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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag KOM(2007)0698 om ändring av det 
gällande direktivet om samhällsomfattande tjänster och direktivet om medborgerliga 
rättigheter inom ramen för översynen av EU:s regelverk för elektroniska kommunikationsnät 
och kommunikationstjänster.

Ett verkligt informationssamhälle bör ge var och en möjlighet att medverka i detta samhälle 
genom tillgång till teknik och kunskap samt genom valfrihet. Informationssamhället medför 
nya uppgifter för dem som förmedlar information och kommunikation. Det bereder också nya 
möjligheter för medborgarna, särskilt för svaga grupper i samhället (äldre, funktionshindrade, 
isolerade personer, personer med sociala svårigheter osv.), att utöva sina rättigheter och dra 
full nytta av den nya teknikens utbredning. Medlemsstaterna bör därför med stöd av 
kommissionen medverka till att teknik blir mer tillgänglig för medborgarna och uppfyller 
samhällets behov. 

Kommissionens förslag syftar till att i) stärka och förbättra konsumentskyddet och 
användarnas rättigheter inom sektorn för elektronisk kommunikation, ii) förbättra 
integritetsskyddet och skyddet av personuppgifter inom sektorn för elektronisk 
kommunikation. Föredraganden anser att genom dessa åtgärder kommer konsumenternas och 
användarnas tilltro till elektroniska kommunikationstjänster att ytterligare stärkas. Detta 
skulle leda till ett bättre utnyttjande av dessa tjänster och bidra till ett allomfattande 
informationssamhälle. För att bättre kunna uppnå dessa mål föreslår föredraganden att 
kommissionens förslag ändras enligt följande:

 Sändningsplikt (”must carry”): Med tanke på de nya plattformarna och de nya 
tjänsterna och för att medlemsstaterna vid behov ska kunna garantera tittarna och 
lyssnarna likvärdig tillgång till linjära och icke-linjära tjänster måste sändningsplikten 
utvidgas till att omfatta audiovisuella medietjänster. Tjänster som riktar sig till 
särskilda grupper (textningstjänster) samt kompletterande tjänster till den stora 
allmänheten (radiotext, teletext och programinformation) ska omfattas av 
sändningsplikten. (Skäl 24; Art 1 – led 19 om ändring av artikel 31.1 första stycket i 
direktivet om samhällsomfattande tjänster).

 Valmöjligheter och målsättningarna med samhällsomfattande tjänster,
konkurrensutveckling: Medlemsstaterna bör ges möjlighet att fastställa de villkor 
som gäller för leverantörer av samhällsomfattande tjänster på grossistnivå i sådana fall 
då konkurrensen bidrar till att skapa valmöjligheter och till att uppnå målsättningarna 
för samhällsomfattande tjänster för slutkunderna. Artikel 1 – led 5a (nytt) om ändring 
av artikel 8.1 i direktivet om samhällsomfattande tjänster. Artikel 1 – led 7 om 
ändring av artikel 9.4 i direktivet om samhällsomfattande tjänster. Lagstiftarna bör ges 
möjlighet att förebygga verksamhet som hindrar att konkurrensen börjar fungera eller 
som försenar konkurrensutvecklingen under en övergångsperiod då åtgärder på 
grossistnivå fortfarande håller på att genomföras. (Artikel 1 – led 10 aa (nytt) som 
inkluderar artikel 17.1a (ny) i direktivet om samhällsomfattande tjänster.)

 Klar information till konsumenterna om begränsningar av användningen av 
tjänster, tillämpningar och utrustning: Konsumenterna bör få klar information om 
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eventuella begränsningar som föreskrivs antingen av tjänsteleverantören eller av en 
tredjepart när det gäller tillgången till/användningen av tjänster, innehåll eller 
tillämpningar, samt begränsningar av deras utrustning (telefoner som inte fungerar 
med andra tjänsteleverantörers SIM-kort osv.). Detta är särskilt viktigt i samband med 
specialerbjudanden eller paketerbjudanden då ett specialpris ofta är kopplat till vissa 
villkor eller begränsningar. (Artikel 1 – led 12 om ändring av artikel 20.2 b i 
direktivet om samhällsomfattande tjänster). Art 1 – led 12 om ändring av artikel 20.5 i 
direktivet om samhällsomfattande tjänster.

