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Ändringsförslag 23
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Utvecklingen av ett effektivt och 
utbrett informationssamhälle kräver 
allmän tillgång till bredband och trådlös 
teknik, vilket förutsätter ytterligare stöd 
på medlemsstats- och gemenskapsnivå. 
Därför bör kommissionen i sin kommande 
omdefinition av samhällsomfattande 
tjänster föreslå att Internet via bredband 
ska ingå i dessa.

Or. en

Motivering

Utvecklingen av ett effektivt och utbrett informationssamhälle kräver att alla får tillgång till 
bredband och trådlös teknik.

Ändringsförslag 24
Renato Brunetta, Gabriele Albertini

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Leverantörer av elektroniska 
kommunikationstjänster bör säkerställa att 
deras konsumenter är tillräckligt 
informerade om de har tillgång eller inte 
till larmtjänster och få tydlig och 
genomsynlig information i det inledande 
konsumentavtalet och sedan under 
regelbundna intervaller, t.ex. i 
fakturainformationen till kunderna. Kunder 
bör även hållas välinformerade om 
eventuella åtgärder som leverantören av 
elektroniska kommunikationstjänster kan 
vidta för att ta itu med säkerhets- eller 

(12) Leverantörer av elektroniska 
kommunikationstjänster bör säkerställa att 
deras konsumenter är tillräckligt 
informerade om de har tillgång eller inte 
till larmtjänster och få tydlig och 
genomsynlig information i det inledande 
konsumentavtalet och sedan under 
regelbundna intervaller, t.ex. i 
fakturainformationen till kunderna. När 
något system för att avstå (s.k. opt-out) 
inte har antagits i en viss medlemsstat bör 
kunder på samma sätt, för att säkerställa 
fullständiga abonnentförteckningar, 
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integritetsöverträdelser, eftersom sådana 
åtgärder skulle kunna direkt eller indirekt 
påverka kundens data, integritet eller andra 
aspekter i den tillhandahållna tjänsten.

åtminstone få tillbörlig information om 
sin rätt att vara med i 
abonnentförteckningar och ges en reell 
möjlighet att använda sig av denna rätt, 
både initialt och under 
avtalsförhållandets löptid. Alltså bör 
kunder uttryckligen tillfrågas vid själva 
beställningen av en tjänst, och därefter 
regelbundet, om och hur de önskar att 
tillämpliga uppgifter ska tas med i 
abonnentförteckningen. Eftersom det 
finns mekanismer för att inkludera 
uppgifter i abonnentförteckningen utan 
att dessa uppgifter lämnas ut till 
användare av nummerupplysningen, 
vilket underlättar mer heltäckande 
nummerupplysningstjänster utan att 
äventyra skyddet av personuppgift, bör 
kunder även erbjudas detta alternativ av 
nätverksoperatörerna. Kunder bör även 
hållas välinformerade om eventuella 
åtgärder som leverantören av elektroniska 
kommunikationstjänster kan vidta för att ta 
itu med säkerhets- eller 
integritetsöverträdelser, eftersom sådana 
åtgärder skulle kunna direkt eller indirekt 
påverka kundens data, integritet eller andra 
aspekter i den tillhandahållna tjänsten.

Or. en

Motivering

Nummerupplysning är en viktig tjänst för funktionshindrade och äldre användare, och 
användare i allmänhet (vilket konstateras i direktivet om samhällsomfattande tjänster). Det är 
nödvändigt att inrätta mekanismer som garanterar slutanvändares rätt att tas med i 
abonnentförteckningen och därigenom säkerställa att nummerupplysningen blir heltäckande i 
enlighet med skäl 11 i direktivet om samhällsomfattande tjänster.
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Ändringsförslag 25
Renato Brunetta, Gabriele Albertini

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) En konkurrenskraftig marknad bör 
garantera att slutanvändare har tillträde till 
och kan distribuera lagligt innehåll och 
använda lagliga tillämpningar och/eller 
tjänster, i enlighet med i artikel 8 i 
direktiv 2002/21/EG. Med tanke på den 
ökade betydelsen av elektroniska tjänster 
för konsumenter och företag bör användare 
i alla fall vara välinformerade om 
begränsningar och/eller inskränkningar 
som införts av tjänstens eller nätets 
leverantör vid användningen av elektronisk 
kommunikation. Där det finns en brist på 
effektiv konkurrens bör nationella 
tillsynsmyndigheter använda de rättsliga 
medel som finns i direktiv 2002/19/EG för 
att säkerställa att användarnas tillgång till 
särskilda typer av innehåll eller 
tillämpningar inte är oresonligt begränsade.

(14) En konkurrenskraftig marknad bör 
garantera att slutanvändare har tillträde till 
och kan distribuera lagligt innehåll och 
använda lagliga tillämpningar och/eller 
tjänster, i enlighet med i artikel 8 i 
direktiv 2002/21/EG. Med tanke på den 
ökade betydelsen av elektroniska tjänster 
för konsumenter och företag bör användare 
i alla fall vara välinformerade om 
begränsningar och/eller inskränkningar 
som införts av tjänstens eller nätets 
leverantör vid användningen av elektronisk 
kommunikation. Där det finns en brist på 
effektiv konkurrens bör nationella 
tillsynsmyndigheter använda de rättsliga 
medel som finns i direktiv 2002/19/EG för 
att säkerställa att användarnas tillgång till 
särskilda typer av innehåll, tjänster eller 
tillämpningar inte är oresonligt begränsade 
och, t.ex. att orimliga villkor för tillgång 
till tjänsten åtgärdas.

Or. en

Motivering

Operatörer som idag inte omfattas av något regelverk tar ut överdrivna priser för 
nummerupplysning och förhindrar även leverantörer av nummerupplysningstjänster att 
fastställa sina egna taxor (se t.ex. s. 41 i kommissionens nya marknadsrekommendation). 
Dessa problem måste lösas för att slutanvändarna ska kunna dra full nytta av konkurrensen 
när det gäller nummerupplysningstjänster och för att möjliggöra ett borttagande av 
regleringen av taxorna (USO).
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Ändringsförslag 26
Renato Brunetta

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Att ha tillgång till öppna, aktuella och 
jämförbara taxor är viktigt för 
konsumenterna på konkurrensutsatta 
marknader med flera tjänsteleverantörer. 
Konsumenter av elektroniska tjänster ska 
enkelt kunna jämföra priser för olika 
tjänster som erbjuds dem på marknaden 
utifrån taxeinformation som offentliggörs i 
lättillgänglig form. För att konsumenterna 
enkelt ska kunna jämföra priser ska de 
nationella tillsynsmyndigheterna få rätt att 
kräva operatörer på bättre insyn för taxor 
och säkerställa att tredje part har 
nyttjanderätt med samma taxor som 
offentliggjorts för allmänheten av 
företagen som tillhandahåller elektroniska 
tjänster. De bör även tillhandahålla 
prisguider i de fall där marknaden inte har. 
Operatörer ska inte ha rätt till någon 
ersättning vid denna användning av taxor 
som redan offentliggjorts och därmed blivit 
officiellt. Dessutom bör användare 
informeras ordentligt om priset och 
tjänsten innan de köper en tjänst, särskilt 
om ett gratisnummer innebär några extra 
kostnader. Kommissionen kan vidta 
tekniska genomförandeåtgärder för att 
säkerställa att slutanvändare gynnas av en 
konsekvent gemenskapsstrategi för taxor 
med god insyn.

(15) Att ha tillgång till öppna, aktuella och 
jämförbara taxor är viktigt för 
konsumenterna på konkurrensutsatta 
marknader med flera tjänsteleverantörer. 
Konsumenter av elektroniska tjänster ska 
enkelt kunna jämföra priser för olika 
tjänster som erbjuds dem på marknaden 
utifrån taxeinformation som offentliggörs i 
lättillgänglig form. För att konsumenterna 
enkelt ska kunna jämföra priser ska de 
nationella tillsynsmyndigheterna få rätt att 
kräva operatörer på bättre insyn för taxor 
och säkerställa att tredje part har 
nyttjanderätt med samma taxor som 
offentliggjorts för allmänheten av 
företagen som tillhandahåller elektroniska
tjänster. De bör även tillhandahålla 
prisguider i de fall där marknaden inte har. 
Operatörer ska inte ha rätt till någon 
ersättning vid denna användning av taxor 
som redan offentliggjorts och därmed blivit 
officiellt. Gratisnummer bör inte innebära
några extra kostnader. Kommissionen bör
vidta åtgärder för att säkerställa att 
operatörer tillhandahåller rimliga villkor 
för tillgång till tjänsten för att garantera 
att slutanvändare gynnas fullt ut av 
konkurrensen när det gäller olika 
tjänster, särskilt 
nummerupplysningstjänster.

Or. en

Motivering

Operatörer som idag inte omfattas av något regelverk tar ut överdrivna priser för 
nummerupplysning och förhindrar även leverantörer av nummerupplysningstjänster att 
fastställa sina egna taxor (se t.ex. s. 41 i kommissionens nya marknadsrekommendation). 
Dessa problem måste lösas för att slutanvändarna ska kunna dra full nytta av konkurrensen 
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när det gäller nummerupplysningstjänster och möjliggöra ett borttagande av regleringen av 
taxorna (USO).

Ändringsförslag 27
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) En konkurrenskraftig marknad bör 
garantera att användare får den kvalitet på 
tjänsten som de kräver, men i vissa fall kan 
det vara nödvändigt att säkerställa att 
allmänna kommunikationsnät uppnår ett 
minimum av kvalitetsnivå för att förhindra 
försämrade tjänster, blockering av tillträde 
och långsammare nättrafik. Kommissionen 
bör särskilt kunna vidta 
genomförandeåtgärder för att identifiera 
de kvalitetsnormer som de nationella 
tillsynsmyndigheterna använder.

(16) En konkurrenskraftig marknad bör 
garantera att användare får den kvalitet på 
tjänsten som de kräver, men i vissa fall kan 
det vara nödvändigt att säkerställa att 
allmänna kommunikationsnät uppnår ett 
minimum av kvalitetsnivå för att förhindra 
försämrade tjänster, blockering av tillträde 
och långsammare nättrafik. De nationella 
tillsynsmyndigheterna bör kunna utarbeta 
regler för sådana kvalitetsnormer.

Or. de

Motivering

Tillsynsmyndigheterna i varje land är bäst skickade att upprätta tillämpliga normer, och 
genom samarbetet med Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter har de tillräcklig kunskap 
i ämnet för att beakta även den gemenskapsomfattande dimensionen av denna fråga.

