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Ändringsförslag 24
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I framtida IP-nät, där 
tillhandahållande av en tjänst kan skiljas 
från tillhandahållande av nät, bör 
medlemsstaterna avgöra vilka lämpliga 
steg som bör tas för att säkerställa 
tillgängligheten till allmänt tillgängliga 
telefonitjänster som levereras med 
allmänna kommunikationsnät och 
oavbrutet tillträde till larmtjänster 
i händelse av att nätet ligger nere på grund 
av katastrofer eller på grund av 
force majeure.

(17) I framtida IP-nät, där 
tillhandahållande av en tjänst kan skiljas 
från tillhandahållande av nät, bör 
medlemsstaterna avgöra vilka lämpliga 
steg som bör tas för att säkerställa 
tillgängligheten till allmänt tillgängliga 
telefonitjänster som levereras med 
allmänna kommunikationsnät och 
oavbrutet tillträde till larmtjänster 
i händelse av att nätet ligger nere på grund 
av katastrofer eller på grund av 
force majeure, med beaktande av de 
tekniska svårigheterna att tillhandahålla 
sådana tjänster och med avsikt att 
undvika en alltför stor börda eller ett 
alltför stort hinder för utvecklingen av 
innovativa tjänster och tillämpningar.

Or. en

Motivering

Bestämmelserna om allmänt tillgängliga telefonitjänster (PATS) bör begränsas till att gälla 
dessa tjänster och tjänster som erbjuder ett alternativ som ligger nära de traditionella 
telefonitjänster som erbjuds av detaljhandeln, i de fall där det finns risk för förvirring bland 
konsumenter och en hög skyddsnivå är motiverad, inbegripet tillträde till larmtjänster.

Det förefaller som användarna inte skulle förvänta sig att få tillträde till larmtjänster när det 
gäller tjänster som är oberoende av nätverket, och som inte erbjuder traditionella 
telefonitjänster eller alternativ som ligger nära traditionella telefonitjänster. Syftet med det 
alternativ som föreslås är att garantera att dessa specifika tjänster inte påverkas av denna 
bestämmelse.
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Ändringsförslag 25
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Slutanvändare ska kunna ringa och ha 
tillträde till larmtjänster med vilken 
telefonitjänst som helst där det går att ringa 
från via ett eller flera nummer i den 
nationella eller internationella 
telefonnummerplanen. Larmmyndigheter 
ska kunna hantera och ta emot samtal till 
larmnumret 112 minst lika effektivt och 
snabbt som samtal till övriga nationella 
larmnummer. Det är viktigt att öka 
medvetenheten om 112 för att förbättra 
säkerhetsskyddet för medborgare som reser 
inom EU. Därför bör medborgare 
informeras om att 112 kan användas som 
enda larmnummer när man reser inom EU.
Medborgarna kan få information 
i internationella bussterminaler, 
tågstationer, hamnar och flygplatser samt 
i telefonlistor, telefonkiosker, abonnent-
och fakturainformation. Skyldigheten att 
tillhandahålla information om varifrån 
samtalet kommer bör stärkas för att öka 
skyddet för Europeiska unionens 
medborgare. Bland annat bör operatörerna 
vara skyldiga att förse larmtjänster med 
information om varifrån samtalet kommer 
med en ”push”. För att motsvara den 
tekniska utvecklingen, inklusive där det 
leder till ökad detaljerad 
lokaliseringsinformation, ska 
kommissionen ha rätt att vidta tekniska 
genomförandeåtgärder för att säkerställa 
det effektiva genomförandet av 
larmnumret 112 i hela gemenskapen till 
förmän för EU:s medborgare.