 Insyn i fråga om taxeinformation: Konsumenterna ska få tydlig information om 
tillämpliga priser/taxor. Detta är särskilt viktigt i samband med specialerbjudanden, 
paketerbjudanden, erbjudanden med fast pris osv. då det ofta är svårt för konsumenten 
att göra åtskillnad mellan priset för varje enskild tjänst. Art 1 – led 12 om ändring av 
artikel 21.4 i direktivet om samhällsomfattande tjänster.

 Likvärdigt tillträde för slutanvändare med funktionshinder: Kommissionens nya 
bestämmelser för att förbättra funktionshindrades tillgång välkomnas. Skyldigheten att 
tillhandahålla information om likvärdigt tillträde för slutanvändare med 
funktionshinder måste dock stärkas ytterligare. (Art 1 – led 13 a om ändring av 
artikel 22.1 i direktivet om samhällsomfattande tjänster).

 Nätneutralitet: Principen om nätneutralitet hänför sig till bredbandsnätverket som 
inte har några restriktioner när det gäller vilken utrustning som kan anslutas, vilka 
kommunikationsformer som är tillåtna och som inte begränsar innehållet, platserna 
eller plattformarna och där kommunikationen inte försämras på ett orimligt sätt genom 
andra kommunikationsströmmar. Principen om nätneutralitet måste ytterligare betonas 
i förslaget. (Art 1 – led 13 b om ändring av artikel 22.3 i direktivet om 
samhällsomfattande tjänster).

 Tillgång till larmtjänster: Medlemsstaterna ska se till att larmtjänster tillhandahålls 
inom hela det nationella territoriet, även avlägset belägna områden. (Art 1 – led 14
om ändring av artikel 23 i direktivet om samhällsomfattande tjänster).

 Nummerportabilitet: Nummerportabilitet så snabbt som möjligt är önskvärt men det 
är svårt att klara av inom en arbetsdag. Därför föreslås i det relevanta 
ändringsförslaget en maximal tidsgräns på tre arbetsdagar vid byte av operatör. (Art 1 
– led 18 om ändring av artikel 30.4 i direktivet om samhällsomfattande tjänster).

 Säkerhetsöverträdelse, förlust av personuppgifter: Information till alla abonnenter 
om varje enskild överträdelse skulle kunna skapa onödig förvirring bland 
konsumenterna. De nationella tillsynsmyndigheterna ska besluta om en säkerhetsrisk 
och dess eventuella följder är så allvarliga att det finns anledning till att vidta 
förebyggande åtgärder och att informera abonnenterna eller allmänheten. En 
samarbetsmekanism och rapporteringsskyldighet föreslås också. (Art 2 – led 13 b om 
ändring av artikel 4.3 i direktivet om medborgerliga rättigheter).

 Meddelanden som inte efterfrågats: Omfattning av vad som avses med 
meddelanden som inte efterfrågats bör utvidgas och icke efterfrågade textmeddelanden 
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bör även inkluderas. (Artikel 2 – led 4a (nytt) om ändring av artikel 13.1 i direktivet 
om medborgarrättigheter).