Ändringsförslag 28
Renato Brunetta

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Nummerupplysningstjänster bör 
tillhandahållas, och tillhandahålls ofta, i 
konkurrens, i enlighet med artikel 5 i 
kommissionens direktiv 2002/77/EG av 
den 16 september 2002 om konkurrens på 
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marknaderna för elektroniska 
kommunikationsnät och elektroniska 
kommunikationstjänster1. Åtgärder som 
säkerställer att uppgifter om 
slutanvändare tas med (både fasta 
abonnemang och mobilabonnemang) i 
register bör vidtas, dessa uppgifter till 
tjänsteleverantörer bör tillhandahållas 
baserat på kostnaderna, och 
kostnadsbaserad nättillgång 
tillhandahållas med rimliga och öppna 
villkor för att säkerställa att 
slutanvändarna kan dra full nytta av 
konkurrensen med det slutliga målet att 
regleringen av taxorna för denna tjänst 
kan avskaffas.
_________________
1 EGT L 249, 17.9.2002, s. 21. 

Or. en

Motivering

Införandet av krav på villkor för operatörer som kontrollerar tillgång till uppgifter är 
motiverat för att säkerställa att användarna kan dra nytta av konkurrensen när det gäller 
nummerupplysningstjänster och skulle möjliggöra ett borttagande av den omfattande 
regleringen av samhällsomfattande tjänster. 

Ändringsförslag 29
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/31/EG av den 
8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt 
elektronisk handel, på den inre 
marknaden1 innebär överföring i ett 
kommunikationsnät av information som 
tillhandahålls av en mottagare av tjänsten 
inte att en leverantör av en tjänst är 
ansvarig för den information som 
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överförs. Leverantörer av elektroniska 
kommunikationstjänster är därför 
ansvariga för att underrätta abonnenter 
och nationella tillsynsmyndigheter endast 
vid säkerhetsöverträdelser i samband med 
tillhandahållande av tjänsten, vilket 
sannolikt kommer att bestå av 
abonnentinformation och uppgifter om 
trafik och privat innehåll, i fall då de 
väljer att tillhandahålla innehållstjänster.
_________________
1 EGT L 178, 17.7.2000, s. 1. 

Or. en

Ändringsförslag 30
Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att utnyttja den konkurrenskraftiga 
miljön bör konsumenter kunna göra 
välinformerade val och byta leverantör när 
de vill. Det är viktigt att säkerställa att 
konsumenterna kan göra detta utan att 
hindras av juridiska, tekniska eller 
praktiska hinder, inklusive avtalsvillkor, 
förfaranden, avgifter etc. Detta undantar 
dock inte möjligheten att införa rimliga 
minimiperioder för avtal i 
konsumentkontrakt. Att kunna flytta 
numret är centralt när det gäller att förenkla 
konsumenternas val och konkurrensen på 
marknaderna för elektroniska 
kommunikationstjänster och bör 
genomföras med minsta möjliga dröjsmål. 
För att kunna anpassa nummerportabilitet 
till marknadens och den tekniska 
utvecklingen, inklusive möjligheten att 
flytta abonnentens personliga register och 
profilinformation som lagrats på nätet ska 
kommissionen kunna vidta tekniska 
genomförandeåtgärder inom detta område. 

(23) För att utnyttja den konkurrenskraftiga 
miljön bör konsumenter kunna göra 
välinformerade val och byta leverantör när 
de vill. Det är viktigt att säkerställa att 
konsumenterna kan göra detta utan att 
hindras av juridiska, tekniska eller 
praktiska hinder, inklusive avtalsvillkor, 
förfaranden, avgifter etc. Detta undantar 
dock inte möjligheten att införa rimliga 
minimiperioder för avtal (dvs. inte 
överstiger ett år) i konsumentkontrakt. Att 
kunna flytta numret är centralt när det 
gäller att förenkla konsumenternas val och 
konkurrensen på marknaderna för 
elektroniska kommunikationstjänster och 
bör genomföras med minsta möjliga 
dröjsmål. För att kunna anpassa 
nummerportabilitet till marknadens och 
den tekniska utvecklingen, inklusive 
möjligheten att flytta abonnentens 
personliga register och profilinformation 
som lagrats på nätet ska kommissionen 
kunna vidta tekniska 
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I en bedömning om huruvida tekniska eller 
marknadsmässiga villkor tillåter att 
nummer flyttas mellan näten som 
tillhandahåller tjänster från en fast 
anslutningspunkt och mobila nät bör 
särskild hänsyn tas till priser för användare 
och byteskostnader för företag som 
tillhandahåller tjänster från en fast 
anslutningspunkt och mobila nät.

genomförandeåtgärder inom detta område. 
I en bedömning om huruvida tekniska eller 
marknadsmässiga villkor tillåter att 
nummer flyttas mellan näten som 
tillhandahåller tjänster från en fast 
anslutningspunkt och mobila nät bör 
särskild hänsyn tas till priser för användare 
och byteskostnader för företag som 
tillhandahåller tjänster från en fast 
anslutningspunkt och mobila nät.

Or. en

Ändringsförslag 31
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) En televisionssändning är en linjär 
audiovisuell medietjänst, enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
om audiovisuella medietjänster av 
den [….] 2007, som tillhandahålls av en 
leverantör av medietjänster för att 
samtidigt kunna se program från en 
programtablå, en leverantör av 
medietjänster kan tillhandahålla flera 
audio eller audiovisuella programkanaler.
En skälig sändningsplikt kan tillämpas men 
endast för specifika sändningskanaler som 
tillhandahålls av en bestämd leverantör av 
medietjänster. Medlemsstaterna bör 
tillhandahålla en tydlig motivering för 
sändningsplikten i sina nationella lagar och 
förordningar för att säkerställa att denna 
plikt är proportionell, tydligt definierad och 
har god insyn. I det avseendet ska regler 
för sändningsplikt utformas på ett sådant 
sätt att det ger tillräckliga motiv för 
effektiva investeringar i infrastruktur. 
Regler om sändningsplikt kan periodvis 
granskas för att hålla dem aktuella i 
förhållande till den tekniska och 

(24) En lagstadgad sändningsplikt kan 
tillämpas men endast för specifika 
radiotjänster, audiovisuella tjänster och 
kompletterande tjänster som tillhandahålls 
av en bestämd leverantör av medietjänster.
Audiovisuella tjänster definieras i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2007/65/EG av den 
11 december 2007 om ändring av rådets 
direktiv 89/552/EEG om samordning av 
vissa bestämmelser som fastställts i 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om utförandet av 
sändningsverksamhet för television1.
Medlemsstaterna bör tillhandahålla en 
tydlig motivering för sändningsplikten i 
sina nationella lagar och förordningar för 
att säkerställa att denna plikt är 
proportionell, tydligt definierad och har 
god insyn. I det avseendet ska regler för 
sändningsplikt utformas på ett sådant sätt 
att det ger tillräckliga motiv för effektiva 
investeringar i infrastruktur. Regler om 
sändningsplikt kan periodvis granskas för 
att hålla dem aktuella i förhållande till den 
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marknadsutvecklingen för att säkerställa att 
de fortsätter vara proportionella i 
förhållande till de mål som ska nås. Med 
tanke på den snabba utvecklingen inom 
teknik och marknadsvillkor bör en sådan 
fullständig granskning utföras minst vart 
tredje år och kräva ett offentligt samråd 
för samtliga berörda parter. En eller flera 
sändningskanaler kan kompletteras med
tjänster för att förbättra tillgängligheten för 
användare med funktionshinder, som t.ex. 
en videotexttjänst, textningstjänst, en 
taltjänst eller teckenspråk.

tekniska och marknadsutvecklingen för att 
säkerställa att de fortsätter vara 
proportionella i förhållande till de mål som 
ska nås. Kompletterande tjänster kan vara 
tjänster för att förbättra tillgängligheten för 
användare med funktionshinder, som t.ex. 
en videotexttjänst, textningstjänst, en 
taltjänst eller teckenspråk.

_________________
1 EUT L 332, 18.12.2007, s. 27. 

Or. de

Motivering

Tillämpningsområdet måste överensstämma med tv-direktivet. Tillämpningsområdet för 
sändningsplikten i artikel 31 är alltför smalt och strider mot telekommunikationspaketets 
uttalade mål: att öka användarnas och konsumenternas rättigheter. Det talas endast om 
tjänster för att underlätta tillgången för funktionshindrade. Reglerna för sändningsplikten 
måste omfatta även andra grupper, t.ex. språkliga minoriteter eller kompletterande tjänster 
riktade till allmänheten som radiotext, text-tv och programinformation.

Ändringsförslag 32
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) I enlighet med 
subsidiaritetsprincipen bygger 
regleringsmodellen i detta direktiv på 
principen om decentraliserad lagstiftning 
i medlemsstaterna, vilket ger de nationella 
myndigheterna ansvaret att övervaka de 
nationella marknaderna enligt 
gemensamt uppställda mål.
Konsumentskyddet, och särskilt skyddet 
av funktionshindrade konsumenters 
intressen, påverkas av gällande 
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lagstiftning och sam- och självreglering i 
de övervägande nationellt inriktade 
konsumentmarknaderna. Kommissionens 
riktlinjer kommer att bidra till ett bättre 
konsumentskydd i medlemsstaterna. 

Or. de

Motivering

Konsumentmarknaderna på den elektroniska kommunikationsmarknaden är även nationella 
marknader enligt det nya regelverket. Skapandet av den inre marknaden motiverar därför inte 
någon ökning av konsumentskyddet. Därför bör åtgärder för konsumentskydd på denna 
marknad främst antas av medlemsstaterna.

Ändringsförslag 33
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) En säkerhetsöverträdelse som innebär 
att en abonnent personliga uppgifter tappas 
bort eller äventyras kan, om den inte 
beaktas på ett lämpligt och snabbt sätt, 
innebära en betydande ekonomisk förlust 
eller social skada, inklusive 
identitetsbedrägeri. Därför ska abonnenter 
som utsetts för denna typ av 
säkerhetsöverträdelser meddelas 
omedelbart för att man ska kunna vidta 
nödvändiga försiktighetsåtgärder. 
Meddelandet bör innehålla information om 
åtgärder som tagits av leverantören för att 
ta itu med överträdelsen, liksom 
rekommendationer för den berörda 
användaren.

