskiner, bör ej anses som interpersonella 

kommunikationstjänster. 

Motivering 

Förutom att säkerställa lika spelregler för alla tjänsteleverantörer bör direktivet även ha som 

syfte att garantera gemensamma miniminormer för nätens och tjänsternas säkerhet liksom 

också för slutanvändarnas integritet. Därför måste interpersonella kommunikationstjänster 

av alla slag tas med, också om funktionen för interpersonell och interaktiv kommunikation är 

en extrafunktion av mindre betydelse som är direkt kopplad till en annan tjänst, och samtidigt 

måste det tas hänsyn till utvecklingen i framtiden och till synergieffekter mellan tjänster. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till direktiv 

Skäl 36 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(36) Det finns ett behov av att ytterligare 

stärka de nationella 

regleringsmyndigheternas oberoende för att 

säkerställa att den nationella 

regleringsmyndighetens chef och 

medlemmar är oemottagliga för externt 

tryck, genom att föreskriva minimikrav vad 

gäller utnämningskvalifikationer och 

mandattid. Begränsningen av möjligheten 

att förlänga mandatet mer än en gång och 

kravet på lämpligt rotationssystem för 

styrelsen och de högsta cheferna skulle 

motverka risken för obalans i 

(36) Det finns ett behov av att ytterligare 

stärka de nationella 

regleringsmyndigheternas oberoende för att 

säkerställa att den nationella 

regleringsmyndighetens chef och 

medlemmar är oemottagliga för externt 

tryck, genom att föreskriva minimikrav vad 

gäller utnämningskvalifikationer och 

mandattid. Begränsningen av möjligheten 

att förlänga mandatet mer än en gång och 

kravet på lämpligt rotationssystem för 

styrelsen och de högsta cheferna skulle 

motverka risken för obalans i 
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maktförhållandena, säkerställa 

kontinuiteten och stärka oberoendet. 

maktförhållandena, säkerställa 

kontinuiteten och stärka oberoendet. 

Därför bör medlemsstaterna se till att de 

nationella regleringsmyndigheterna är 

juridiskt åtskilda från och funktionellt 

oberoende av näringslivet och 

statsförvaltningen och att de varken begär 

eller tar emot instruktioner från något 

organ, att de utför sina uppgifter öppet 

och ansvarsfullt i enlighet med 

unionslagstiftningen och nationell 

lagstiftning samt att de har tillräckliga 

befogenheter. 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl i anslutning till textens inre logik, liksom också för konsekvensen med andra 

relaterade lagstiftningsförslag, framför allt förslaget till en förordning om Berec 

(COM(2016)0591). 

 

Ändringsförslag   9 

Förslag till direktiv 

Skäl 91a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (91a) För att säkerställa skyddet av 

nätens och tjänsternas säkerhet och 

integritet bör användningen av 

totalsträckskryptering främjas och, när 

det är tekniskt möjligt, göras obligatorisk i 

enlighet med principerna om inbyggt 

dataskydd och inbyggt integritetsskydd. 

Framför allt bör medlemsstaterna inte 

ålägga krypteringsleverantörer, 

leverantörer av elektroniska 

kommunikationstjänster och alla andra 

organisationer på alla nivåer av 

distributionskedjan någon sådan 

skyldighet som skulle leda till att 

säkerheten i deras nät och tjänster 

försvagades, såsom att tillåta eller 

underlätta för ”bakdörrar”. 
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Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl med anknytning till konsekvensen mellan denna text och Europaparlamentets 

ståndpunkt i framför allt resolutionerna av den 12 mars 2014 om amerikanska NSA:s 

övervakningsprogram, övervakningsorgan i olika medlemsstater samt inverkan på EU-

medborgarnas grundläggande rättigheter och på det transatlantiska samarbetet i rättsliga 

och inrikes frågor och av den 14 mars 2016 om stordatas effekter på de grundläggande 

rättigheterna: integritet, uppgiftsskydd, icke-diskriminering, säkerhet och brottsbekämpning. 

 

 

 

Ändringsförslag   10 

Förslag till direktiv 

Skäl 111 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(111) I de undantagsfall då 

medlemsstaterna beslutar att begränsa 

friheten att tillhandahålla elektroniska 

kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster på grunder som 

avser allmän ordning säkerhet, allmän 

säkerhet eller folkhälsa bör 

medlemsstaterna förklara skälen till 
denna begränsning. 

(111) I de undantagsfall då 

medlemsstaterna beslutar att begränsa 

friheten att tillhandahålla elektroniska 

kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster på grunder som 

avser allmän ordning, allmän säkerhet eller 

folkhälsa bör denna begränsning vara 

vederbörligen motiverad, lagstadgad, 

respektera själva kärnan i de rättigheter 

och friheter som erkänns i stadgan och 

vara underställd 

proportionalitetsprincipen, i enlighet med 

artikel 52.1 i stadgan. All nationell 

lagstiftning som ger offentliga 

myndigheter generell tillgång till nät eller 

innehåll i samband med elektronisk 

kommunikation bör dessutom anses 

äventyra själva kärnan i den 

grundläggande rätten till respekt för 

privatlivet som garanteras genom artikel 7 

i stadgan, med beaktande av domstolens 

domar i mål C-362/141a och de förenade 

målen C-293/12 och C-594/12 1bsamt 

domstolens beslut i mål C-557/071c. 