(19) Slutanvändare ska kunna ringa och ha 
tillträde till larmtjänster med vilken 
telefonitjänst som helst där det går att ringa 
från och till via ett eller flera nummer i den 
nationella eller internationella 
telefonnummerplanen. Larmmyndigheter 
ska kunna hantera och ta emot samtal till 
larmnumret 112 minst lika effektivt och 
snabbt som samtal till övriga nationella 
larmnummer. Det är viktigt att öka 
medvetenheten om 112 för att förbättra 
säkerhetsskyddet för medborgare som reser 
inom EU. Därför bör medborgare 
informeras om att 112 kan användas som 
enda larmnummer när man reser inom EU. 
Medborgarna kan få information 
i internationella bussterminaler, 
tågstationer, hamnar och flygplatser samt 
i telefonlistor, telefonkiosker, abonnent-
och fakturainformation. Skyldigheten att 
tillhandahålla information om varifrån 
samtalet kommer bör stärkas för att öka 
skyddet för Europeiska unionens 
medborgare. Bland annat bör operatörerna 
vara skyldiga att förse larmtjänster med 
information om varifrån samtalet kommer 
med en ”push”. Medan syftet med sådana 
åtgärder bör vara att garantera 
användarnas säkerhet, bör de inte utgöra 
en orättvis börda för leverantörerna eller 
hämma utvecklingen av tjänster och 
tillämpningar.

Or. en
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Motivering

Återinförandet av ”och till” tydliggör att endast relevanta tjänster skulle beröras och inte de 
nya tjänster som är oberoende av nätverket och som inte erbjuder traditionella 
telefonitjänster eller ett alternativ som ligger nära traditionella telefonitjänster och där det 
förefaller som om användarna inte skulle förvänta sig att få tillträde till larmtjänster. 

En förbättring av säkerheten för användarna bör varken hämma innovation eller utgöra en 
orättvis eller orimlig börda för leverantörerna.

Ändringsförslag 26
Piia-Noora Kauppi

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 
marknadsutvecklingen för att säkerställa att 
de fortsätter vara proportionella 
i förhållande till de mål som ska nås. Med 

(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 
marknadsutvecklingen för att säkerställa att 
de fortsätter vara proportionella 
i förhållande till de mål som ska nås. Med 
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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.

tanke på den snabba utvecklingen inom 
teknik och marknadsvillkor bör en sådan 
fullständig granskning utföras minst var 
18:e månad 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.

Or. en

Motivering

I flera länder är kabeloperatörerna fortfarande underkastade flera sändningsplikter. De blir 
lidande av att genomförandet av artikel 31 inom ramen för det befintliga ramverket är 
inkonsekvent och fortfarande ofullständigt. Kommissionens förslag att periodiskt se över alla 
nationella sändningsplikter kan stödas, men en period på tre år mellan granskningarna är 
alltför lång; granskningen bör ske var 18:e månad. 

Ändringsförslag 27
Piia-Noora Kauppi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Vid utarbetningen av detaljerade 
regler för form och förfaranden som går att 
tillämpa vid anmälan om 
säkerhetsöverträdelser, bör vederbörlig 
hänsyn tas till omständigheterna kring 
överträdelsen, inklusive om de personliga 
uppgifterna var skyddade av kryptering 
eller annat, som betydligt begränsade 
sannolikheten för identitetsbedrägeri eller 
andra former av missbruk. Dessutom bör 
sådana regler och förfaranden beakta
brottsbekämpande myndigheters
rättsintressen i fall där en för tidig 
redovisning kan riskera att i onödan 
hämma undersökningen av 
omständigheterna kring en överträdelse.

(32) Vid utarbetningen av detaljerade 
regler för form och förfaranden som går att 
tillämpa vid anmälan om 
säkerhetsöverträdelser, bör vederbörlig 
hänsyn tas till omständigheterna kring 
överträdelsen, inklusive om de personliga 
uppgifterna var skyddade av kryptering 
eller annat, som betydligt begränsade 
sannolikheten för identitetsbedrägeri eller 
andra former av missbruk. Sådana regler 
och förfaranden bör inte hämma de
brottsbekämpande myndigheternas
undersökning av omständigheterna kring 
en överträdelse.
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Or. en

Motivering

Terminalutrustningen är den svagaste länken i ett nätverk och den bör därför skyddas väl. 
Slutanvändarna bör förstå de risker de tar när de surfar på Internet, laddar ner och använder 
mjukvara eller datalagringsmedia. Slutanvändarna bör vara medvetna om riskerna och 
handla därefter för att skydda sin terminalutrustning.  Medlemsstaterna bör främja ökad 
medvetenhet på detta område.  