(29) En säkerhetsöverträdelse som innebär 
att en abonnent personliga uppgifter tappas 
bort eller äventyras kan, om den inte 
beaktas på ett lämpligt och snabbt sätt, 
innebära en betydande ekonomisk förlust 
eller social skada, inklusive 
identitetsbedrägeri. Därför ska abonnenter 
som utsetts för denna typ av 
säkerhetsöverträdelser meddelas 
omedelbart för att man ska kunna vidta 
nödvändiga försiktighetsåtgärder, om de 
nationella tillsynsmyndigheterna anser att 
detta är nödvändigt efter meddelande från 
tjänsteleverantören och efter samråd med 
övriga behöriga myndigheter. Ett 
meddelande bör under dessa 
omständigheter innehålla information om 
åtgärder som tagits av leverantören för att 
ta itu med överträdelsen, liksom 
rekommendationer för den berörda 
användaren, på ett lämpligt sätt i varje 
enskilt fall.
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Or. de

Motivering

Det är inte alla säkerhetsöverträdelser där personuppgifter går förlorade som leder till stora 
ekonomiska och sociala förluster. Skyldighet att meddela när en operatörs lagrade uppgifter 
har påverkats kan leda till oro bland kunderna vilket ofta visar sig vara ogrundad. Därför är 
det bättre med flexiblare förfaranden där operatörerna, i samråd med tillsynsmyndigheten 
och andra behöriga myndigheter, kan anpassa informationen i varje enskilt fall. 

Ändringsförslag 34
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) Kvaliteten för tillhandahållna 
tjänster får inte hindra möjligheten för 
företag som tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät att erbjuda 
differentierade tjänster och olika 
kvalitetsnivåer. Detta är det bästa sättet att 
erbjuda konsumenterna valfrihet och det 
främjar ökade konsumentförmåner och 
efterfrågan.

Or. en

Motivering

Det föreslagna nya skälet tydliggör att leverantörer av nät ska kunna erbjuda olika 
kvalitetsnivåer när det gäller tjänster, vilket stöds av arbetsdokumentet och 
konsekvensanalysen, och tydliggör vad som avses med blockering och försämring av tjänster.

Ändringsförslag 35
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 31b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31b) Med blockering och allvarlig 
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försämring av nättjänster avses 
konkurrensmotverkande åtgärder som 
syftar till att hindra tillgång till 
konkurrenternas tjänster. Det omfattar 
inte tillhandahållande av begränsade 
tjänsteprogram som inte täcker vissa 
tjänster, under förutsättning att denna 
information görs tillgänglig för 
slutanvändaren och slutanvändaren har 
flera alternativ att välja mellan. Det 
omfattar heller inte rimligt nätunderhåll 
för att motverka överbelastning, förbättra 
kapacitetsbegränsningar och möjliggöra 
nya tjänster.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till skäl 31a.

Ändringsförslag 36
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) Syftet med direktivet om 
samhällsomfattande tjänster är att 
säkerställa en hög nivå när det gäller 
skyddet av konsumenters och enskilda 
användares rättigheter i samband med 
tillhandahållande av 
telekommunikationstjänster. Sådant skydd 
krävs inte när det gäller globala 
teletjänster. Dessa är tjänster som avser 
data- och rösttelefoni för företag som 
tillhandahålls i ett paket till större företag 
i och utanför EU, utifrån individuellt 
förhandlade avtal mellan jämstarka 
företag.

Or. en
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Motivering

Globala teletjänster består av tjänster som avser data- och rösttelefoni för företag som 
tillhandahålls för multinationella bolag med dotterbolag i många länder, ofta olika 
världsdelar. Mot bakgrund av direktivet om samhällsomfattande tjänster bör det konstateras 
att dessa tjänster inte tillhandahålls till en bred marknad med konsumenter och småföretag 
utan snarare storföretag.

Ändringsförslag 37
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom ramen för direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektivet) avser detta direktiv 
tillhandahållande av elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster till slutanvändare. 
Målet är att genom effektiv konkurrens och 
valmöjligheter säkerställa att det i hela 
gemenskapen finns tillgång till allmänt 
tillgängliga tjänster av god kvalitet och 
hantera situationer där slutanvändares 
behov inte tillgodoses på ett 
tillfredsställande sätt av marknaden. I detta 
direktiv ingår även bestämmelser om 
terminalutrustning i konsumentens lokaler.

1. Inom ramen för direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektivet) avser detta direktiv 
tillhandahållande av elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster till slutanvändare. 
Målet är att genom effektiv konkurrens och 
valmöjligheter säkerställa att det i hela 
gemenskapen finns tillgång till allmänt 
tillgängliga tjänster av god kvalitet och 
hantera situationer där slutanvändares 
behov inte tillgodoses på ett 
tillfredsställande sätt av marknaden. I detta 
direktiv ingår även bestämmelser om 
terminalutrustning i konsumentens lokaler,
med särskild vikt på terminalutrustning 
för funktionshindrade.

Or. es

Ändringsförslag 38
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 1 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Bestämmelserna i detta direktiv om 
användares och konsumenters rättigheter 
ska tillämpas utan att det påverkar 
tillämpningen av 
gemenskapslagstiftningen på detta 
område, särskilt direktiv 93/13/EG och 
97/7/EG, och de nationella 
bestämmelserna för genomförande av
gemenskapslagstiftningen.

Or. es

Motivering

Denna skrivning skulle göra det möjligt att anta en liknande strategi när det gäller andra 
rättigheter som för närvarande endast erkänns på teleområdet, t.ex. kostnadskontroll, kvalitet 
och insyn när det gäller tjänsterna och allmänhetens tillgång till information.

Ändringsförslag 39
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. På de områden som harmoniseras i 
direktivet ska medlemsstaterna främja 
sam- och självreglering på nationell nivå 
så långt deras lagstiftning medger.

Or. de

Motivering

På området för konsumentskydd och skydd av funktionshindrade användares rättigheter 
föredrar flera medlemsstater själv- och samreglering framför traditionell lagstiftning. En 
själv- och samregleringskod möjliggör en snabbare tillämpning och flexiblare anpassning 
vilket är viktigt på telemarknaden. Sam- och självregleringen bör inte ersättas med klassisk 
lagstiftning. Den antagna texten i direktivet om audiovisuella medietjänster kan fungera som 
förebild.
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Ändringsförslag 40
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ska punkt c ersättas med följande: utgår
”c) allmänt tillgänglig telefonitjänst: en 
tjänst som är allmänt tillgänglig för 
uppringning och mottagning, direkt eller 
indirekt via val eller förval av nätoperatör 
eller återförsäljning, nationella och/eller 
internationella via ett eller flera nummer 
inom en nationell eller internationell 
nummerplan,”

Or. es

Ändringsförslag 41
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta särskilda 
åtgärder för slutanvändare med 
funktionshinder för att säkerställa tillgång 
till och överkomliga priser på allmänt 
tillgängliga telefonitjänster, inklusive
tillgång till larmtjänster, 
nummerupplysningstjänster och 
abonnentförteckningar i samma 
utsträckning som för andra slutanvändare.

1. Medlemsstaterna ska genom statliga 
subventioner vidta särskilda åtgärder för 
slutanvändare med funktionshinder för att 
säkerställa tillgång till och överkomliga 
priser på allmänt tillgängliga 
telefonitjänster, inklusive tillgång till 
larmtjänster, nummerupplysningstjänster 
och abonnentförteckningar i samma 
utsträckning som för andra slutanvändare.

Or. el
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Motivering

Lika tillgång till sådana tjänster för funktionshindrade slutanvändare kräver omfattande 
investeringar från företagens sida utan garantier för att de kan skriva av investeringarna mot 
vinsten. Om tillhandahållande av sådana tjänster görs obligatoriskt måste detta åtföljas av 
särskilda bestämmelser om statliga subventioner.

Ändringsförslag 42
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta särskilda 
åtgärder, mot bakgrund av nationella 
förhållanden, för att säkerställa att även 
slutanvändare med funktionshinder kan dra 
nytta av det utbud av företag och 
tjänsteleverantörer som är tillgängligt för 
flertalet slutanvändare.”

2. Medlemsstaterna ska vidta särskilda 
åtgärder, mot bakgrund av nationella 
förhållanden och den sam- och 
självregleringskod som antagits av 
branschen, för att säkerställa att även 
slutanvändare med funktionshinder kan dra 
nytta av det utbud av företag och 
tjänsteleverantörer som är tillgängligt för 
flertalet slutanvändare.

Or. de

Motivering

Bestämmelserna om särskilda åtgärder för funktionshindrade användare tillämpas endast om 
själv- och samregleringskoden inte räcker.

Ändringsförslag 43
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får mot bakgrund av 2. Medlemsstaterna får mot bakgrund av 
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nationella förhållanden kräva att utsedda 
företag erbjuder konsumenterna olika 
taxealternativ eller taxepaket som skiljer 
sig från dem som erbjuds till vanliga 
kommersiella villkor, särskilt för att 
säkerställa att låginkomsttagare eller 
personer med särskilda sociala behov inte 
hindras från tillträde till eller användning 
av tillträde till nät som anges i artikel 4.1, 
eller de tjänster som identifieras i 
artiklarna 4.3, 5, 6 och 7 som omfattas av 
skyldighet att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster och 
tillhandahålls av utsedda företag.

nationella förhållanden kräva att utsedda 
företag erbjuder konsumenterna olika 
taxealternativ eller taxepaket som skiljer 
sig från dem som erbjuds till vanliga 
kommersiella villkor, särskilt för att 
säkerställa att låginkomsttagare eller 
personer med särskilda sociala behov inte 
hindras från tillträde till eller användning 
av tillträde till nät som anges i artikel 4.1, 
eller de tjänster som identifieras i 
artiklarna 4.3, 5, 6 och 7 som omfattas av 
skyldighet att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster och 
tillhandahålls av utsedda företag. 
Påvisbara extra nettokostnader pga. detta 
ska betalas tillbaka till de utsedda 
företagen.

Or. de

Motivering

I regel är det inte möjligt att täcka kostnaderna för att tillhandahålla denna typ av tariffer. En 
stat som ålägger företag sådana skyldigheter måste kompensera berörda företag för 
påvisbara extrakostnader för att förhindra att sådana extra skyldigheter missgynnar dem i 
konkurrensen med andra operatörer.

Ändringsförslag 44
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får, förutom varje 
bestämmelse om att utsedda företag ska 
erbjuda särskilda taxealternativ eller iaktta 
prisbegränsningar eller geografisk 
utjämning eller andra liknande ordningar, 
säkerställa att konsumenter med låga 
inkomster, funktionshinder eller särskilda 
sociala behov får stöd.”

3. Medlemsstaterna får, förutom varje 
bestämmelse om att utsedda företag ska 
erbjuda särskilda taxealternativ eller iaktta 
prisbegränsningar eller geografisk 
utjämning eller andra liknande ordningar, 
säkerställa att konsumenter med låga 
inkomster, funktionshinder eller särskilda 
sociala behov får stöd. Medlemsstaterna 
ska se till att de företag som de ålägger 
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sådana skyldigheter får ersättning för 
påvisbara extra nettokostnader.

Or. de

Motivering

I likhet med särskilda tariffer är det i regel inte möjligt att täcka kostnaderna samtidigt som 
man följer prisbegränsningarna. En stat som ålägger företag sådana skyldigheter måste 
kompensera berörda företag för påvisbara extrakostnader för att förhindra att sådana extra 
skyldigheter missgynnar företagen i konkurrensen med andra operatörer.