 Tekniska ändringar: i) Kommittéförfarandet: Även om det är bråttom måste 
Europaparlamentet beredas möjlighet att behandla förslaget till genomförandeåtgärder. 
Institutionernas medverkan är dock nödvändig för att genomförandeåtgärderna ska 
kunna antas så snabbt som möjligt. Där föreslås att hänvisningen till det skyndsamma 
förfarandet stryks och att en ändring införs i skälet som ökar institutionernas 
skyldighet att samarbeta. (Skäl 39; Art 1 – led 12 om ändring av artikel 21.6 i 
direktivet om samhällsomfattande tjänster. Artikel 1 – led 13 b om införande av 
artikel 22.3 i direktivet om samhällsomfattande tjänster. Art 1 – led 16 om ändring av 
artikel 26.7 i direktivet om samhällsomfattande tjänster. Art 1 – led 16 om ändring av 
artikel 28.2 i direktivet om samhällsomfattande tjänster. Art 1 – led 20 om införande 
av artikel 33.4 i direktivet om samhällsomfattande tjänster. Artikel 2 – led 3 b om 
införande av artikel 4.4 i direktivet om medborgerliga rättigheter. Art 2 – led 7 om 
införande av artikel 15 a punkt 4 i direktivet om medborgerliga rättigheter.) ii) 
Europeiska myndigheten för marknaden för elektronisk kommunikation 
(EECMA): Beslutet om att inrätta en Europeiska myndighet för marknaden för 
elektronisk kommunikation är föremål för ett annat lagstiftningsförfarande. För att 
skapa överensstämmelse föreslår därför föredraganden att alla hänvisningar till 
EECMA stryks i detta förslag. (Samma punkter som ovan avseende det skyndsamma 
förfarandet).

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för den inre marknaden 
och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Länderna som tilldelats det 
internationella prefixet “3883” av den 
internationella teleunionen har delegerat 
ansvar för det europeiska 
nummerutrymmet (ETNS) till Europeiska 
post- och telesammanslutningen (CEPT) 
genom sin kommitté för elektronisk 
kommunikation (ECC). Utvecklingar 
inom teknik och på marknaden visar att 
ETNS är en möjlighet för alleuropeiska 

utgår
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tjänster att utvecklas men att det för 
närvarande hindras från att realisera sin 
potential på grund av överdrivna 
byråkratiska förfarandemässiga krav och 
en brist på samordning mellan nationella 
administrationer. För att främja 
utvecklingen av ETNS, bör dess 
administration (vilket inkluderar 
tilldelning, övervakning och utveckling) 
överföras till den europeiska myndigheten 
för marknaden för elektronisk 
kommunikation som inrättats genom 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr…/… av den […] , 
nedan kallad “den europeiska 
myndigheten”. Den europeiska 
myndigheten bör se till samordningen 
med de länder som delar prefixet ”3883” 
men är inte medlemsstater för de 
medlemsstater som blivit tilldelade 
”3883”.

Or. en

Motivering

Eftersom efterfrågan på nummerutrymme inte är stort behövs inga bestämmelser om 
förvaltningen av ETNS på EU-nivå.

Ändringsförslag 2

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 

En skälig sändningsplikt kan tillämpas för 
specifika radiotjänster, audiovisuella 
medietjänster i enlighet med vad som 
avses i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 89/552/EEG av den 
3 oktober 1989 om samordning av vissa 
bestämmelser som fastställts i 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om utförandet av 
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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 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.

sändningsverksamhet för television och 
kompletterande tjänster 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 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. Kompletterade tjänster 
omfattar, men är inte enbart begränsade 
till, tjänster för att förbättra tillgängligheten 
för användare med funktionshinder, som 
t.ex. en videotexttjänst, textningstjänst, en 
taltjänst eller teckenspråk.

___________
1 EUT L 298, 17.10.1989, s. 23. Direktivet 
senast ändrat genom direktiv 2007/65/EG 
(EUT L 332, 18.12.2007, s. 27).