Ändringsförslag 28
Piia-Noora Kauppi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Programvara som i hemlighet 
övervakar användarens handlingar 
och/eller underminerar driften för 
användarens terminalutrustning i uppdrag 
från tredje part (så kallad ”spionvara”) 
utgör ett allvarligt hot mot användarnas 
integritet. En hög och likvärdig skyddsnivå 
för användarnas privata sfär måste 
fastställas, oavsett om oönskade 
spionprogram av misstag laddas ner via 
elektroniska kommunikationsnät eller 
skickas och installeras genom att vara 
gömd i programvara som distribueras på 
annan extern datalagringsmedia, som 
t.ex. CD, CD-ROM och USB-minnen.

(34) Programvara som i hemlighet 
övervakar användarens handlingar 
och/eller underminerar driften för 
användarens terminalutrustning i uppdrag 
från tredje part (så kallad ”spionvara”) 
utgör ett allvarligt hot mot användarnas 
integritet. En hög och likvärdig skyddsnivå 
för användarnas privata sfär måste 
fastställas, oavsett om oönskade 
spionprogram av misstag laddas ner via 
elektroniska kommunikationsnät eller 
skickas och installeras genom att vara 
gömda i programvara som distribueras på 
annan extern datalagringsmedia, som 
t.ex. CD, CD-ROM och USB-minnen. 
Medlemsstaterna bör uppmuntra 
slutanvändare att vidta nödvändiga 
åtgärder för att skydda sin 
terminalutrustning mot virus och 
spionvara.   

Or. en

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 4.
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Ändringsförslag 29
Pervenche Berès

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I detta direktiv fastställs slutanvändares 
rättigheter och motsvarande skyldigheter 
för företag som tillhandahåller allmänt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster. När det gäller att 
säkerställa tillhandahållande av 
samhällsomfattande tjänster på öppna och 
konkurrensutsatta marknader definieras 
i detta direktiv ett minimiutbud av tjänster 
av väl definierad kvalitet som är 
tillgängliga för samtliga slutanvändare till 
ett överkomligt pris med hänsyn till de 
speciella nationella förhållandena och utan 
att konkurrensen snedvrids. I detta direktiv 
fastställs även skyldigheter avseende 
tillhandahållande av vissa obligatoriska 
tjänster.”

2. I detta direktiv fastställs slutanvändares 
rättigheter och motsvarande skyldigheter 
för företag som tillhandahåller allmänt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster. När det gäller att 
säkerställa tillhandahållande av 
samhällsomfattande tjänster på öppna och 
konkurrensutsatta marknader definieras i 
detta direktiv ett minimiutbud av tjänster 
av väl definierad kvalitet som är 
tillgängliga för samtliga slutanvändare till 
ett överkomligt pris med hänsyn till teknik, 
de speciella nationella förhållandena och 
utan att konkurrensen snedvrids. I detta 
direktiv fastställs även skyldigheter 
avseende tillhandahållande av vissa 
obligatoriska tjänster.”

Or. en

Motivering

Genom direktivet måste man se till att samhällsomfattande tjänster garanteras och att 
tjänsteleverantörer uppfyller sina skyldigheter när det gäller detta mål.  

Ändringsförslag 30
Bernhard Rapkay

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 4 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
samtliga rimliga krav på anslutning till ett 
allmänt kommunikationsnät uppfylls av 
minst ett företag.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
samtliga rimliga krav på anslutning till ett 
allmänt kommunikationsnät eller 
anslutning till ett mobiltelefonnät uppfylls 
av minst ett företag.