Ändringsförslag 45
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10 – led a (led c i den svenska versionen)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Punkt 1 ska ersättas med följande: utgår
”1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
nationella tillsynsmyndigheterna inför 
lämpliga regleringsskyldigheter för 
företag som kan anses ha ett betydande 
inflytande på en bestämd 
slutkundsmarknad i enlighet med 
artikel 14 i direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektivet) om
a) en nationell tillsynsmyndighet avgör till 
följd av en marknadsanalys som utförts i 
enlighet med artikel 16 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) att 
det inte råder någon effektiv konkurrens 
på en viss slutkundsmarknad, som 
fastställts i enlighet med artikel 15 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet), och
b) den nationella tillsynsmyndigheten 
fastslår att de skyldigheter som införs i 
enlighet med direktiv 2002/19/EG 
(tillträdesdirektivet) inte skulle leda till att 
målen i artikel 8 i direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektivet) uppfylls.”
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Or. de

Motivering

En avreglering av slutkundsmarknaden är ett viktigt steg på vägen mot en övergång till 
allmän konkurrenslagstiftning. Om man reglerar både priser och tillgång samtidigt, både på 
leverantörs- och kundnivå, skulle denna dubbelreglering kvarstå, vilket onödigtvis skulle 
försvåra utvecklingen av nya produkter på t.ex. bredbandsområdet.

Ändringsförslag 46
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10 – led aa (nytt)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Punkt 2 ska utgå. 

Or. de

Motivering

En avreglering av slutkundsmarknaden är ett viktigt steg på vägen mot en övergång till 
allmän konkurrenslagstiftning. Om man reglerar både priser och tillgång samtidigt, både på 
leverantör- och kundnivå, skulle denna dubbelreglering kvarstå, vilket onödigtvis skulle 
försvåra utvecklingen av nya produkter på t.ex. bredbandsområdet.

Ändringsförslag 47
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att om 
avtal ingås mellan abonnenter och företag 
som levererar elektroniska 
kommunikationstjänster som tillåter 
talkommunikation ska abonnenter tydligt 

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att om 
avtal ingås mellan abonnenter och företag 
som levererar elektroniska 
kommunikationstjänster som tillåter 
talkommunikation ska abonnenter tydligt 
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informeras om tillträde till larmtjänster 
ingår. Leverantörer av elektroniska 
kommunikationstjänster ska säkerställa att 
konsumenter får tydlig information om 
bristen på tillgång till larmtjänster innan 
avtal ingås och regelbundet därefter.

informeras om tillträde till larmtjänster 
ingår. Leverantörer av elektroniska 
kommunikationstjänster ska säkerställa att 
konsumenter får tydlig information om 
bristen på tillgång till larmtjänster innan 
avtal ingås och därefter.

Or. de

Motivering

Att ställa krav på regelbunden information leder till frågan: Hur ofta är regelbundet? Detta 
orsakar rättslig osäkerhet. Information bör tillhandahållas endast när omständigheterna så 
kräver för att undvika en överdriven information som slutanvändaren inte efterfrågar.

Ändringsförslag 48
Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 20 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att om 
avtal ingås mellan abonnenter och företag 
som levererar elektroniska 
kommunikationstjänster och/eller nät ska 
abonnenter få tydlig information innan 
avtalet ingås och regelbundet därefter om 
varje ändring som införs av leverantören 
som kan begränsa deras förmåga att ha 
tillgång till och kunna distribuera lagenligt 
innehåll och använda lagenliga 
applikationer och/eller tjänster efter eget 
val.

5. Medlemsstaterna ska säkerställa och 
tillämpa utan dröjsmål när så krävs att om 
avtal ingås mellan abonnenter och företag 
som levererar elektroniska 
kommunikationstjänster och/eller nät ska 
abonnenter få tydlig information innan 
avtalet ingås och regelbundet därefter om 
varje ändring som införs av leverantören 
som på ett rimligt sätt kan begränsa deras 
förmåga att ha tillgång till och kunna 
distribuera lagenligt innehåll och använda 
lagenliga applikationer och/eller tjänster 
efter eget val. Denna information ska 
tillhandahållas i ett tydligt, heltäckande 
och lättillgängligt format.

Or. en
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Motivering

Begränsningar som införs av företag som tillhandahåller elektroniska 
kommunikationstjänster och eller elektroniska kommunikationsnät ska vara rimliga och 
information om begränsningarna bör vara tydlig. Om det visar sig att ett företag tillämpar 
begränsningar utan att meddela abonnenterna ska medlemsstaterna snabbt se till att 
informationsskyldigheten efterlevs.

Ändringsförslag 49
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 20 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att om 
avtal ingås mellan abonnenter och företag 
som levererar elektroniska 
kommunikationstjänster och/eller nät ska 
abonnenter få tydlig information innan 
avtalet ingås och regelbundet därefter om 
varje ändring som införs av leverantören 
som kan begränsa deras förmåga att ha 
tillgång till och kunna distribuera lagenligt
innehåll och använda lagenliga
applikationer och/eller tjänster efter eget 
val.

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att om 
avtal ingås mellan abonnenter och företag 
som levererar elektroniska 
kommunikationstjänster och/eller nät ska 
abonnenter få tydlig information innan 
avtalet ingås och därefter om varje ändring 
som införs av leverantören som kan 
begränsa deras förmåga att ha tillgång till 
och kunna distribuera innehåll och använda 
applikationer och/eller tjänster efter eget 
val.

Or. de

Motivering

Att ställa krav på regelbunden information leder till frågan, hur ofta? och därmed till rättslig 
osäkerhet. Informationen bör utformas från fall till fall. Hänvisningen till lagenlighet antyder 
att leverantören kontrollerar innehållet i meddelandena och skulle kunna kategorisera den 
vilket i allmänhet inte är fallet. Detta är missledande eftersom det är förbjudet i lag. För att 
undvika missförstånd bör adjektivet tas bort.
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Ändringsförslag 50
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 20 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska säkerställa att om 
avtal ingås mellan abonnenter och företag 
som tillhandahåller elektroniska 
kommunikationstjänster och/eller nät ska 
abonnenterna få tydlig information innan 
avtalet ingås och regelbundet därefter om 
deras skyldigheter att respektera 
upphovsrätt och relaterade rättigheter. 
Utan att det påverkar bestämmelserna i 
direktiv 2000/31/EG om elektronisk 
handel omfattar detta skyldigheten att 
informera abonnenter om de vanligaste 
typerna av överträdelser och dess rättsliga 
konsekvenser.

utgår

Or. de

Motivering

Det är inte telebolagens uppgift att informera kunderna om påföljder vid brott mot 
upphovsrätten och andra olagliga handlingar.

Ändringsförslag 51
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 20 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska säkerställa att om 
avtal ingås mellan abonnenter och företag 
som tillhandahåller elektroniska 
kommunikationstjänster och/eller nät ska 
abonnenterna få tydlig information innan 

6. Medlemsstaterna ska säkerställa att om 
avtal ingås mellan abonnenter och företag 
som tillhandahåller elektroniska 
kommunikationstjänster och/eller nät ska 
abonnenterna få tydlig information innan 
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avtalet ingås och regelbundet därefter om 
deras skyldigheter att respektera 
upphovsrätt och relaterade rättigheter. 
Utan att det påverkar bestämmelserna i 
direktiv 2000/31/EG om elektronisk 
handel omfattar detta skyldigheten att 
informera abonnenter om de vanligaste 
typerna av överträdelser och dess rättsliga 
konsekvenser.

avtalet ingås och därefter om deras 
skyldigheter att respektera upphovsrätt och 
relaterade rättigheter.

Or. de

Motivering

Att ställa krav på regelbunden information leder till frågan: Hur ofta är regelbundet? Detta 
orsakar rättslig osäkerhet. Information bör tillhandahållas endast när omständigheterna så 
kräver för att undvika en överdriven information som slutanvändaren inte efterfrågar. Den 
detaljerade skyldigheten i sista meningen skulle även lägga en ovälkommen börda på 
tjänsteleverantören och i extrema fall kunna leda till en konflikt mellan denna och juridisk 
expertis, och bör därför strykas.

Ändringsförslag 52
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 20 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Abonnenter ska ha rätt att häva sina 
avtal utan påföljd om de underrättas om 
ändringar i avtalsvillkoren som föreslagits 
av operatörerna. Abonnenter ska 
underrättas i god tid, minst en månad i 
förväg, före alla sådana ändringar och ska 
samtidigt informeras om sin rätt att utan 
påföljd häva sådana avtal om de inte godtar 
de nya villkoren.”

7. Abonnenter ska ha rätt att häva sina 
avtal utan påföljd om de underrättas om 
ändringar i avtalsvillkoren som föreslagits 
av operatörerna. Abonnenter skall 
underrättas i god tid, minst en månad i 
förväg, före alla sådana ändringar och skall 
samtidigt informeras om sin rätt att utan 
påföljd häva sådana avtal om de inte godtar 
de nya villkoren. Denna rätt kan endast 
utnyttjas när ändringarna är till nackdel 
för abonnenten.

Or. de
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Motivering

Rätten att häva avtal utan straffavgifter bör endast gälla om ändringen missgynnar 
konsumenten. Annars skulle kunderna kunna häva sina avtal utan uppsägningstid även om 
ändringarna vore gynnsamma.

Ändringsförslag 53
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 20 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Abonnenter ska ha rätt att häva sina 
avtal utan påföljd om de underrättas om
ändringar i avtalsvillkoren som föreslagits 
av operatörerna. Abonnenter ska 
underrättas i god tid, minst en månad i 
förväg, före alla sådana ändringar och ska 
samtidigt informeras om sin rätt att utan 
påföljd häva sådana avtal om de inte godtar 
de nya villkoren.”

7. Abonnenter ska ha rätt att häva sina 
avtal utan påföljd vid ändringar i 
avtalsvillkoren som föreslagits av 
operatörerna, om ändringarna i sin helhet 
är till nackdel för dem. Abonnenter skall 
underrättas i god tid, minst en månad i 
förväg, före alla sådana ändringar och skall 
samtidigt informeras om sin rätt att utan 
påföljd häva sådana avtal om de inte godtar 
de nya villkoren.”

Or. de

Motivering

Rätten att häva avtal pga. av ändringar bör inte inträda när ändringarna meddelas utan när 
de träder i kraft. Och i princip bör denna rätt inte gälla för varje fall där slutanvändaren är 
kund till en leverantör som ändrar sina villkor i en förändrad omvärld, utan bör endast 
tillämpas om de nya villkoren som helhet faktiskt innebär att slutanvändaren missgynnas 
jämfört med ursprungsvillkoren.