 _________________ 

 1a Domstolens dom av den 6 oktober 2015, 

Maximillian Schrems mot Data 

Protection Commissioner, C-362/14, 
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ECLI:EU:C:2015:650. 

 1b Domstolens dom av den 8 april 2014, 

Digital Rights Ireland Ltd mot Minister 

for Communications, Marine and Natural 

Resources m.fl. och Kärntner 

Landesregierung m.fl., förenade målen 

C‑ 293/12 och C‑ 594/12, 

ECLI:EU:C:2014:238. 

  

 1C Domstolens beslut av den 19 februari 

2009, LSG-Gesellschaft zur 

Wahrnehmung von 

Leistungsschutzrechten GmbH mot Tele2 

Telecommunication GmbH, C-557/07, 

ECLI:EU:C:2009:107. 

Motivering 

Förutom hänvisningen till att all lagstiftning som antas måste respektera friheterna och 

principerna i stadgan om de grundläggande rättigheterna behövs det också en hänvisning till 

målen Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner, Tele2 och Digital Rights 

Ireland, som alla förläner en rättslig underbyggnad åt övertygelsen att lagstiftning som ger 

offentliga myndigheter generell tillgång till innehållet i elektronisk kommunikation måste 

anses äventyra själva kärnan i den grundläggande rätten till respekt för privatlivet. 

 

 

Ändringsförslag   11 

Förslag till direktiv 

Skäl 227 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(227) Med tanke på de speciella 

aspekterna när det gäller att rapportera 

försvunna barn, bör medlemsstaterna hålla 

fast vid sitt åtagande för att se till att en 

sådan välfungerande tjänst för att 

rapportera försvunna barn faktiskt finns på 

deras territorier via numret 116000. 

(227) Med tanke på de speciella 

aspekterna när det gäller att rapportera 

försvunna barn bör medlemsstaterna hålla 

fast vid sitt åtagande för att se till att en 

sådan välfungerande och barnvänlig tjänst 

för att rapportera försvunna barn faktiskt 

finns på deras territorier via numret 

116000, liksom även en hjälplinje för 

barn i behov av omsorg och skydd via 

numret 116111. 

Motivering 

Stirrar vi oss blinda på journumret för försvunna barn tappar vi hänvisningarna till 
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hjälplinjer för barn, som är viktiga för alla barn som befinner sig i en utsatt eller riskfylld 

situation, exempelvis de som upplever våld, alltså en mycket större målgrupp än försvunna 

barn. 

 

Ändringsförslag   12 

Förslag till direktiv 

Skäl 227a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (227a) Det händer ofta att människor som 

befinner sig på resa mellan medlemsstater 

måste ringa en hjälp- eller jourlinje som 

tillhandahålls i deras hemmedlemsstat, 

något som inte är möjligt i dag. 

Människor bör kunna tillgå hemlandets 

hjälp- och jourlinjer genom att lägga till 

landsnumret när de råkar ut för 

brådskande problem eller behöver 

förmedla hjälp åt någon i 

hemmedlemsstaten när tjänsterna i 

värdmedlemsstaten inte kan ge verksam 

hjälp av geografiska eller språkliga skäl. 

Motivering 

Nytt skäl för att skapa konsekvens med ändringsförslaget till artikel 90.2a (ny). När 

människor befinner sig på resa mellan olika medlemsstater behöver de fortfarande kontakta 

olika jour- och hjälplinjer i hemlandet för att lösa akuta problem eller förmedla hjälp. Om de 

har tillgång till dessa linjer genom att slå landsnumret kan de lättare få hjälp eller 

rådgivning. 

 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till direktiv 

Skäl 254 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(254) I enlighet med målen i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna och Förenta nationernas 

konvention om rättigheter för personer med 

funktionshinder, bör i regelverket 

säkerställas att samtliga användare, 

(254) I enlighet med målen i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna och Förenta nationernas 

konvention om rättigheter för personer med 

funktionshinder, bör i regelverket 

säkerställas att samtliga användare, 
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inklusive slutanvändare med 

funktionshinder, äldre användare och 

användare med särskilda sociala behov, 

enkelt får tillträde till högkvalitativa och 

prismässigt överkomliga tjänster. I 

förklaring 22 som fogas till slutakten till 

Amsterdamfördraget anges att unionens 

institutioner ska beakta behoven hos 

personer med funktionshinder när åtgärder 

utarbetas enligt artikel 114 i EUF-fördraget 

. 

inklusive slutanvändare med 

funktionshinder, äldre användare och 

användare med särskilda sociala behov, 

enkelt får tillträde till högkvalitativa och 

prismässigt överkomliga tjänster, oavsett 

var i unionen de bor. I förklaring 22 som 

fogas till slutakten till Amsterdamfördraget 

anges att unionens institutioner ska beakta 

behoven hos personer med funktionshinder 

när åtgärder utarbetas enligt artikel 114 i 

EUF-fördraget . 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl i anslutning till textens inre logik, liksom också för konsekvensen med andra 

relaterade lagstiftningsförslag, framför allt den allmänna dataskyddsförordningen och 

förslaget till en förordning om respekt för privatlivet i samband med elektronisk 

kommunikation. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Syftet med detta direktiv är å ena sidan att 

genomföra en inre marknad för 

elektroniska kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster vilket ska leda till 

uppbyggnad och utnyttjande av nät med 

mycket hög kapacitet, hållbar konkurrens 

och samverkan mellan elektroniska 

kommunikationstjänster samt gynna 

slutanvändare. 