Or. en

Ändringsförslag 31
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den tillhandahållna anslutningen ska 
göra det möjligt att stöda röst-, telefax- och 
datakommunikation med en datahastighet 
som tillåter funktionellt tillträde till 
Internet, med beaktande av den aktuella 
teknik som används av majoriteten av 
abonnenterna samt den tekniska 
genomförbarheten.

(Gäller inte den svenska versionen.) 

Or. en

Ändringsförslag 32
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
samtliga rimliga krav för tillhandahållande 

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
samtliga rimliga krav för tillhandahållande 
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av en telefonitjänst via nätanslutningen 
som anges i punkt 1, som tillåter
uppringning och mottagning av 
nationella och internationella samtal och 
samtal till larmtjänster via 
larmnumret 112 uppfylls av minst ett 
företag.”

av en telefonitjänst via nätanslutningen 
som anges i punkt 1, som tillåter röst-, 
telefax- och datakommunikation med en 
datahastighet som tillåter funktionellt 
tillträde till Internet, med beaktande av 
den aktuella teknik som används av 
majoriteten av abonnenterna samt den 
tekniska genomförbarheten uppfylls av 
minst ett företag.”

Or. en

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 6.

Ändringsförslag 33
Bernhard Rapkay

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
samtliga rimliga krav för tillhandahållande 
av en telefonitjänst via nätanslutningen 
som anges i punkt 1, som tillåter 
uppringning och mottagning av nationella 
och internationella samtal och samtal till 
larmtjänster via larmnumret 112 uppfylls 
av minst ett företag.”

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
samtliga rimliga krav för tillhandahållande 
av en telefonitjänst och en 
datakommunikationstjänst via 
nätanslutningen som anges i punkt 1, som 
tillåter uppringning och mottagning av 
nationella och internationella samtal, data
och samtal till larmtjänster via 
larmnumret 112 uppfylls av minst ett 
företag.”

Or. en

Motivering

Inte bara telefonitjänster bör garanteras, utan även datakommunikationstjänster.
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Ändringsförslag 34
Piia-Noora Kauppi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Direktiv 2002/22/EG
Artiklarna 18 och 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artiklarna 18 och 19 utgår. Artikel 18 ska utgå.

Or. en

Motivering

Förval och val av nätoperatör har varit viktiga verktyg när det gäller att stärka konkurrensen 
och garantera alla konsumenters tillträde till kommunikationstjänster.       

Ändringsförslag 35
Piia-Noora Kauppi

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. en
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Motivering

The review of the Universal Service Directive is not the most opportune legislative act  to 
review the rules on liability of undertakings providing electronic communications services 
and networks. The proposed wording would be contrary to the rules as foreseen in Directive 
2000/31/EC on e-commerce and in Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain 
aspects of copyright and related rights in the Information Society . The “most common acts of 
infringements” would create legal uncertainty for the undertakings as the interpretation of 
this concept differs among the Member States. It would be more efficient and welcomed if the 
discussion on the protection of copyright and related issues on electronic communications 
networks would be dealt with within the Content Online proposal of the EC.

Ändringsförslag 36
Bernhard Rapkay

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska i enlighet med 
bestämmelserna i bilaga II säkerställa att 
slutanvändare och konsumenter får tillgång 
till öppet redovisad, jämförbar, tillräcklig 
och aktuell information om gällande priser, 
taxor och allmänna villkor för tillträde till 
och användning av tjänsterna som anges 
i artiklarna 4, 5, 6, och 7.

1. 1. Medlemsstaterna ska i enlighet med 
bestämmelserna i bilaga II säkerställa att 
slutanvändare och konsumenter får tillgång 
till öppet redovisad, jämförbar, tillräcklig 
och aktuell information om gällande priser, 
taxor och allmänna villkor. Sådan 
information ska offentliggöras 
i lättillgänglig form.