Or. en

Motivering

Med tanke på de nya plattformarna och de nya tjänsterna och för att medlemsstaterna vid 
behov ska kunna garantera tittarna och lyssnarna likvärdig tillgång till linjära och icke-
linjära tjänster måste dessa bestämmelsers tillämpningsområde utvidgas till att omfatta 
audiovisuella medietjänster i enlighet med det nya direktivet om audiovisuella medietjänster.
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Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Kommissionen bör särskilt beviljas 
befogenheter att anta 
genomförandeåtgärder för bättre översyn 
av taxor, lägsta kvalitetsnivå för 
tjänstekraven, 112-tjänsterna genomförs 
effektivt, effektivt tillträde till nummer och 
tjänster, förbättrad tillgänglighet för 
slutanvändare med funktionshinder liksom 
ändringsförslag för att anpassa bilagorna 
till den tekniska utvecklingen eller 
ändringar i marknadsefterfrågan. 
Kommissionen ska även få befogenheter 
för att vidta genomförandeåtgärder om 
informations och anmälningskrav liksom
gränsöverskridande samarbete. Eftersom 
dessa åtgärder är av allmänt intresse och 
utformade att komplettera detta direktiv 
genom att lägga till nya icke väsentliga 
delar, ska de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5 a i beslut 1999/468/EG. När det,
på grund av tvingande och brådskande skäl 
inte är möjligt att iaktta de normala 
tidsfristerna för detta förfarande bör 
kommissionen kunna tillämpa det 
skyndsamma förfarandet i artikel 5a.6 i 
ovan nämnda beslut.

Kommissionen bör särskilt beviljas 
befogenheter att anta 
genomförandeåtgärder för bättre översyn 
av taxor, lägsta kvalitetsnivå för 
tjänstekraven, 112-tjänsterna genomförs 
effektivt, effektivt tillträde till nummer och 
tjänster, förbättrad tillgänglighet för 
slutanvändare med funktionshinder liksom 
ändringsförslag för att anpassa bilagorna 
till den tekniska utvecklingen eller 
ändringar i marknadsefterfrågan. 
Kommissionen ska även få befogenheter 
för att vidta genomförandeåtgärder om 
informations och anmälningskrav liksom
gränsöverskridande samarbete. Eftersom 
dessa åtgärder är av allmänt intresse och 
utformade att komplettera detta direktiv 
genom att lägga till nya icke väsentliga 
delar, ska de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5 a i beslut 1999/468/EG. Med 
hänsyn till att tillämpningen av 
föreskrivande förfarandet med kontroll
inom angivna tidsramar i vissa särskilda 
fall och på grund av tvingande och 
brådskande skäl kan förhindra att 
genomförandeåtgärder antas i rättan tid 
bör Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen agera snabbt för att sådana 
åtgärder ska antas så snart som möjligt.

Or. en

Motivering

Även om det är bråttom måste Europaparlamentet beredas möjlighet att behandla förslaget 
till genomförandeåtgärder. Institutionernas medverkan är dock nödvändig för att 
genomförandeåtgärderna ska kunna antas så snabbt som möjligt.
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Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Artikel 8.1 ska ersättas med följande:
”1. Medlemsstaterna får utse ett eller 
flera företag som ska säkerställa att 
samhällsomfattande tjänster 
tillhandahålls i enlighet med 
artiklarna 4, 5, 6 och 7 samt, i 
tillämpliga fall, artikel 9.2 så att hela det 
nationella territoriet kan täckas. 
Medlemsstaterna får utse olika företag 
eller företagsgrupper som ska 
tillhandahålla olika delar av de 
samhällsomfattande tjänsterna på
grossistnivå och/eller tjänster till 
slutkunder och/eller täcka olika delar av 
det nationella territoriet.”

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag ges medlemsstaterna möjlighet att fastställa och tillämpa villkor 
för leverantörer av samhällsomfattande tjänster på grossistnivå i sådana fall då konkurrens 
bidrar till att skapa valmöjligheter och till att uppnå målsättningarna för samhällsomfattande 
tjänster för slutkunder. 