Syftet med detta direktiv är å ena sidan att 

genomföra en inre marknad för 

elektroniska kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster vilket ska leda till 

uppbyggnad och utnyttjande av säkrade 

nät med mycket hög kapacitet, hållbar 

konkurrens och samverkan mellan 

elektroniska kommunikationstjänster samt 

skapa tillgänglighet och gynna 

slutanvändare. 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl i anslutning till textens inre logik, liksom också för konsekvensen med andra 

relaterade lagstiftningsförslag, framför allt den allmänna dataskyddsförordningen och 

förslaget till en förordning om respekt för privatlivet i samband med elektronisk 

kommunikation. 
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Ändringsförslag  15 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 3 – strecksats 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– de åtgärder som i enlighet med 

unionslagstiftningen vidtagits på 

unionsnivå eller nationell nivå för att 

arbeta för mål som avser allmänintresset, 

särskilt när det gäller reglering av innehåll 

och audiovisuell politik, 

– de åtgärder som i enlighet med 

unionslagstiftningen vidtagits på 

unionsnivå eller nationell nivå för att 

arbeta för mål som avser allmänintresset, 

särskilt när det gäller personuppgifts- och 

integritetsskydd, reglering av innehåll och 

audiovisuell politik, 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl i anslutning till textens inre logik, liksom också för konsekvensen med andra 

relaterade lagstiftningsförslag, framför allt den allmänna dataskyddsförordningen och 

förslaget till en förordning om respekt för privatlivet i samband med elektronisk 

kommunikation. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – led 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) interpersonell 

kommunikationstjänst: en tjänst som 

vanligen tillhandahålls mot ersättning och 

som möjliggör direkt interpersonellt och 

interaktivt informationsutbyte via 

elektroniska kommunikationsnät mellan ett 

ändligt antal personer, varvid de personer 

som inleder eller deltar i kommunikationen 

bestämmer vem eller vilka som ska vara 

mottagare av denna; den inbegriper inte 

tjänster som möjliggör interpersonell och 

interaktiv kommunikation enbart som en 

extrafunktion av mindre betydelse som är 

direkt kopplad till en annan tjänst. 

(5) interpersonell 

kommunikationstjänst: en tjänst som 

vanligen tillhandahålls mot ersättning och 

som möjliggör direkt interpersonellt och 

interaktivt informationsutbyte via 

elektroniska kommunikationsnät mellan ett 

ändligt antal personer, varvid de personer 

som inleder eller deltar i kommunikationen 

bestämmer vem eller vilka som ska vara 

mottagare av denna. 

Motivering 

Förutom att säkerställa lika spelregler för alla tjänsteleverantörer bör direktivet även ha som 



 

PE601.042v02-00 18/34 AD\1127738SV.docx 

SV 

syfte att garantera gemensamma miniminormer för nätens och tjänsternas säkerhet liksom 

också för slutanvändarnas integritet. Därför måste interpersonella kommunikationstjänster 

av alla slag tas med, också om funktionen för interpersonell och interaktiv kommunikation är 

en extrafunktion av mindre betydelse som är direkt kopplad till en annan tjänst, och samtidigt 

måste det tas hänsyn till utvecklingen i framtiden och till synergieffekter mellan tjänster. 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – led 22 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(22) säkerhet: med säkerhet hos nät och 

tjänster avses elektroniska 

kommunikationsnäts och 

kommunikationstjänsters förmåga att vid 

en viss tillförlitlighetsnivå motstå alla 

åtgärder som undergräver tillgängligheten, 

riktigheten, integriteten eller 

konfidentialiteten hos lagrade eller 

överförda eller behandlade uppgifter eller 

hos de besläktade tjänster som erbjuds 

genom eller är tillgängliga via dessa nät 

eller tjänster. 

(22) säkerhet: med säkerhet hos nät och 

tjänster avses elektroniska 

kommunikationsnäts och 

kommunikationstjänsters tekniska och 

strukturella förmåga att vid en viss 

tillförlitlighetsnivå motstå alla åtgärder 

som undergräver tillgängligheten, 

riktigheten, integriteten eller 

konfidentialiteten hos lagrade eller 

överförda eller behandlade uppgifter eller 

hos de besläktade tjänster som erbjuds 

genom eller är tillgängliga via dessa nät 

eller tjänster. 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt eftersom det 

hänger tätt samman med andra tillåtliga ändringsförslag, särskilt ändringsförslag 22 om 

artikel 40. 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till direktiv 

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

De nationella regleringsmyndigheterna och 

andra behöriga myndigheter får inom sitt 

behörighetsområde bidra till att säkerställa 

genomförandet av sådan politik som syftar 

till att främja kulturell och språklig 

mångfald och mediemångfald. 