Ändringsförslag 54
Renato Brunetta

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 20 – punkt 7a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Medlemsstaterna ska säkerställa att, 
om avtal ingås mellan abonnenter och 
företag som levererar elektroniska 
kommunikationstjänster och/eller 
elektroniska kommunikationsnät, ska 
abonnentuppgifter automatiskt tas med i 
abonnentförteckningen, med förbehåll för 
när abonnenter uttryckligen begär att 
vissa uppgifter inte ska tas med, eller att 
abonnenter uttryckligen tillfrågas när 
avtalet ingås, och regelbundet därefter, 
om och hur de önskar att berörda 
uppgifter ska tas med i 
abonnentförteckningen och om de vill 
utnyttja möjligheten att inte lämna ut 
vissa uppgifter i abonnentförteckningen 
till användarna av 
nummerupplysningstjänsten.

Or. en

Motivering

Leverantörer av nummerupplysningstjänster kan på detta sätt underlätta kommunikation med 
kunder som använder sig av elektroniska kommunikationstjänster utan att äventyra kundernas 
rätt att skydda personliga uppgifter och på så sätt bättre uppfylla det dubbla målet att få med 
uppgifter och att respektera kunderna. Det är nödvändigt att inrätta mekanismer som 
garanterar slutanvändares rätt att tas med i abonnentförteckningen på dessa sätt och 
därigenom säkerställa att nummerupplysningen blir heltäckande i enlighet med skäl 11 i 
direktivet om samhällsomfattande tjänster.

Ändringsförslag 55
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
nationella tillsynsmyndigheterna kan 

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
nationella tillsynsmyndigheterna, om sam-



PE404.785v01-00 28/53 AM\718824SV.doc

SV

ålägga företag som tillhandahåller 
elektroniska kommunikationsnät att 
tillhandahålla tillämplig taxeinformation 
till kunder vid tidpunkten och platsen för 
försäljningen för att säkerställa att 
konsumenter får all information om 
prisvillkoren.

och självregleringsåtgärderna visar sig 
vara ineffektiva, kan ålägga företag som 
tillhandahåller elektroniska 
kommunikationsnät att tillhandahålla 
tillämplig taxeinformation till kunder vid 
tidpunkten och platsen för försäljningen för 
att säkerställa att konsumenter får all 
information om prisvillkoren.

Or. de

Motivering

Bestämmelserna om öppenhet och offentliggörande av information tillämpas endast om själv-
och samregleringskoden inte räcker.

Ändringsförslag 56
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 21 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen kan, för att säkerställa att 
slutanvändare gynnas av en konsekvent 
strategi för öppet redovisade taxor liksom 
tillhandahållandet av information i enlighet 
med artikel 20.5 i gemenskapen, efter 
samråd med den europeiska myndigheten 
för marknaden för elektronisk 
kommunikation (nedan kallad 
myndigheten), vidta lämpliga tekniska 
genomförandeåtgärder inom detta 
område, som t.ex. i detalj ange metodik 
eller förfaranden. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke väsentliga delar av 
detta direktiv genom att komplettera det, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 37.2. 
Kommissionen kan, vid tvingande, 
brådskande skäl, tillämpa det 
skyndsamma förfarandet som anges i 
artikel 37.3.”

6. Kommissionen kan, för att säkerställa att 
slutanvändare gynnas av en konsekvent 
strategi för öppet redovisade taxor liksom 
tillhandahållandet av information i enlighet 
med artikel 20.5 i gemenskapen, införa 
riktlinjer, som t.ex. i detalj anger metodik 
eller förfaranden.”
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Or. de

Motivering

I det nuvarande lagrummet hänvisas till kommunikationskommittén för tekniska anpassningar 
till bilagorna, i enlighet med artikel 35 i direktiv 2002/22/EG. Så bör det förbli i den nya 
lagstiftningen. Användningen av kommittéförfarandet i enlighet med artikel 37.2 och 37.3 kan 
dock medföra reglering av många områden som inte omfattas av lagstiftningsförfarandet. 
Kommissionen kan utarbeta riktlinjer för att medverka till utbyte av erfarenheter. Den 
myndighet som nämns i kommissionens förslag KOM(2007)0699 är inte önskvärd.

Ändringsförslag 57
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13 – led b (led f i den svenska versionen)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 3:

utgår

”3. Kommissionen kan, för att förhindra 
en försämring av tjänsten och avtagande 
av nättrafiken, efter samråd med den 
europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation, vidta 
tekniska genomförandeåtgärder när det 
gäller en lägsta kvalitetsnivå för 
tjänstekraven som ska fastställas av den 
nationella tillsynsmyndigheten för företag 
som tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar av 
detta direktiv genom att komplettera det, 
ska antas i enlighet med det 
regleringsförfarande med prövning som 
avses i artikel 37.2. Kommissionen kan, av 
tvingande och brådskande skäl, tillämpa 
det brådskande förfarande som anges i 
artikel 37.3.”

Or. es
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Ändringsförslag 58
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13 – led b (led f i den svenska versionen)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen kan, för att förhindra en 
försämring av tjänsten och avtagande av
nättrafiken, efter samråd med den 
europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation, vidta 
tekniska genomförandeåtgärder när det 
gäller en lägsta kvalitetsnivå för 
tjänstekraven som ska fastställas av den 
nationella tillsynsmyndigheten för företag 
som tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar av 
detta direktiv genom att komplettera det, 
ska antas i enlighet med det 
regleringsförfarande med prövning som 
avses i artikel 37.2. Kommissionen kan, av 
tvingande och brådskande skäl, tillämpa 
det brådskande förfarande som anges i 
artikel 37.3.”

3. Nationella tillsynsmyndigheter kan, för 
att förhindra en konkurrensmotverkande 
blockering och allvarlig försämring av 
nättjänsten införa lägsta kvalitetsnivå för 
tjänstekraven för företag som 
tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät. Företag som 
tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät ska ha rätt att utföra 
rimligt underhåll av näten. Införandet av 
en lägsta kvalitetsnivå för tjänsterna får 
inte leda till oavsiktliga konsekvenser som 
försämrar konsumenternas val och 
innovationsbenägenheten.”

Or. en

Motivering

Man måste skilja på blockering och försämring, vilket inte bör tillåtas, och rimligt underhåll 
av nät, vilket under vissa omständigheter kan leda till långsammare trafik, för att säkerställa 
en genomsnittlig kvalitet för alla slutanvändare.

Ändringsförslag 59
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13 – led b (led f i den svenska versionen)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 22 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Kommissionen kan, för att förhindra en 
försämring av tjänsten och avtagande av 
nättrafiken, efter samråd med den 
europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation, vidta 
tekniska genomförandeåtgärder när det 
gäller en lägsta kvalitetsnivå för 
tjänstekraven som ska fastställas av den 
nationella tillsynsmyndigheten för företag 
som tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar av 
detta direktiv genom att komplettera det, 
ska antas i enlighet med det 
regleringsförfarande med prövning som 
avses i artikel 37.2. Kommissionen kan, av 
tvingande och brådskande skäl, tillämpa 
det brådskande förfarande som anges i 
artikel 37.3.”

”3. Kommissionen och de nationella 
tillsynsmyndigheterna kan, för att 
förhindra en försämring av tjänsten och 
avtagande av nättrafiken föreslå en lägsta 
kvalitetsnivå för tjänstekraven för att 
åstadkomma bästa möjliga utbud av 
tjänster, t.ex. så kallade ”Voice-Over-IP-
tjänster”. I förslagen bör hänsyn tas till 
internationellt erkända standarder.”

Or. de

Motivering

Um eine Verschlechterung oder Verlangsamung von Diensten für den Endkunden zu 
verhindern, insbesondere im Bereich Voice Over IP, sollten die Kommission und der 
nationale Regulierer Mindestanforderungen für die best mögliche Diensterbringung falls 
erforderlich vorschlagen können. Die Vorschläge sollten aber internationale Standards 
berücksichtigen, um vergleichbare Wettbewerbsbedingungen für die europäische Industrie zu 
garantieren. Darüber hinaus dürften diese Maßnahmen nicht im Rahmen des 
Komitologieverfahrens nach Art 37 Absatz 2 oder nach dem Dringlichkeitsverfahren 
genommen werden, da es sich nicht um nicht wesentliche Bestimmungen handelt, sondern 
diese Vorschläge hätten wichtige Konsequenzen für die Qualität der Diensterbringung.

Ändringsförslag 60
Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13 – led b (led f i den svenska versionen)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 22 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Kommissionen kan, för att förhindra en 
försämring av tjänsten och avtagande av 
nättrafiken, efter samråd med den 
europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation, vidta 
tekniska genomförandeåtgärder när det 
gäller en lägsta kvalitetsnivå för 
tjänstekraven som ska fastställas av den 
nationella tillsynsmyndigheten för företag 
som tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar av 
detta direktiv genom att komplettera det, 
ska antas i enlighet med det 
regleringsförfarande med prövning som 
avses i artikel 37.2. Kommissionen kan, av 
tvingande och brådskande skäl, tillämpa 
det brådskande förfarande som anges i 
artikel 37.3.”

”3. Medlemsstaterna ska, för att förhindra 
en försämring av tjänsten och avtagande av 
nättrafiken, se till att de nationella 
tillsynsmyndigheterna kan fastställa en 
lägsta kvalitetsnivå för tjänstekraven för 
företag som tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät.”

Or. en

Motivering

Eftersom situationen i medlemsstaterna kan skilja sig åt är det viktigt att de nationella 
tillsynsmyndigheterna har möjlighet att agera.

Ändringsförslag 61
Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13 – led ba (nytt)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 22 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 3a:
”3a. För att säkerställa att användarnas
möjligheter att ha tillgång till och 
distribuera lagenligt innehåll och 
använda lagenliga program och/eller 
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tjänster efter eget val inte begränsas på ett 
orimligt sätt ska medlemsstaterna se till 
att de nationella tillsynsmyndigheterna
säkerställer att de begränsningar som 
införs av företag som tillhandahåller 
allmänna kommunikationsnät för 
abonnenters möjligheter att ha tillgång till 
eller distribuera lagenligt innehåll 
motiveras tillbörligt.”

Or. en

Motivering

Nationella myndigheter bör ha möjlighet att kontrollera om diskriminerande agerande av 
företag som tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster är motiverat. 

Ändringsförslag 62
Renato Brunetta

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15 – led aa (nytt)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Artikel 25.1 ska ersättas med 
följande:
”1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
uppgifter om alla slutanvändare av 
elektroniska kommunikationsnättjänster 
antingen automatiskt tas med i 
abonnentförteckningen eller att de 
uttryckligen tillfrågas vid beställningen av 
en tjänst och därefter regelbundet om och 
hur de önskar att tillämpliga uppgifter ska 
tas med i abonnentförteckningen. 
Slutanvändarna ska även erbjudas 
möjligheten att vissa uppgifter i 
abonnentförteckningen inte visas för 
användarna av 
nummerupplysningstjänsten.”