Ändringsförslag 5

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. I artikel 9 ska punkterna 1, 2 och 3
ersättas med följande:

7. I artikel 9 ska punkterna 1, 2, 3 och 4
ersättas med följande:
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Or. en

Motivering

Tekniska ändringar som är kopplade till ändringsförslag 6 om ändring av artikel 9.4 i 
direktiv 2002/22/EG.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får kräva att företag 
med skyldigheter i enlighet med 
artiklarna 4, 5, 6 och 7 tillämpar 
gemensamma taxor, inklusive geografisk 
utjämning för grossisttjänster eller 
tjänster till slutkunder, för hela 
territoriet med beaktande av nationella 
förhållanden eller iakttar 
prisbegränsningar.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag ges medlemsstaterna möjlighet att fastställa och tillämpa villkor 
för leverantörer av samhällsomfattande tjänster på grossistnivå i sådana fall då konkurrens 
bidrar till att skapa valmöjligheter och till att uppnå att målsättningarna för 
samhällsomfattande tjänster för slutkunder. 

Ändringsförslag 7

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Följande punkt 2a ska läggas till:
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”2a. Utan att det påverkar skyldigheter 
som kan åläggas operatörer med ett 
betydande marknadsinflytande på en viss 
slutkundsmarknad i enlighet med punkt 1 
kan nationella tillsynsmyndigheter 
tillämpa de under punkt 2 nämnda 
skyldigheterna under en övergångsperiod 
för operatörer som anses ha ett betydande 
marknadsinflytande på en viss 
grossistmarknad då skyldigheter ålagts på 
grossistnivå men som fortfarande inte är 
verkningsfulla när det gäller att garantera 
konkurrensen på slutkundsmarknaden”. 

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag kan lagstiftarna förhindra verksamhet som hämmar 
konkurrensen eller försenar konkurrensutvecklingen under en övergångsperiod då 
grossiståtgärder fortfarande håller på att genomföras.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 20 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De tjänster som tillhandahålls, 
kvalitetsnivån på de tjänster som erbjuds
och tidsfrister för basanslutningen.

b) De tjänster som tillhandahålls, 
eventuella ändringar av tillgången till 
och/eller användningen av vissa tjänster 
och innehåll som avses i punkt 5, 
kvalitetsnivån på de tjänster som erbjuds 
och tidsfrister för basanslutningen samt 
ändringar av användningen av 
terminalutrustning.

Or. en
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Motivering

Konsumenterna ska tydligt informeras om eventuella ändringar av användningen av vissa 
tjänster och av viss utrustning (telefoner som inte fungerar med SIM-kort från en annan 
leverantör osv.). Detta är särskilt viktigt i samband med specialerbjudanden eller 
paketerbjudanden då ett specialpris ofta är kopplat till vissa villkor eller begränsningar.

Ändringsförslag 9

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 regelbundet därefter om 
varje ändring som införs av leverantören,
framför allt tekniska och pris- eller 
taxerelaterade ändringar, som kan 
begränsa deras förmåga att ha 

a) tillgång till, användning och 
distribution av allt lagenligt innehåll

b) tillgång till eller användning av
lagenliga applikationer och/eller tjänster 
efter eget val och/eller

c) hantering och användning av lagenligt 
innehåll, tjänster eller applikationer i 
terminalutrustningen.

Or. en

Motivering

Konsumenten ska få tydlig information om ändringar som införs antingen av 
tjänsteleverantören eller en tredje i fråga om tillgång till och/eller användning av tjänster, 
innehåll eller applikationer.
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Ändringsförslag 10

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.

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 på ett tydligt, lättförståeligt 
och lättillgängligt sätt.

Or. en

Motivering

För att kunna tillgodose kravet på öppenhet måste informationen till konsumenterna vara 
lättillgänglig.

Ändringsförslag 11

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Denna artikel ska gälla utan att det 
påverkar andra gemenskapsregler om 
konsumentskydd, särskilt direktiv 97/7/EG 
och direktiv 2005/29/EG, och nationella 
regler i enlighet med 
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gemenskapslagstiftningen.

Or. en

Motivering

Förtydligande om att allmänna konsumentskyddsregler gäller vid sidan av sektorsspecifika 
regler. Den föreslagna ändringen överensstämmer med den text som kommissionen föreslagit 
i artikel 20.1.