De nationella regleringsmyndigheterna och 

andra behöriga myndigheter får inom sitt 

behörighetsområde bidra till att säkerställa 

genomförandet av sådan politik som syftar 

till att skydda personuppgifter och 

integriteten och till att främja kulturell och 

språklig mångfald och mediemångfald. 
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Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl i anslutning till textens inre logik, liksom också för konsekvensen med andra 

relaterade lagstiftningsförslag, framför allt den allmänna dataskyddsförordningen och 

förslaget till en förordning om respekt för privatlivet i samband med elektronisk 

kommunikation. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska samarbeta 

med varandra och kommissionen när det 

gäller strategisk planering, samordning och 

harmonisering av användningen av 

radiofrekvenser i unionen. 

Medlemsstaterna ska därför bland annat 

beakta faktorer i EU:s strategier som 

ekonomi, säkerhet, hälsa, allmänintresset, 

allmän säkerhet och försvaret, 

yttrandefrihet, kultur, vetenskap och 

sociala och tekniska aspekter samt 

radiospektrumanvändares olika intressen i 

syfte att optimera användningen av 

radiospektrum och för att undvika skadliga 

störningar. 

1. Medlemsstaterna ska samarbeta 

med varandra och kommissionen när det 

gäller strategisk planering, samordning och 

harmonisering av användningen av 

radiofrekvenser i unionen . 

Medlemsstaterna ska därför bland annat 

beakta faktorer i EU:s strategier som 

ekonomi, säkerhet, hälsa, allmänintresset, 

allmän säkerhet och försvaret, data- och 

integritetsskydd, yttrandefrihet, kultur, 

vetenskap och sociala och tekniska 

aspekter samt radiospektrumanvändares 

olika intressen i syfte att optimera 

användningen av radiospektrum och för att 

undvika skadliga störningar. 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl i anslutning till textens inre logik, liksom också för konsekvensen med andra 

relaterade lagstiftningsförslag, framför allt den allmänna dataskyddsförordningen och 

förslaget till en förordning om respekt för privatlivet i samband med elektronisk 

kommunikation. 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till direktiv 

Artikel 7 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Chefen för den nationella 

regleringsmyndigheten, eller i 

1. Chefen för den nationella 

regleringsmyndigheten, eller i 
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förekommande fall medlemmarna i det 

kollegiala organ som fyller den funktionen 

inom en nationell regleringsmyndighet 

eller deras ersättare, ska utses för en 

mandatperiod på minst fyra år bland 

personer med auktoritet och 

yrkeserfarenhet, på grundval av meriter, 

kompetens, kunskap och erfarenhet och 

efter ett öppet urvalsförfarande. De får inte 

tjänstgöra under mer än två 

mandatperioder, oberoende av om 

mandatperioderna infaller i följd eller inte. 

Medlemsstaterna ska säkerställa 

kontinuiteten i beslutsfattandet genom att 

föreskriva ett lämpligt roterande schema 

för medlemmarna i det kollegiala organet 

eller den högsta ledningen, exempelvis 

genom att utse de första medlemmarna i 

det kollegiala organet för olika perioder så 

att deras mandat, samt deras efterträdares 

mandat, inte löper ut vid samma tidpunkt. 

förekommande fall medlemmarna i det 

kollegiala organ som fyller den funktionen 

inom en nationell regleringsmyndighet 

eller deras ersättare, ska utses för en 

mandatperiod på minst fyra år bland 

personer med auktoritet och 

yrkeserfarenhet, på grundval av meriter, 

kompetens, kunskap och erfarenhet och 

efter ett öppet och transparent 

urvalsförfarande. De får inte tjänstgöra 

under mer än två mandatperioder, 

oberoende av om mandatperioderna 

infaller i följd eller inte. Medlemsstaterna 

ska säkerställa kontinuiteten i 

beslutsfattandet genom att föreskriva ett 

lämpligt roterande schema för 

medlemmarna i det kollegiala organet eller 

den högsta ledningen, exempelvis genom 

att utse de första medlemmarna i det 

kollegiala organet för olika perioder så att 

deras mandat, samt deras efterträdares 

mandat, inte löper ut vid samma tidpunkt. 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl i anslutning till textens inre logik, liksom också för konsekvensen med andra 

relaterade lagstiftningsförslag, framför allt förslaget till en förordning om Berec. 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till direktiv 

Artikel 8 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Utan att det påverkar tillämpningen 

av bestämmelserna i artikel 10 ska 

nationella regleringsmyndigheter agera 

oberoende och objektivt, och ska inte 

begära eller ta emot instruktioner från 

något annat organ i samband med 

utövandet av de uppgifter som tilldelats 

dem enligt den nationella lagstiftning som 

genomför unionslagstiftningen. Detta ska 

inte förhindra översyn i enlighet med 

nationell konstitutionell rätt. Endast 

överklagandeinstanser som inrättats i 

1. Utan att det påverkar tillämpningen 

av bestämmelserna i artikel 10 ska 

nationella regleringsmyndigheter agera 

oberoende och objektivt, vara juridiskt 

åtskilda från och funktionellt oberoende 

av statsförvaltningen, utföra sina 

uppgifter öppet och ansvarsfullt i enlighet 

med unionslagstiftningen och nationell 

lagstiftning samt ha tillräckliga 

befogenheter, och de ska inte begära eller 

ta emot instruktioner från något annat 

organ i samband med utövandet av de 
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enlighet med artikel 31 ska ha 

befogenheter att upphäva eller undanröja 

de nationella regleringsmyndigheternas 

beslut. 