Or. en

Motivering

Det är synnerligen viktigt att öppet redovisa all information om telekommunikationstjänster, 
och denna information ska offentliggöras in lättillgänglig form.  
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Ändringsförslag 37
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 23.

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa tillgången på 
allmänt tillgängliga telefonitjänster som 
tillhandahålls i allmänna 
kommunikationsnät i händelse av 
nätsammanbrott av katastrofkaraktär eller 
i fall av force majeure. Medlemsstaterna 
ska säkerställa att företag som 
tillhandahåller allmänt tillgängliga 
telefonitjänster vidtar rimliga åtgärder för 
att säkerställa en oavbruten tillgång till 
larmtjänster.”

Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att 
tjänsteleverantörer fullgör sina 
skyldigheter att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster, i synnerhet 
genom tillgången på allmänt tillgängliga 
telefonitjänster som tillhandahålls 
i allmänna kommunikationsnät, särskilt 
i händelse av nätsammanbrott av 
katastrofkaraktär eller i fall av 
force majeure. Medlemsstaterna ska 
säkerställa att företag som tillhandahåller 
allmänt tillgängliga telefonitjänster vidtar 
rimliga åtgärder för att säkerställa en 
oavbruten tillgång till larmtjänster.”

Or. en

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 6.

Ändringsförslag 38
Astrid Lulling

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 
internationella samtal via ett eller flera 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företag som tillhandahåller en tjänst för 
uppringning och mottagning av nationella 
och/eller internationella samtal via ett eller 
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nummer inom en nationell eller 
internationell nummerplan tillhandahåller 
tillträde till larmtjänster.

flera nummer inom en nationell eller 
internationell nummerplan tillhandahåller 
tillträde till larmtjänster, i den mån detta 
är tekniskt möjligt.

Or. en

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 39
Bernhard Rapkay

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 
se till att avtalens kortaste löptid och 
villkor och förfaranden vid uppsägning av 
avtalet inte hämmar bytet av leverantör av 
tjänster.” 

Or. en

Ändringsförslag 40
Bernhard Rapkay

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Medlemsstaterna ska se till att den 
kortaste löptiden för avtal som ingåtts 
mellan abonnenter och företag som 
tillhandahåller elektroniska 
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kommunikationstjänster inte överstiger 
12 månader.

Or. en

Ändringsförslag 41
Piia-Noora Kauppi

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

Skyldigheterna som anges i det första 
stycket ska ses över av medlemsstaterna 
senast ett år efter det datum som nämns 
i artikel <tidsfrist för genomförandet av 
ändringsrättsakten>, utom när 
medlemsstaterna har genomfört en sådan 
granskning under de senaste två åren.

Skyldigheterna som anges i det första 
stycket ska ses över av medlemsstaterna 
senast ett år efter det datum som nämns 
i artikel <tidsfrist för genomförandet av 
ändringsrättsakten>.

Medlemsstaterna ska se över 
sändningsplikten (”must carry”) 

Medlemsstaterna ska se över 
sändningsplikten (”must carry”) 
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åtminstone vart tredje år.” åtminstone var 18:e månad.”

Or. en

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 3.

Ändringsförslag 42
Bernhard Rapkay

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20 – led b
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 33 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska lämna en årlig 
rapport till kommissionen och den 
europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation om de 
åtgärder som vidtagits och framstegen som 
gjorts med att förbättra samverkan, 
användning av och tillträde till elektroniska 
kommunikationstjänster och 
terminalutrustning för slutanvändare med 
funktionshinder.