Ändringsförslag 12

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
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.

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
nationella tillsynsmyndigheterna ålägger
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. Denna 
information ska innehålla en jämförelse 
mellan de avgifter som gäller för en viss 
elektronisk kommunikationstjänst då 
denna tillhandahålls som en fristående 
tjänst och då den ingår i ett paket med 
andra elektroniska 
kommunikationstjänster.

Or. en

Motivering

Konsumenterna ska få tydlig information om tillämpliga priser/taxor. Detta är särskilt viktigt 
i samband med specialerbjudanden, paketerbjudanden, erbjudanden med fast pris osv. då det 
ofta är svårt för konsumenten att göra åtskillnad mellan priset för varje enskild tjänst.
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Ändringsförslag 13

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, efter 
samråd med (xxx), 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”.

(Denna ändring om ersättning av 
hänvisningen till EECMA med (xxx) och 
strykning av hänvisningen till det 
skyndsamma förfarandet ska tillämpas i 
hela texten. Om ändringsförslaget antas 
ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Motivering

Beslutet om att inrätta en Europeiska myndighet för marknaden för elektronisk 
kommunikation är föremål för ett annat lagstiftningsförfarande. För att skapa samstämmighet 
föreslår därför föredraganden att alla hänvisningar till EECMA stryks i detta förslag. Även 
om det är bråttom måste Europaparlamentet beredas möjlighet att behandla förslaget till 
genomförandeåtgärder. Institutionernas medverkan är dock nödvändig för att 
genomförandeåtgärderna ska kunna antas så snabbt som möjligt.
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Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13 – led a
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Punkt 1 ska ersättas med följande: (a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
nationella tillsynsmyndigheterna, sedan de 
beaktat de berörda parternas synpunkter, 
har möjlighet att kräva att de företag som 
tillhandahåller allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationsnät och/eller 
tjänster offentliggör jämförbar, adekvat och 
aktuell information om tjänsternas kvalitet 
till slutanvändarna, inklusive lika tillträde
för slutanvändare med funktionshinder. 
Informationen ska på begäran även lämnas 
till de nationella tillsynsmyndigheterna 
innan den offentliggörs.”

”1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
nationella tillsynsmyndigheterna, sedan de 
beaktat de berörda parternas synpunkter, 
kräver att de företag som tillhandahåller 
allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationsnät och/eller tjänster 
offentliggör jämförbar, adekvat och aktuell 
information om tjänsternas kvalitet till 
slutanvändarna med särskild tonvikt på 
information om likvärdigt tillträde för 
slutanvändare med funktionshinder. 
Informationen skall på begäran även 
lämnas till de nationella 
regleringsmyndigheterna innan den 
offentliggörs.”

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag stärks skyldigheten att tillhandahålla information om likvärdigt 
tillträde för slutanvändare med funktionshinder.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13 – led b
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

”3. Kommissionen kan, för att förhindra en 
försämring av tjänsten och avtagande av 

”3. Medlemsstaterna ska tillgodose kravet 
på öppenhet och icke-diskriminering av 
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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.”

tjänster inom alla nät (nätneutralitet).
Kommissionen kan, för att förhindra en 
försämring av tjänsten och avtagande av 
nättrafiken, efter samråd med (xxx), 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.”

Or. en

Motivering

Principen om nätneutralitet måste ytterligare betonas i förslaget.

Ändringsförslag 16

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 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 
alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa 
en oavbruten tillgång till larmtjänster som 
täcker hela det nationella territoriet.”
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Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ska se till att larmtjänster tillhandahålls inom hela det nationella territoriet 
även i avlägset belägna områden.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 16
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De medlemsstater som tilldelades det 
internationella prefixet ”3883” av den 
internationella teleunionen (ITU) ska ge 
den europeiska myndigheten för 
marknaden för elektronisk 
kommunikation ensamt ansvar över 
hanteringen av det europeiska 
telefonnummerområdet.

utgår

Or. en

Motivering

Eftersom efterfrågan på nummerutrymme inte är stort behövs inga bestämmelser om 
förvaltningen av ETNS på EU-nivå.