uppgifter som tilldelats dem enligt den 

nationella lagstiftning som genomför 

unionslagstiftningen. Detta ska inte 

förhindra översyn i enlighet med nationell 

konstitutionell rätt. Endast 

överklagandeinstanser som inrättats i 

enlighet med artikel 31 ska ha 

befogenheter att upphäva eller undanröja 

de nationella regleringsmyndigheternas 

beslut. 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl i anslutning till textens inre logik, liksom också för konsekvensen med andra 

relaterade lagstiftningsförslag, framför allt den allmänna dataskyddsförordningen och 

förslaget till en förordning om respekt för privatlivet i samband med elektronisk 

kommunikation, samt förslaget om Berec. Ändringsförslaget knyter också an till 

ändringsförslag 19, eftersom avsikten med det är att säkerställa tillsynsorganens oberoende. 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till direktiv 

Artikel 11 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. De nationella 

regleringsmyndigheterna, andra behöriga 

myndigheter enligt detta direktiv och de 

nationella konkurrensmyndigheterna ska 

förse varandra med den information som 

krävs för tillämpningen av bestämmelserna 

i detta direktiv. När det gäller den 

information som utbyts ska den 

mottagande myndigheten säkerställa 

samma grad av sekretess som den 

myndighet som lämnar informationen. 

1. De nationella 

regleringsmyndigheterna, andra behöriga 

myndigheter enligt detta direktiv och de 

nationella konkurrensmyndigheterna ska 

förse varandra med den information som 

krävs för tillämpningen av bestämmelserna 

i detta direktiv. När det gäller den 

information som utbyts ska unionens 

dataskyddsbestämmelser gälla, och den 

mottagande myndigheten ska säkerställa 

samma grad av sekretess som den 

myndighet som lämnar informationen. 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl i anslutning till textens inre logik, liksom också för konsekvensen med andra 

relaterade lagstiftningsförslag, framför allt den allmänna dataskyddsförordningen och 

förslaget till en förordning om respekt för privatlivet i samband med elektronisk 

kommunikation. 
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Ändringsförslag  23 

Förslag till direktiv 

Artikel 12 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa 

friheten att tillhandahålla elektroniska 

kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster i enlighet med de 

villkor som anges i detta direktiv. För detta 

ändamål får medlemsstaterna hindra ett 

företag från att tillhandahålla elektroniska 

kommunikationsnät eller 

kommunikationstjänster, endast om detta är 

nödvändigt av de skäl som anges i artikel 

52 .1 i fördraget. Varje sådan begränsning 

av friheten att tillhandahålla elektroniska 

kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster ska vara 

vederbörligen motiverad och ska anmälas 

till kommissionen. 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa 

friheten att tillhandahålla elektroniska 

kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster i enlighet med de 

villkor som anges i detta direktiv. För detta 

ändamål får medlemsstaterna hindra ett 

företag från att tillhandahålla elektroniska 

kommunikationsnät eller 

kommunikationstjänster, endast om detta är 

nödvändigt av de skäl som anges i artikel 

52 .1 i fördraget. Varje sådan begränsning 

av friheten att tillhandahålla elektroniska 

kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster ska vara 

vederbörligen motiverad, lagstadgad, 

respektera själva kärnan i de rättigheter 

och friheter som erkänns i stadgan och 

vara underställd 

proportionalitetsprincipen, i enlighet med 

artikel 52.1 i stadgan, och ska anmälas till 

kommissionen. 

Motivering 

I enlighet med stadgan och Europadomstolens rättspraxis i anslutning till den måste varje 

begränsning i utövandet av de rättigheter och friheter som erkänns i denna stadga vara 

lagstadgad och förenlig med själva kärnan i dessa rättigheter och friheter. Begränsningar 

får, med beaktande av proportionalitetsprincipen, endast göras om de är nödvändiga och 

faktiskt svarar mot mål av allmänt samhällsintresse som erkänns av unionen eller behovet av 

skydd för andra människors rättigheter och friheter. 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till direktiv 

Artikel 20 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Om informationen innehåller 

personuppgifter ska kommissionen, Berec 

och de berörda myndigheterna säkerställa 
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att databehandlingen sker i enlighet med 

unionens dataskyddsbestämmelser. 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl i anslutning till textens inre logik, liksom också för konsekvensen med andra 

relaterade lagstiftningsförslag, framför allt den allmänna dataskyddsförordningen och 

förslaget till en förordning om respekt för privatlivet i samband med elektronisk 

kommunikation. Det omarbetade förslaget handlar i flera fall om databehandling och det 

finns ingen bestämmelse om att unionens dataskyddslagstiftning ska följas. 

 

 

Ändringsförslag   25 

Förslag till direktiv 

Artikel 39 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska främja användningen 

av sådana standarder och/eller 

specifikationer som anges i punkt 1 för 

tillhandahållande av tjänster, tekniska 

gränssnitt och/eller nätfunktioner, i den 

utsträckning som är absolut nödvändig för 

att garantera tjänsternas kompatibilitet och 

öka användarnas valfrihet. 

Medlemsstaterna ska främja användningen 

av sådana standarder och/eller 

specifikationer som anges i punkt 1 för 

tillhandahållande av tjänster, tekniska 

gränssnitt och/eller nätfunktioner, i den 

utsträckning som är absolut nödvändig för 

att garantera tjänsternas kompatibilitet och 

möjlighet till samtrafik i syfte att öka 

användarnas valfrihet och underlätta byte. 