3. Medlemsstaterna ska lämna en årlig 
rapport till kommissionen om de åtgärder 
som vidtagits och framstegen som gjorts 
med att förbättra samverkan, användning 
av och tillträde till elektroniska 
kommunikationstjänster och 
terminalutrustning för slutanvändare 
i allmänhet och slutanvändare med 
funktionshinder i synnerhet. Man ska på 
vederbörligt sätt beakta de politiska målen 
och regleringsprinciperna som fastställs 
i artikel 8 i direktiv 2002/21/EG.

Or. en

Motivering

Det bör säkerställas att användarna, inklusive användare med funktionshinder, äldre 
användare och användare med särskilda sociala behov får maximalt utbyte när det gäller 
urval, pris och kvalitet. 
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Ändringsförslag 43
Piia-Noora Kauppi

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. 3. Vid en allvarlig 
säkerhetsöverträdelse, som leder till en 
oavsiktlig eller ett inte auktoriserat
avslöjande av eller tillgång till 
personuppgifter som inte gjorts oläsliga 
med hjälp av teknik och som överförts, 
lagrats eller på annat sätt behandlats vid
tillhandahållandet av allmänna 
elektroniska kommunikationstjänster
i gemenskapen, och som sannolikt 
kommer att åsamka abonnenterna 
betydande skada, ska leverantören av de 
allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänsterna vars 
abonnenters personuppgifter avslöjats, 
utan onödiga dröjsmål, meddela den 
berörda abonnenten och den berörda 
nationella tillsynsmyndigheten i det land 
där leverantören är etablerad 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

Network security is an issue of critical concern for telecom operators and society at large.  
Network operators consider that security and privacy matters are of the highest importance if 
we are to ensure robust levels of digital confidence. However, the notifications for security 
breaches resulting in users’ personal data being lost or compromised should be limited to 
instances of serious breaches of security. Too broad an approach could over-amplify the 
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issues network operators are constantly striving to resolve and serve to reinforce the risk of 
additional breaches since the widespread provision of information about security and 
integrity weaknesses would facilitate further fraudulent activity.

Ändringsförslag 44
Piia-Noora Kauppi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att säkerställa ett konsekvent 
genomförande av åtgärderna som anges 
i punkterna 1, 2 och 3 kan kommissionen, 
efter samråd med den 
europeiska myndigheten för marknaden för 
elektronisk kommunikation (nedan kallad 
Europeiska myndigheten), och Europeiska 
datatillsynsmannen, vidta tekniska 
genomförandeåtgärder om bland annat 
omständigheterna, form och förfaranden 
som kan tillämpas för informations- och 
anmälningskraven som anges i denna 
artikel.

4. För att säkerställa ett konsekvent 
genomförande av åtgärderna som anges 
i punkterna 1, 2 och 3 ska kommissionen, 
efter samråd med den europeiska 
myndigheten för marknaden för elektronisk 
kommunikation (nedan kallad Europeiska 
myndigheten), berörda parter, Europeiska 
datatillsynsmannen och allmänheten, vidta 
tekniska genomförandeåtgärder om bland 
annat omständigheterna, form och 
förfaranden som kan tillämpas för 
informations- och anmälningskraven som 
anges i denna artikel. 

Or. en

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 20.

Ändringsförslag 45
Bernhard Rapkay

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga II – punkt 2.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2 Standardtaxor där det även anges vad 
som ingår i taxan (t.ex. tillträdesavgifter, 

Standardtaxor där det även anges 
totalpriset för tjänsten som omfattas av 
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alla typer av användaravgifter, 
underhållskostnader) samt detaljerade 
upplysningar om gällande rabatter och 
särskilda eller riktade taxor.

avtalet, vad som ingår i taxan 
(t.ex. tillträdesavgifter, alla typer av 
användaravgifter, underhållskostnader) 
samt detaljerade upplysningar om gällande 
rabatter och särskilda eller riktade taxor.

Or. en

Motivering

För att garantera att konsumenterna kan kontrollera sina utgifter, och inte vilseleds 
i samband med köpet, måste totalpriset för tjänsten som omfattas av avtalet tydligt anges.   
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