Ändringsförslag 18

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 

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

Or. en

Motivering

Nummerportabilitet så snabbt som möjligt är önskvärt men endagsgränsen är svår att 
respektera.

Ändringsförslag 19

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 radio- och 
audiovisuella medietjänster samt 
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. en



PE402.918v01-00 20/23 PA\712898SV.doc

SV

Motivering

i) Denna bestämmelses tillämpningsområde bör utvidgas till att omfatta även audiovisuella 
medietjänster med tanke på nya plattformar och tjänster. Tjänster som inriktar sig på 
särskilda grupper (textningstjänster) samt kompletterande tjänster som riktar sig till den 
stora allmänheten (radiotext, teletext och programinformation) bör omfattas av 
sändningsplikten. iii) Hänvisningen till nationell lagstiftning måste strykas eftersom dessa 
frågor i vissa medlemsstater inte regleras i lagstiftning samtidigt som behörigheten att 
tillämpa bestämmelser om sändningsplikt i vissa fall inte omfattas av den federala 
lagstiftningen i medlemsstater med federal struktur.

Ändringsförslag 20

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 
nationella tillsynsmyndigheten om denna 
överträdelse. Meddelandet ska beskriva 
vilken slags överträdelse det gäller och
konsekvenserna av denna och
rekommendera åtgärder för att mildra dess 
möjliga negativa effekter samt 
konsekvenserna och de åtgärder som 
leverantören vidtagit. Den nationella 
tillsynsmyndigheten ska besluta om en 
leverantör som tillhandahåller allmänt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster ska meddela 
berörda abonnent om överträdelsen.
Kommission kan, efter samråd med (xxx), 
vidta erforderliga samordningsåtgärder 
för att garantera samstämmighet på 
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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 ett avslöjande av 
överträdelsen 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

Information till alla abonnenter om varje enskild överträdelse skulle kunna skapa onödig 
förvirring bland konsumenterna. De nationella tillsynsmyndigheterna bör fatta beslut om 
säkerhetsrisken och om de potentiella konsekvenserna är tillräckligt allvarliga för att 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.

Ändringsförslag 21

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

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 

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

som kan tillämpas för informations- och 
anmälningskraven som anges i denna 
artikel. 

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 
som anges i artikel 14a.2. Kommissionen 
kan, i särskilt brådskande fall, tillämpa 
det skyndsamma förfarandet som anges i 
artikel 14a.3.”

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 
som anges i artikel 14a.2.” 

(Denna ändring om ersättning av 
hänvisningen till EECMA med (xxx) och 
strykning av hänvisningen till det 
skyndsamma förfarandet ska tillämpas i 
hela texten. Om ändringsförslaget antas 
ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Motivering

Beslutet om att inrätta en Europeiska myndighet för marknaden för elektronisk 
kommunikation är föremål för ett annat lagstiftningsförfarande. För att skapa samstämmighet 
föreslår därför föredraganden att alla hänvisningar till EECMA stryks i detta förslag. Även 
om det är bråttom måste Europaparlamentet beredas möjlighet att behandla förslaget till 
genomförandeåtgärder. Institutionernas medverkan är dock nödvändig för att 
genomförandeåtgärderna ska kunna antas så snabbt som möjligt.

Ändringar 22

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 
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medverkan (automatisk 
uppringningsutrustning), 
telefaxapparater (fax), textmeddelanden 
(sms) eller e-post för direkt 
marknadsföring kan bara tillåtas i fråga 
om abonnenter som i förväg har gett sitt 
samtycke.

Or. en

Motivering

Icke efterfrågade textmeddelanden (sms) bör även omfattas av definitionen av meddelanden 
som inte efterfrågats. 
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