Motivering 

Skuggföredraganden anser att denna ändring är nödvändig eftersom den kommer att öka 

användarnas valfrihet och bidra till strategin för en inre digital marknad i EU. 

 

Ändringsförslag   26 

Förslag till direktiv 

Artikel 40 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

företag som tillhandahåller allmänna 

kommunikationsnät eller allmänt 

tillgängliga elektroniska 

kommunikationstjänster vidtar lämpliga 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

företag som tillhandahåller allmänna 

kommunikationsnät eller allmänt 

tillgängliga elektroniska 

kommunikationstjänster vidtar lämpliga 
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tekniska och organisatoriska åtgärder för 

att på ett tillfredsställande sätt skydda 

säkerheten för sina nät eller tjänster. Dessa 

åtgärder ska utnyttja den senaste tekniken 

och säkerställa en lämplig säkerhetsnivå 

för den beräknade risken. I synnerhet ska 

åtgärder vidtas för att förhindra eller 

minimera säkerhetsincidenters påverkan på 

användare och på andra nät och tjänster. 

tekniska och organisatoriska åtgärder för 

att på ett tillfredsställande sätt skydda 

säkerheten för sina nät eller tjänster. Dessa 

åtgärder ska utnyttja den senaste tekniken 

och säkerställa en lämplig säkerhetsnivå 

för den beräknade risken. I synnerhet ska 

åtgärder vidtas för att, när det är tekniskt 

möjligt, säkerställa totalsträckskryptering 

som standard för det elektroniska 

kommunikationsinnehållet och 

därigenom förhindra eller minimera 

säkerhetsincidenters påverkan på 

användare och på andra nät och tjänster. 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl med anknytning till konsekvensen mellan denna text och Europaparlamentets 

ståndpunkt i framför allt resolutionerna av den 12 mars 2014 om amerikanska NSA:s 

övervakningsprogram, övervakningsorgan i olika medlemsstater samt inverkan på EU-

medborgarnas grundläggande rättigheter och på det transatlantiska samarbetet i rättsliga 

och inrikes frågor och av den 14 mars 2016 om stordatas effekter på de grundläggande 

rättigheterna: integritet, uppgiftsskydd, icke-diskriminering, säkerhet och brottsbekämpning. 

 

Ändringsförslag   27 

Förslag till direktiv 

Artikel 40 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Medlemsstaterna får inte ålägga 

leverantörer av allmänna 

kommunikationsnät eller allmänt 

tillgängliga elektroniska 

kommunikationstjänster någon sådan 

skyldighet som skulle leda till att 

säkerheten i deras nät eller tjänster 

försvagades. 

 Om medlemsstaterna inför ytterligare 

säkerhetskrav för leverantörer av 

allmänna kommunikationsnät eller 

allmänt tillgängliga elektroniska 

kommunikationstjänster i mer än en 

medlemsstat ska de anmäla dessa åtgärder 

till kommissionen och Enisa. Enisa ska 

bistå medlemsstaterna med att samordna 

åtgärderna för att undvika överlappande 
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eller avvikande krav som kan skapa 

säkerhetsrisker och hinder för den inre 

marknaden. 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl med anknytning till konsekvensen mellan denna text och Europaparlamentets 

ståndpunkt i framför allt resolutionerna av den 12 mars 2014 om amerikanska NSA:s 

övervakningsprogram, övervakningsorgan i olika medlemsstater samt inverkan på EU-

medborgarnas grundläggande rättigheter och på det transatlantiska samarbetet i rättsliga 

och inrikes frågor och av den 14 mars 2016 om stordatas effekter på de grundläggande 

rättigheterna: integritet, uppgiftsskydd, icke-diskriminering, säkerhet och brottsbekämpning. 

 

Ändringsförslag   28 

Förslag till direktiv 

Artikel 40 – punkt 3 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska säkerställa att företag 

som tillhandahåller allmänna 

kommunikationsnät eller allmänt 

tillgängliga elektroniska 

kommunikationstjänster utan onödigt 

dröjsmål meddelar den behöriga 

myndigheten om överträdelser av 

säkerheten som i betydande omfattning 

påverkade driften av nät och tjänster. 

Medlemsstaterna ska säkerställa att företag 

som tillhandahåller allmänna 

kommunikationsnät eller allmänt 

tillgängliga elektroniska 

kommunikationstjänster utan onödigt 

dröjsmål meddelar den behöriga 

myndigheten om en säkerhetsincident 

eller integritetsförlust som i betydande 

omfattning påverkat driften av nät och 

tjänster. 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt eftersom det 

hänger tätt samman med andra tillåtliga ändringsförslag till artikel 40. Första delen är 

nödvändig eftersom den är kopplad till ändringsförslaget till stycke 3. 

 

Ändringsförslag   29 

Förslag till direktiv 

Artikel 40 – punkt 3 – stycke 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Antalet användare som påverkas av 

överträdelsen. 

(a) Antalet användare som påverkas av 

incidenten. 
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Ändringsförslag   30 

Förslag till direktiv 

Artikel 40 – punkt 3 – stycke 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Överträdelsens varaktighet. (b) Incidentens varaktighet. 

 

Ändringsförslag   31 

Förslag till direktiv 

Artikel 40 – punkt 3 – stycke 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Det geografiska omfånget av det 

område som berörs av överträdelsen. 