Or. en
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Motivering

Införandet av krav på generella villkor för operatörer som kontrollerar tillgång till uppgifter 
är motiverat för att säkerställa att användarna kan dra nytta av konkurrensen när det gäller 
nummerupplysningstjänster och skulle möjliggöra ett borttagande av den omfattande 
regleringen av samhällsomfattande tjänster. EU-medborgares möjlighet att resa till andra 
medlemsstater och samtidigt kunna ha tillgång till sin vanliga nummerupplysningstjänst för 
att få uppgifter på sitt modersmål är mycket viktigt för att främja den inre marknaden.

Ändringsförslag 63
Renato Brunetta

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15 – led b (led h i den svenska versionen)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
slutanvändare som är anslutna till en 
offentligt tillgänglig telefontjänst har 
tillgång till nummerupplysningstjänster i 
enlighet med artikel 5.1 b.”

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
slutanvändare av en elektronisk 
kommunikationstjänst har tillgång till 
nummerupplysningstjänster i enlighet med 
artikel 5.1 och att operatörer som 
kontrollerar tillgång till sådana tjänster 
tillhandahåller tjänster på rättvisa, 
kostnadsbaserade, opartiska, 
icke-diskriminerande och öppna villkor.

Or. en

Motivering

Införandet av krav på generella villkor för operatörer som kontrollerar tillgång till uppgifter 
är motiverat för att säkerställa att användarna kan dra nytta av konkurrensen när det gäller 
nummerupplysningstjänster och skulle möjliggöra ett borttagande av den omfattande 
regleringen av samhällsomfattande tjänster. EU-medborgares möjlighet att resa till andra 
medlemsstater och samtidigt kunna ha tillgång till sin vanliga nummerupplysningstjänst för 
att få uppgifter på sitt modersmål är mycket viktigt för att främja den inre marknaden.
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Ändringsförslag 64
Renato Brunetta

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15 – led ba (nytt)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Artikel 25.4 ska ersättas med 
följande:
”4. Medlemsstaterna får inte behålla 
någon inskränkande reglering som 
hindrar slutanvändare i en medlemsstat 
från att direkt få tillträde till 
nummerupplysningstjänsten i en annan 
medlemsstat, via röstsamtal eller sms, och 
ska vidta åtgärder för att säkerställa 
sådant tillträde i enlighet med artikel 28 i 
detta direktiv.”

Or. en

Motivering

Införandet av krav på generella villkor för operatörer som kontrollerar tillgång till uppgifter 
är motiverat för att säkerställa att användarna kan dra nytta av konkurrensen när det gäller 
nummerupplysningstjänster och skulle möjliggöra ett borttagande av den omfattande 
regleringen av samhällsomfattande tjänster. EU-medborgares möjlighet att resa till andra 
medlemsstater och samtidigt kunna ha tillgång till sin vanliga nummerupplysningstjänst för 
att få uppgifter på sitt modersmål är mycket viktigt för att främja den inre marknaden.

Ändringsförslag 65
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 16
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag som tillhandahåller en 
uppringningstjänst av nationella och/eller 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag som tillhandahåller en 
uppringningstjänst och mottagningstjänst 
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internationella samtal via ett eller flera 
nummer inom en nationell eller 
internationell nummerplan tillhandahåller 
tillträde till larmtjänster.

för nationella och/eller internationella 
samtal via ett eller flera nummer inom en 
nationell eller internationell nummerplan 
tillhandahåller tillträde till larmtjänster.

Or. en

Motivering

Den föreslagna definitionen skulle innebära en alltför omfattande tillämpning av 
skyldigheterna gällande larmsamtal och blanda in tjänster som inte skulle omfattas av det 
nuvarande regelverket och inte är tänkta att ersätta teletjänster (t.ex. utgående samtal som 
endast riktas till telefonnummer i utlandet). Jag vill varna för detta eftersom det kan hämma 
nya innovativa tjänster genom införande av alltför betungande villkor innan tekniken är fullt 
utvecklad.

Ändringsförslag 66
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 16
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 26 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
slutanvändare med funktionshinder har 
tillträde till larmtjänster. För att kunna 
säkerställa att slutanvändare med 
funktionshinder har tillträde till 
larmtjänster när de reser till andra 
medlemsstater, kan de vidtagna åtgärderna 
inbegripa efterlevnad av relevanta 
standarder eller specifikationer som 
offentliggjorts i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 17 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
slutanvändare med funktionshinder har 
tillträde till larmtjänster i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 7. För att kunna 
säkerställa att slutanvändare med 
funktionshinder har tillträde till 
larmtjänster när de reser till andra 
medlemsstater, kan de vidtagna åtgärderna 
inbegripa efterlevnad av relevanta 
standarder eller specifikationer som 
offentliggjorts i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 17 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).

Or. el

Motivering

Dessa åtgärder kan omfatta tillhandahållande av särskild terminalutrustning för 
funktionshindrade användare, särskilt döva och hörselskadade eller personer med talproblem 
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eller dövblinda, samt tjänster för överföring av uppgifter eller annan särskild utrustning som 
bör tillhandahållas av medlemsstaterna.

Ändringsförslag 67
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 16
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 26 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
information om varifrån samtalet kommer 
tillhandahålls avgiftsfritt till de 
myndigheter som ansvarar för larmtjänster 
för alla samtal till det gemensamma 
europeiska larmnumret 112. 

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
information om varifrån samtalet kommer 
tillhandahålls till de myndigheter som 
ansvarar för larmtjänster för alla samtal till 
det gemensamma europeiska 
larmnumret 112. Kostnaden för att 
vidarefordra denna information ska 
täckas i enlighet med respektive nationellt 
regelverk för de nationella larmnumren.

Or. el

Motivering

Det är viktigt att bestämmelserna för hur kostnaderna för att fastställa varifrån samtalet till 
larmnumret 112 kommer överensstämmer med medlemsstaternas regelverk för den allmänna 
säkerheten.

Ändringsförslag 68
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 16
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 26 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen kan, för att säkerställa 
det effektiva genomförandet av 
112-tjänster i medlemsstaterna, inbegripet 
tillträde för slutanvändare med 

7. Kommissionen kan införa riktlinjer för 
att säkerställa det effektiva genomförandet 
av 112-tjänster i medlemsstaterna, 
inbegripet tillträde för slutanvändare med 
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funktionshinder när de reser till andra 
medlemsstater, efter samråd med den 
europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation, vidta 
tekniska genomförandeåtgärder.

funktionshinder när de reser till andra 
medlemsstater.”

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom 
att komplettera det, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 37.2. Kommissionen kan, 
vid tvingande, brådskande skäl, tillämpa 
det skyndsamma förfarandet som anges i 
artikel 37.3.”

Or. de

Motivering

I det nuvarande lagrummet hänvisas till kommunikationskommittén för tekniska anpassningar 
till bilagorna, i enlighet med artikel 35 i direktiv 2002/22/EG. Så bör det förbli i den nya 
lagstiftningen. Användningen av kommittéförfarandet i enlighet med artikel 37.2 och 37.3 kan 
dock medföra reglering av många områden som inte omfattas av lagstiftningsförfarandet. 
Kommissionen kan utarbeta riktlinjer för att medverka till utbyte av erfarenheter. Den 
myndighet som nämns i kommissionens förslag KOM(2007)0699 är inte önskvärd.

Ändringsförslag 69
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 16
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen kan, för att säkerställa att 
slutanvändare har en effektiv tillgång till 
nummer och tjänster inom gemenskapen, 
efter samråd med den europeiska 
myndigheten för marknaden för 
elektronisk kommunikation, vidta 
tekniska genomförandeåtgärder. Dessa 
åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom 
att komplettera det, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 

2. Kommissionen kan införa riktlinjer för 
att säkerställa att slutanvändare har tillträde 
till nummer och tjänster inom 
gemenskapen.”
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kontroll i artikel 37.2. Kommissionen kan, 
vid tvingande, brådskande skäl, tillämpa 
det skyndsamma förfarandet som anges i 
artikel 37.3.
Varje teknisk genomförandeåtgärd av 
detta slag kan periodvis granskas för att 
beakta marknadens utveckling och den 
tekniska utvecklingen.”

Or. de

Motivering

I det nuvarande lagrummet hänvisas till kommunikationskommittén för tekniska anpassningar 
till bilagorna, i enlighet med artikel 35 i direktiv 2002/22/EG. Så bör det förbli i den nya 
lagstiftningen. Användningen av kommittéförfarandet i enlighet med artikel 37.2 och 37.3 kan 
dock medföra reglering av många områden som inte omfattas av lagstiftningsförfarandet. 
Kommissionen kan utarbeta riktlinjer för att medverka till utbyte av erfarenheter. Den 
myndighet som nämns i kommissionens förslag KOM(2007)0699 är inte önskvärd.

Ändringsförslag 70
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 18
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
alla abonnenter med nummer från den 
nationella nummerplanen som kräver 
detta kan behålla sina nummer oberoende 
av vilket företag som tillhandahåller 
tjänsten i enlighet med bestämmelserna i 
bilaga I, del C.

utgår

Or. de

Motivering

Åtgärder rörande nummerportabilitet måste beslutas genom lagstiftning eftersom detta inte är 
en anpassning som motiveras av tekniska skäl eller marknadsorsaker. 
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Ändringsförslag 71
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 18
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 30 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Flyttningen av nummer och dess 
efterföljande aktivering ska utföras med 
minsta möjliga försening, inte längre än en 
arbetsdag från abonnentens inledande 
begäran.

4. Flyttningen av nummer och dess 
efterföljande aktivering ska utföras med 
minsta möjliga försening, inte längre än en 
arbetsdag från abonnentens inledande 
begäran, när det gäller mobilnät och inte 
senare än tre arbetsdagar räknat från 
abonnentens inledande begäran när det
gäller fasta nätoperatörer.

Or. ro

Motivering

Det är viktigt att göra denna åtskillnad eftersom en anslutning kan innebära mer 
komplicerade tekniska anpassningar beroende på befintlig infrastruktur.

Ändringsförslag 72
Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 18
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 30 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De nationella tillsynsmyndigheterna ska, 
utan att det påverkar tillämpningen av den 
kortaste abonnemangsperiod som medges, 
säkerställa att villkor och förfaranden vid 
uppsägning av avtalet inte hämmar bytet av 
leverantör av tjänster.”

6. De nationella tillsynsmyndigheterna ska, 
utan att det påverkar tillämpningen av den 
kortaste rimliga abonnemangsperiod som 
medges, säkerställa att villkor och 
förfaranden vid uppsägning av avtalet inte 
hämmar bytet av leverantör av tjänster.”

Or. en
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Motivering

De kortaste abonnemangsperioderna ska vara rimliga och inte hämma konkurrensen.

Ändringsförslag 73
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 19
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Företag som omfattas av 
medlemsstaternas jurisdiktion och som 
tillhandahåller elektroniska 
kommunikationsnät som används för 
distribution av radio- och tv-sändningar
till allmänheten, där ett betydande antal 
slutanvändare av sådana nät använder dem 
som sitt huvudsakliga medel för att ta emot
radio- och tv-sändningar, får av 
medlemsstaterna åläggas skälig 
sändningsplikt (“must carry”) för 
överföring av vissa angivna kanaler och 
tjänster för radio- och 
televisionssändningar samt 
tillträdestjänster. Sådana skyldigheter ska 
endast införas när det är nödvändigt för att 
uppfylla mål av allmänt intresse som är 
klart och särskilt fastställda av varje 
medlemsstat i respektive nationell 
lagstiftning och de ska vara 
proportionerliga och öppna för insyn.

”1. Företag som omfattas av 
medlemsstaternas jurisdiktion och som 
tillhandahåller elektroniska 
kommunikationsnät som används för 
distribution av radio och audiovisuella 
medietjänster till allmänheten, där ett 
betydande antal slutanvändare av sådana 
nät använder dem som sitt huvudsakliga 
medel för att ta emot radio och
audiovisuella medietjänster, får av 
medlemsstaterna åläggas skälig 
sändningsplikt (”must carry”) för 
överföring av vissa angivna audiovisuella 
medietjänster och kompletterande 
tjänster. Sådana skyldigheter ska endast 
införas när det är nödvändigt för att 
uppfylla mål av allmänt intresse som är 
klart och särskilt fastställda av varje 
medlemsstat och de ska vara 
proportionerliga och öppna för insyn.

Or. de

Motivering

Tillämpningsområdet måste överensstämma med tv-direktivet. Tillämpningsområdet för 
sändningsplikten i artikel 31 är alltför smalt och strider mot telekommunikationspaketets 
uttalade mål: att öka användarnas och konsumenternas rättigheter. Det talas endast om 
tjänster för att underlätta tillgången för funktionshindrade. Reglerna för sändningsplikten 
måste omfatta även andra grupper, t.ex. språkliga minoriteter eller kompletterande tjänster 
riktade till allmänheten som radiotext, text-tv och programinformation.
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Ändringsförslag 74
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 19
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se över 
sändningsplikten (“must carry”) 
åtminstone vart tredje år.”

Medlemsstaterna ska se över 
sändningsplikten (“must carry”) 
regelbundet.”

Or. de

Motivering

Med tanke på de olika rättsliga instrumenten i medlemsstaterna bör det inte införas några 
EU-bestämmelser om hur ofta sändningsplikten ska ses över.

Ändringsförslag 75
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20 – led b (led m b i den svenska versionen)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 33 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen kan, utan att det påverkar 
tillämpningen av direktiv 1999/5/EG, 
särskilt funktionshinderkrav i enlighet med 
artikel 3.3 f och för att förbättra tillträdet 
till elektroniska kommunikationstjänster 
och utrustning för slutanvändare med 
funktionshinder, efter samråd med den 
europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation, vidta 
lämpliga tekniska genomförandeåtgärder 
för att ta itu med de frågor som tagits upp i 
rapporten som anges i punkt 3, efter ett 
offentligt samråd. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke väsentliga delar av 

4. Kommissionen kan, utan att det påverkar 
tillämpningen av direktiv 1999/5/EG, 
särskilt funktionshinderkrav i enlighet med 
artikel 3.3 f och för att förbättra tillträdet 
till elektroniska kommunikationstjänster 
och utrustning för slutanvändare med 
funktionshinder, införa riktlinjer och vidta 
lämpliga tekniska genomförandeåtgärder 
för att ta itu med de frågor som tagits upp i 
rapporten som anges i punkt 3, efter ett 
offentligt samråd.”
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detta direktiv genom att komplettera det, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 37.2. 
Kommissionen kan, vid tvingande, 
brådskande skäl, tillämpa det 
skyndsamma förfarandet som anges i 
artikel 37.3.”

Or. de

Motivering

I det nuvarande lagrummet hänvisas till kommunikationskommittén för tekniska anpassningar 
till bilagorna, i enlighet med artikel 35 i direktiv 2002/22/EG. Så bör det förbli i den nya 
lagstiftningen. Användningen av kommittéförfarandet i enlighet med artikel 37.2 och 37.3 kan 
dock medföra reglering av många områden som inte omfattas av lagstiftningsförfarandet. 
Kommissionen kan utarbeta riktlinjer för att medverka till utbyte av erfarenheter. Den 
myndighet som nämns i kommissionens förslag KOM(2007)0699 är inte önskvärd.

Ändringsförslag 76
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 24
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 37 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5 a.1–5 a.4 och artikel 7 i 
beslut 1999/468/EG tillämpas, med 
beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i 
det beslutet.”

utgår

Or. de

Motivering

I det nuvarande lagrummet hänvisas till kommunikationskommittén för tekniska anpassningar 
till bilagorna, i enlighet med artikel 35 i direktiv 2002/22/EG. Så bör det förbli i den nya 
lagstiftningen. Användningen av kommittéförfarandet, med kontrollrätt för 
Europaparlamentet, kan medföra reglering av många områden som inte omfattas av 
lagstiftningsförfarandet, alltså utan konsekvensbedömningar och utan någon offentlig debatt. 
Kommissionen kan dock utarbeta riktlinjer för att medverka till utbyte av erfarenheter.
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Ändringsförslag 77
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 24
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 37 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5 a.1, 5 a.2, 5 a.4 och 5 a.6 samt 
artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, 
med beaktande av bestämmelserna i 
artikel 8 i det beslutet.”

utgår

Or. de

Motivering

I det nuvarande lagrummet hänvisas till kommunikationskommittén för tekniska anpassningar 
till bilagorna, i enlighet med artikel 35 i direktiv 2002/22/EG. Så bör det förbli i den nya 
lagstiftningen. Användningen av det skyndsamma kommittéförfarande kan medföra reglering 
av många områden som inte omfattas av lagstiftningsförfarandet, alltså utan 
konsekvensbedömningar och utan någon offentlig debatt. Kommissionen kan dock utarbeta 
riktlinjer för att medverka till utbyte av erfarenheter.

Ändringsförslag 78
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3 – led b
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Vid en säkerhetsöverträdelse, som leder 
till en oavsiktlig eller olaglig förstörelse, 
förlust, ändring eller ett inte auktoriserad 
avslöjande av eller tillgång till 
personuppgifter som överförts, lagrats eller 
på annat sätt behandlats i samband med 
tillhandahållandet av allmänna 
kommunikationsnät i gemenskapen, ska 

”3. Vid en säkerhetsöverträdelse som görs 
av en leverantör av allmänna elektroniska 
kommunikationstjänster och som leder till 
en oavsiktlig eller olaglig förstörelse, 
förlust, ändring eller ett inte auktoriserad 
avslöjande av eller tillgång till 
personuppgifter som överförts, lagrats eller 
på annat sätt behandlats i samband med 
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leverantören av allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster, utan 
onödiga dröjsmål, meddela den berörda 
abonnenten och den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten om denna 
överträdelse. Meddelandet till abonnenten
ska åtminstone beskriva vilken slags 
överträdelse det gäller och rekommendera 
åtgärder för att mildra dess möjliga 
negativa effekter. Anmälan till den 
nationella tillsynsmyndigheten ska 
dessutom beskriva konsekvenserna och de 
åtgärder som leverantören vidtagit.

tillhandahållandet av allmänna 
kommunikationsnät i gemenskapen, ska 
leverantören av allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster, utan 
onödiga dröjsmål, meddela den berörda 
nationella tillsynsmyndigheten om denna 
överträdelse. Meddelandet ska beskriva 
vilken slags överträdelse det gäller och 
konsekvenserna av denna och de åtgärder 
som leverantören vidtagit, samt 
rekommendera åtgärder för att mildra 
dess eventuella negativa effekter. Den 
nationella tillsynsmyndigheten ska besluta 
om en leverantör som tillhandahåller 
allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster ska meddela 
berörda abonnenter om överträdelsen. 
Kommission kan, efter samråd med (xxx), 
vidta erforderliga samordningsåtgärder 
för att garantera samstämmighet på 
gemenskapsnivå. Den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten ska vid behov 
informera de nationella 
tillsynsmyndigheterna i övriga 
medlemsstater och (xxx) om 
överträdelsen. Den nationella 
tillsynsmyndigheten kan informera 
allmänheten om överträdelsen, om detta 
ligger i allmänhetens intresse. 
Var tredje månad ska den nationella 
tillsynsmyndigheten lämna in en 
sammanfattande rapport till 
kommissionen om de anmälningar som 
kommit in och de åtgärder som vidtagits i 
enlighet med denna punkt.

Or. en

Motivering

Leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster är ansvariga för meddelanden om 
säkerhetsöverträdelser endast när överträdelsen orsakats av deras egna åtgärder och inte av 
en utomstående part. Dessutom skulle information till alla abonnenter om varje enskild 
överträdelse kunna skapa onödig förvirring. De nationella tillsynsmyndigheterna bör fatta 
beslut om säkerhetsrisken och om de potentiella konsekvenserna är tillräckligt allvarliga för 
att man ska vidta förebyggande åtgärder. Kommissionen ska övervaka säkerhetsöverträdelser 
och åtgärder som vidtas av de nationella tillsynsmyndigheterna för att förebygga skadliga 
konsekvenser som kan förorsakas eller kunde ha förorsakats av en överträdelse.
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Ändringsförslag 79
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3 – led b
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Vid en säkerhetsöverträdelse, som leder 
till en oavsiktlig eller olaglig förstörelse, 
förlust, ändring eller ett inte auktoriserad 
avslöjande av eller tillgång till 
personuppgifter som överförts, lagrats eller 
på annat sätt behandlats i samband med 
tillhandahållandet av allmänna 
kommunikationsnät i gemenskapen, ska 
leverantören av allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster, utan 
onödiga dröjsmål, meddela den berörda 
abonnenten och den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten om denna 
överträdelse. Meddelandet till abonnenten 
ska åtminstone beskriva vilken slags 
överträdelse det gäller och rekommendera 
åtgärder för att mildra dess möjliga 
negativa effekter. Anmälan till den 
nationella tillsynsmyndigheten ska 
dessutom beskriva konsekvenserna och de 
åtgärder som leverantören vidtagit.