(c) Det geografiska omfånget av det 

område som berörs av incidenten. 

 

Ändringsförslag   32 

Förslag till direktiv 

Artikel 40 – punkt 3 – stycke 2 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Den utsträckning i vilken tjänstens 

funktion störs. 

(d) Den utsträckning i vilken nätets 

eller tjänstens funktion påverkas. 

 

Ändringsförslag   33 

Förslag till direktiv 

Artikel 40 – punkt 3 – stycke 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den berörda behöriga myndigheten ska vid 

behov informera de behöriga 

myndigheterna i övriga medlemsstater och 

Europeiska byrån för nät- och 

informationssäkerhet (Enisa). Den berörda 

behöriga myndigheten kan informera 

allmänheten eller kräva att företagen gör 

det, om den slår fast att ett avslöjande av 

Den berörda behöriga myndigheten ska vid 

behov informera de behöriga 

myndigheterna i övriga medlemsstater och 

Europeiska byrån för nät- och 

informationssäkerhet (Enisa). Den berörda 

behöriga myndigheten kan informera 

allmänheten eller kräva att leverantörerna 

gör det, om den slår fast att ett avslöjande 
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överträdelsen ligger i allmänhetens 

intresse. 

av incidenten ligger i allmänhetens 

intresse. 

Motivering 

Första delen av detta ändringsförslag är nödvändigt av tvingande skäl med anknytning till 

konsekvensen mellan denna text och Europaparlamentets ståndpunkt i framför allt 

resolutionerna av den 12 mars 2014 om amerikanska NSA:s övervakningsprogram, 

övervakningsorgan i olika medlemsstater samt inverkan på EU-medborgarnas grundläggande 

rättigheter och på det transatlantiska samarbetet i rättsliga och inrikes frågor och av den 14 

mars 2016 om stordatas effekter på de grundläggande rättigheterna: integritet, uppgiftsskydd, 

icke-diskriminering, säkerhet och brottsbekämpning. Andra delen av detta ändringsförslag är 

nödvändigt eftersom det hänger tätt samman med andra tillåtliga ändringsförslag till artikel 

40. 

 

Ändringsförslag  34 

Förslag till direktiv 

Artikel 40 – punkt 5a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5a. För att bidra till en konsekvent 

tillämpning av åtgärderna för nätens och 

tjänsternas säkerhet ska Berec senast den 

... [datum], efter samråd med berörda 

parter och i nära samarbete med 

kommissionen och andra unionsbyråer, 

utfärda riktlinjer om minimikriterier och 

gemensamma tillvägagångssätt för nätens 

och tjänsternas säkerhet och för att 

främja användningen av 

totalsträckskryptering. 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl i anslutning till textens inre logik, liksom också för konsekvensen med andra 

relaterade lagstiftningsförslag, framför allt förslaget till en förordning om Berec. 

Ändringsförslaget stärker nätens och informationstjänsternas säkerhet. 

 

Ändringsförslag   35 

Förslag till direktiv 

Artikel 41 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

de behöriga myndigheterna har 

befogenheter att utfärda bindande 

instruktioner, däribland sådana som rör de 

åtgärder som krävs för att korrigera 

överträdelsen och tidsfrister för 

genomförande, till företag som 

tillhandahåller allmänna 

kommunikationsnät eller allmänt 

tillgängliga elektroniska 

kommunikationstjänster för att genomföra 

artikel 40. 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

de behöriga myndigheterna har 

befogenheter att utfärda bindande 

instruktioner, däribland sådana som rör de 

åtgärder som krävs för att förhindra eller 

avhjälpa en incident och tidsfrister för 

genomförande, till företag som 

tillhandahåller allmänna 

kommunikationsnät eller allmänt 

tillgängliga elektroniska 

kommunikationstjänster för att genomföra 

artikel 40. 

 

Ändringsförslag   36 

Förslag till direktiv 

Artikel 90 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Journummer för försvunna barn Journummer för försvunna barn och 

hjälplinje för barn 

 

Ändringsförslag   37 

Förslag till direktiv 

Artikel 90 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

medborgarna får tillgång till en tjänst som 

tillhandahåller ett journummer för att 

rapportera försvunna barn. Numret till 

jourlinjen ska vara 116000. 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

medborgarna får tillgång till en tjänst som 

tillhandahåller ett journummer för 

försvunna barn. Jourlinjen ska vara 

barnvänlig och numret ska vara 116000. 

 

Ändringsförslag   38 

Förslag till direktiv 

Artikel 90 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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 1a. Medlemsstaterna ska säkerställa 

att barn får tillgång till en barnvänlig 

tjänst som tillhandahåller en hjälplinje. 

Numret till hjälplinjen ska vara 116111. 

Motivering 

Jourlinjer är väsentliga tjänster som även har en rådgivande funktion. Det kan kännas 

tryggare för barn att kontakta jourlinjen 116111 i stället för människor som arbetar med 

andra tjänster och som de inte känner eller litar på. När ett barn (eller någon annan) ringer 

journumret för barn och anmäler att ett barn är riskutsatt finns det tillfällen då detta måste 

rapporteras till barnavårdsmyndigheterna eller polisen. Jourlinjer stöttar hundratusentals 

oroliga eller hjälpbehövande barn. 

 

Ändringsförslag   39 

Förslag till direktiv 

Artikel 90 – punkt 1b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1b. Medlemsstaterna ska säkerställa 

att medborgarna informeras om de 

tjänster som tillhandahålls via numren 

116000 och 116111 och om hur de 

används, samt att de kan få tillträde till 

dem i största möjliga utsträckning. 

Motivering 

Jourlinjer för försvunna barn har upprättats via beslut 2007/116/EG och kan nås över hela 

Europa på samma nummer, 116000. Enligt en Eurobarometerundersökning är i dag endast 

13 % av EU:s befolkning medvetna om tjänsten på numret 116000. Samma problem har EU 

med numret 116111, som inrättades genom direktiv 2009/136/EG (direktivet om 

samhällsomfattande tjänster). Information till medborgarna om att dessa tjänster finns och 

om hur de kan kommas åt bidrar till lagstiftningens genomförande. 

 

Ändringsförslag   40 

Förslag till direktiv 

Artikel 90 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

slutanvändare med funktionshinder kan få 

tillträde till tjänster som tillhandahålls 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

barn samt slutanvändare med 

funktionshinder informeras om de tjänster 
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inom nummerserien 116000 i största 

möjliga utsträckning. Åtgärder för att 

underlätta för slutanvändare med 

funktionshinder att få tillträde till sådana 

tjänster när de reser i andra medlemsstater 

ska bygga på efterlevnad av relevanta 

standarder eller specifikationer som 

offentliggjorts i enlighet med artikel 39. 

som tillhandahålls via numren 116000 och 

116111 och om hur de används, samt att 

de kan få tillträde till dem i största möjliga 

utsträckning. Åtgärder för att underlätta för 

slutanvändare att få omfattande tillträde till 

sådana tjänster även när de reser i andra 

medlemsstater ska bygga på efterlevnad av 

relevanta standarder eller specifikationer 

som offentliggjorts i enlighet med artikel 

39. 

 

Ändringsförslag   41 

Förslag till direktiv 

Artikel 90 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Medlemsstaterna ska säkerställa 

att medborgarna får tillgång till jour- och 

hjälplinjer som tillhandahålls i deras 

hemmedlemsstat genom att lägga till 

landsnumret när de befinner sig på resa 

mellan medlemsstater. 

Motivering 

När människor befinner sig på resa mellan olika medlemsstater behöver de fortfarande 

kontakta olika jour- och hjälplinjer i hemlandet för att lösa akuta problem eller förmedla 

hjälp. Om de har tillgång till dessa linjer genom att slå landsnumret kan de lättare få hjälp 

eller rådgivning. 

 

Ändringsförslag  42 

Förslag till direktiv 

Artikel 92 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Leverantörer av elektroniska 

kommunikationsnät eller 

kommunikationstjänster får inte tillämpa 

diskriminerande krav eller villkor för 

tillträde eller användning för slutanvändare 

baserat på slutanvändarens nationalitet 

eller bosättningsort, om inte sådana 

skillnader är sakligt motiverade. 

Leverantörer av elektroniska 

kommunikationsnät eller 

kommunikationstjänster får inte tillämpa 

diskriminerande krav eller villkor för 

tillträde eller användning för slutanvändare 

baserat på slutanvändarens nationalitet 

eller bosättningsort, om inte sådana 

skillnader är sakligt motiverade och 
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förenliga med tillämpningsområdet för 

och tolkningen av de grundläggande 

rättigheterna enligt artikel 52 i stadgan. 

Motivering 

I enlighet med stadgan och Europadomstolens rättspraxis i anslutning till den måste varje 

begränsning i utövandet av de rättigheter och friheter som erkänns i denna stadga vara 

lagstadgad och förenlig med själva kärnan i dessa rättigheter och friheter. Begränsningar 

får, med beaktande av proportionalitetsprincipen, endast göras om de är nödvändiga och 

faktiskt svarar mot mål av allmänt samhällsintresse som erkänns av unionen eller behovet av 

skydd för andra människors rättigheter och friheter. 

 

Ändringsförslag  43 

Förslag till direktiv 

Artikel 93 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. För att bidra till en konsekvent 

tillämpning av garantierna till skydd av 

grundläggande rättigheter ska Berec 

senast den ... [datum], efter samråd med 

berörda parter och i nära samarbete med 

kommissionen och Europeiska unionens 

byrå för grundläggande rättigheter 

(FRA), utfärda riktlinjer om 

gemensamma tillvägagångssätt för att 

säkerställa att nationella åtgärder för 

slutanvändares tillgång till eller 

användning av tjänster och tillämpningar 

via elektroniska kommunikationsnät 

följer de grundläggande rättigheterna och 

friheterna, såsom dessa garanterats i 

stadgan och i unionslagstiftningens 

allmänna principer. 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl i anslutning till textens inre logik, liksom också för konsekvensen med andra 

relaterade lagstiftningsförslag, framför allt förslaget till en förordning om Berec. 
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Ändringsförslag  44 

Förslag till direktiv 

Artikel 114 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Senast den ... [5 år efter det 

tillämpningsdatum som avses i artikel 

115.1 andra stycket], och därefter vart 

femte år, ska kommissionen se över 

tillämpningen av de garantier till skydd av 

grundläggande rättigheter som avses i 

artikel 93. 
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