”3. Vid en säkerhetsöverträdelse, som leder 
till en oavsiktlig eller olaglig förstörelse, 
förlust, ändring eller ett inte auktoriserad 
avslöjande av eller tillgång till 
personuppgifter som överförts, lagrats eller 
på annat sätt behandlats i samband med 
tillhandahållandet av allmänna 
kommunikationsnät i gemenskapen, ska 
leverantören av allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster, utan 
onödiga dröjsmål, meddela den berörda 
abonnenten och den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten om denna 
överträdelse. Meddelandet till abonnenten 
ska åtminstone beskriva vilken slags 
överträdelse det gäller och rekommendera 
åtgärder för att mildra dess möjliga 
negativa effekter. Anmälan till den 
nationella tillsynsmyndigheten ska 
dessutom beskriva konsekvenserna och de 
åtgärder som leverantören vidtagit.

En säkerhetsöverträdelse ska anses 
orsaka allvarlig skada endast när det rör 
ett specifikt brott.
När en uppgift gjorts oanvändbar genom 
tekniska eller förfarandemässiga medel i 
sådan utsträckning att risken för förlust 
är låg eller till stor del undanröjd ska en 
säkerhetsöverträdelse inte anses orsaka 
allvarlig skada för slutanvändaren men 
en motivering måste tillhandahållas vid 
begäran.

Or. en
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Ändringsförslag 80
Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3 – led b
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Vid en säkerhetsöverträdelse, som leder 
till en oavsiktlig eller olaglig förstörelse, 
förlust, ändring eller ett inte auktoriserad 
avslöjande av eller tillgång till 
personuppgifter som överförts, lagrats eller 
på annat sätt behandlats i samband med 
tillhandahållandet av allmänna 
kommunikationsnät i gemenskapen, ska 
leverantören av allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster, utan 
onödiga dröjsmål, meddela den berörda 
abonnenten och den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten om denna 
överträdelse. Meddelandet till abonnenten 
ska åtminstone beskriva vilken slags 
överträdelse det gäller och rekommendera 
åtgärder för att mildra dess möjliga 
negativa effekter. Anmälan till den 
nationella tillsynsmyndigheten ska 
dessutom beskriva konsekvenserna och de 
åtgärder som leverantören vidtagit.

”3. Vid en allvarlig säkerhetsöverträdelse, 
som leder till ett inte auktoriserad 
avslöjande av eller tillgång till 
personuppgifter som överförts, lagrats eller 
på annat sätt behandlats i samband med 
tillhandahållandet av allmänna 
elektroniska kommunikationsnät i 
gemenskapen som är skadliga för 
konsumenterna, ska leverantören av 
allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster, utan onödiga 
dröjsmål, meddela den berörda abonnenten 
och den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten om denna 
överträdelse. Meddelandet till abonnenten 
ska åtminstone beskriva vilken slags 
överträdelse det gäller och rekommendera 
åtgärder för att mildra dess möjliga 
negativa effekter. Anmälan till den 
nationella tillsynsmyndigheten ska 
dessutom beskriva konsekvenserna och de 
åtgärder som leverantören vidtagit.

Or. en

Motivering

Skyldigheten att informera om säkerhetsöverträdelser bör stå i proportion till den 
överträdelse som skett.
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Ändringsförslag 81
Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 4
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
lagringen av information eller för att få 
tillgång till information som redan är 
lagrad i en abonnents eller användares 
terminalutrustning endast är tillåten på 
villkor att abonnenten eller användaren i 
fråga har tillgång till klar och fullständig 
information, bland annat om ändamålen 
med behandlingen, i enlighet med 
direktiv 95/46/EG, och erbjuds rätten att 
vägra sådan behandling av den 
dataregisteransvarige. Detta får inte 
förhindra någon teknisk lagring eller 
åtkomst som endast sker för att utföra eller 
underlätta överföringen av en 
kommunikation via ett elektroniskt 
kommunikationsnät eller som är absolut 
nödvändigt för att leverera en av 
informationssamhällets tjänster som 
användaren eller abonnenten uttryckligen 
har begärt.”

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
lagringen av information eller för att få 
tillgång till information som redan är 
lagrad i en abonnents eller användares 
terminalutrustning endast är tillåten på 
villkor att abonnenten eller användaren i 
fråga i förväg har givit sitt samtycke 
baserat på klar och fullständig 
information, bland annat om ändamålen 
med behandlingen, i enlighet med 
direktiv 95/46/EG, och erbjuds rätten att 
vägra sådan behandling av den 
dataregisteransvarige. Detta får inte 
förhindra någon teknisk lagring eller 
åtkomst som endast sker för att utföra eller 
underlätta överföringen av en 
kommunikation via ett elektroniskt 
kommunikationsnät eller som är absolut 
nödvändigt för att leverera en av 
informationssamhällets tjänster som 
användaren eller abonnenten uttryckligen 
har begärt. Samtycke i förväg från 
abonnenten ska alltid sökas separat från 
hans/hennes godkännande av de 
allmänna villkoren.”

Or. en

Motivering

Användningen av personuppgifter är mycket spridd i den elektroniska kommunikationsmiljön. 
Innan informationen görs tillgänglig ska abonnenten tillfrågas om han/hon ger sitt samtycke, 
separat från hans/hennes medgivande till alla andra villkor.
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Ändringsförslag 82
Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 4a (nytt)
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Artikel 6.3 ska ersättas med följande:
”3. I syfte att saluföra elektroniska 
kommunikationstjänster eller i syfte att 
tillhandahålla mervärdestjänster får en 
leverantör av en allmänt tillgänglig 
elektronisk kommunikationstjänst 
behandla de uppgifter som avses i punkt 
1 i den utsträckning och under den 
tidsperiod som är nödvändig för sådana 
tjänster eller sådan marknadsföring, om 
den abonnent eller användare som 
uppgifterna gäller har samtyckt i förväg 
till detta. Användare eller abonnenter 
skall ha tydlig och fullständig information 
om möjligheten att när som helst dra 
tillbaka sitt samtycke till behandling av 
trafikuppgifter. Förfarandena för att dra 
tillbaka samtycke ska vara enkla och 
lättbegripliga.”

Or. en

Motivering

Användningen av personuppgifter är mycket spridd i den elektroniska kommunikationsmiljön. 
Innan uppgifter görs tillgängliga ska abonnenten tillfrågas om han/hon samtycker.

Ändringsförslag 83
Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 4b (nytt)
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 9 – punkt 1



PE404.785v01-00 50/53 AM\718824SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Artikel 9.1 ska ersättas med följande:
”1. Om andra lokaliseringsuppgifter än 
trafikuppgifter som rör användare eller 
abonnenter av allmänna 
kommunikationsnät eller allmänt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster kan behandlas, 
får dessa uppgifter endast behandlas 
sedan de har avidentifierats och om 
användarna eller abonnenterna i förväg 
givit sitt samtycke, i den utsträckning 
och för den tid som krävs för 
tillhandahållandet av en 
mervärdestjänst. Innan användaren 
eller abonnenten ger sitt samtycke skall 
tjänsteleverantören informera denne om 
vilken typ av andra 
lokaliseringsuppgifter än trafikuppgifter 
som kommer att behandlas, 
behandlingens syfte och varaktighet 
samt om uppgifterna kommer att 
vidarebefordras till tredje part för 
tillhandahållande av mervärdestjänsten. 
Användare eller abonnenter skall ha 
tydlig och fullständig information om 
möjligheten att när som helst dra 
tillbaka sitt samtycke till behandling av 
andra trafikuppgifter än uppgifter om 
plats. Förfarandena för att dra tillbaka 
samtycke ska vara enkla och 
lättbegripliga.”

Or. en

Motivering

Användningen av personuppgifter är mycket spridd i den elektroniska kommunikationsmiljön. 
Innan uppgifter görs tillgängliga ska abonnenten tillfrågas om han/hon samtycker.
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Ändringsförslag 84
Renato Brunetta, Gabriele Albertini

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 4a (nytt)
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Artikel 12.2 ska ersättas med följande:
”2. Medlemsstaterna ska, när införandet 
av personuppgifter som hänför sig till 
slutanvändare av elektroniska 
kommunikationsnät och tjänster i 
abonnentförteckningar sker automatiskt, 
säkerställa att slutanvändarna får reell 
möjlighet att avlägsna eller begränsa 
sådana uppgifter och, när detta inte är 
fallet, att de uttryckligen tillfrågas vid 
beställningen av en tjänst och därefter 
regelbundet om och hur de önskar att 
berörda uppgifter ska tas med i 
abonnentförteckningen. Slutanvändarna 
ska även erbjudas alternativet att vissa 
uppgifter i abonnentförteckningen inte 
lämnas ut till användarna av 
nummerupplysningstjänsten och att 
kontrollera, rätta eller dra tillbaka 
sådana uppgifter. Det skall vara 
kostnadsfritt att inte förtecknas i 
allmänna abonnentförteckningar eller 
att kontrollera, rätta eller dra tillbaka 
personuppgifter från dem.”

Or. en

Motivering

Leverantörer av nummerupplysningstjänster kan på detta sätt underlätta kommunikation med 
kunder som använder sig av elektroniska kommunikationstjänster utan att äventyra kundernas 
rätt att skydda sitt privatliv och på så sätt bättra uppfylla det dubbla målet att få med 
uppgifter och att respektera kunderna. Det är nödvändigt att inrätta mekanismer som 
garanterar slutanvändares rätt att tas med i abonnentförteckningen på detta sätt och på så 
sätt säkerställa att nummerupplysningen blir heltäckande i enlighet med skäl 11 i direktivet 
om samhällsomfattande tjänster.
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Ändringsförslag 85
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 4a (nytt)
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Artikel 13.1 ska ersättas med följande:
”1. Användningen av automatiska 
uppringningssystem utan mänsklig 
medverkan (automatisk 
uppringningsutrustning), 
telefaxapparater (fax) eller elektronisk 
post för direkt marknadsföring får bara 
tillåtas i fråga om abonnenter som i 
förväg har gett sitt samtycke. Automatisk 
överföring av reklambudskap som inte 
efterfrågats till radioutrustning eller 
fysiska personers teleterminalutrustning 
är endast tillåten om samtycke givits i 
förväg.”

Or. en

Motivering

Omfattningen av vad som avses med meddelanden som inte efterfrågats måste uppdateras mot 
bakgrund av den tekniska utvecklingen, eftersom det nu finns utrustning där man kan 
kommunicera utan att använda allmänna kommunikationsnät.

Ändringsförslag 86
Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 4c (nytt)
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4c. Artikel 13.2 ska utgå.

Or. en
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Motivering

Eftersom meddelanden som inte efterfrågats har blivit så vanliga på Internet ska 
konsumenterna alltid tillfrågas om de vill ha dem.
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