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KORTFATTAD MOTIVERING

1. Räckvidden för kommissionens förslag

Det nuvarande lagstiftande reformförslaget anpassar regelverket genom att stärka vissa av 
rättigheterna för konsumenter och användare (särskilt med tanken att förbättra tillträdet och 
främja ett informationssamhälle för alla) och säkerställa att elektronisk kommunikation är 
pålitlig, säker, tillförlitlig och ger ett bra skydd för enskilda personer när det gäller integritet 
och personuppgifter.

2. Föredragandens ståndpunkt

Elektronisk kommunikation utgör grunden för EU:s ekonomi, och en bred tillgång till säkra 
nätverk för bredbandskommunikation till ett överkomligt pris är en viktig förutsättning när det 
gäller att realisera unionens tillväxt- och sysselsättningspotential.

Artikel 95 i EG-fördraget är den lämpliga rättsliga grunden, och förslaget till direktiv 
överensstämmer med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. Föredraganden ställer 
sig i allmänhet bakom syftet med kommissionens förslag. Målen att ”stärka vissa av 
rättigheterna för konsumenter och användare” och säkerställa att elektronisk kommunikation 
är säker och pålitlig och ger ett bra skydd för enskilda personer när det gäller integritet och 
personuppgifter är ytterst viktiga. Enligt föredraganden behöver man dessutom, i takt med att 
utbudet på marknaderna ökar, se till att konsumenterna förses med bättre information om 
leveransvillkoren och lättare kan byta leverantör. Följaktligen delar föredraganden 
kommissionens ståndpunkt när det gäller behovet att ändra det nuvarande direktivet om 
samhällsomfattande tjänster och direktivet om integritet och elektronisk kommunikation i 
syfte att

– förbättra insyn och offentliggörande av information för slutanvändare,
– förenkla användning av och tillgång till elektronisk kommunikation för användare med 

funktionshinder,
– förenkla byte av leverantör för konsumenter genom bland annat striktare bestämmelser om 

nummerportabilitet,
– förstärka skyldigheter i samband med larmtjänster,
– säkerställa grundläggande anslutning och tjänstekvalitet,
– införa obligatoriska anmälningar av säkerhetsöverträdelser där följden blir att användarnas 

personuppgifter tappas bort eller äventyras,
– stärka genomförandebestämmelser förbundna till nät och informationssäkerhet som ska

antas i samråd med den myndighet som ska inrättas,
– stärka genomförandebestämmelserna och bestämmelserna om verkställande för att 

säkerställa att åtgärderna är tillräckliga på medlemsstatsnivå för att bekämpa elektronisk 
skräppost,

– modernisera särskilda bestämmelser i direktivet för att anpassa dem till den tekniska 
utvecklingen och marknadsutvecklingen, inbegripet upphävande av ett antal föråldrade 
eller överflödiga bestämmelser.
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Föredraganden skulle emellertid vilja föreslå några ändringar som syftar till att förbättra 
ovannämnda förslag, särskilt när det gäller att se till att ytterligare hänsyn tas till vissa 
rättsliga och sociala frågor.

Eftersom artikel 7 i direktivet om samhällsomfattande tjänster, såsom ändrat genom 
kommissionens förslag, ålägger medlemsstaterna att vidta särskilda åtgärder för användare 
med funktionshinder skulle föredraganden närmare bestämt vilja föreslå att artikel 9 i samma 
direktiv ändras så att samma resultat uppnås som genom ovannämnda bestämmelse och så att 
vederbörlig hänsyn tas till konsumenter med låga inkomster, funktionshinder eller särskilda 
sociala behov.

För det andra är det mycket viktigt att trygga ett fullgott skydd för abonnenters
personuppgifter. Det skulle i detta sammanhang inte vara tillräckligt med frivilliga åtgärder 
som eventuellt vidtas av de berörda företagen, varför ett ändringsförslag till artikel 20 i 
direktivet om samhällsomfattande tjänster läggs fram.

För det tredje ser föredraganden det som motsägelsefullt att, när guider eller tekniker som gör 
det möjligt för användarna att göra en oberoende uppskattning av kostnaderna inte finns 
tillgängliga på marknaden, ålägga de nationella tillsynsmyndigheterna att (förmodligen 
avgiftsfritt) göra sådana tillgängliga och samtidigt tillåta tredje part att sälja motsvarande
guider och tekniker. Artikel 21 i direktivet om samhällsomfattande tjänster och skäl 15 i 
ändringsakten bör därför ändras.

Slutligen bör artikel 28 i samma direktiv ändras så att de nationella tillsynsmyndigheternas 
beslut alltid kan bli föremål för rättslig prövning, särskilt när besluten i fråga begränsar ett 
företags tillgång till marknadspositioner.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor 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 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 

(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 
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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.

lättillgänglig form. För att konsumenterna 
enkelt ska kunna jämföra priser ska de 
nationella tillsynsmyndigheterna få rätt att 
kräva operatörer på bättre insyn för taxor. 
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.

Or. en

Motivering

När guider eller tekniker som gör det möjligt för användarna att göra en oberoende 
uppskattning av kostnaderna inte finns tillgängliga på marknaden är det mycket viktigt att 
betona de nationella tillsynsmyndigheternas roll i stället för att lyfta fram tredje parter som 
verkar i vinstsyfte.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 9 – punkterna 2 och 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får mot bakgrund av 
nationella förhållanden kräva att utsedda 
företag erbjuder konsumenterna olika 
taxealternativ eller taxepaket som skiljer 

2. Medlemsstaterna ska mot bakgrund av 
nationella förhållanden kräva att utsedda 
företag erbjuder konsumenterna olika 
taxealternativ eller taxepaket som skiljer 
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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.

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.

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 ska, 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.”

Or. en

Motivering

Artikel 7 i direktivet om samhällsomfattande tjänster, såsom ändrat genom kommissionens 
förslag, ålägger medlemsstaterna att vidta särskilda åtgärder för användare med 
funktionshinder. Föreliggande ändringsförslag syftar till att åstadkomma samma resultat som 
ovannämnda bestämmelse.

Ändringsförslag 3

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Den åtgärd som företaget som
tillhandahåller anslutning och/eller tjänster 
kan tänkas vidta i samband med säkerhets-
eller integritetsincidenter eller hot och 
sårbarhet.

h) Den åtgärd som företaget som 
tillhandahåller anslutning och/eller tjänster 
ska vidta för att skydda abonnenters
personuppgifter och den åtgärd som 
företaget kan tänkas vidta i samband med 
säkerhets- eller integritetsincidenter eller 
hot och sårbarhet.
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Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att trygga ett fullgott skydd för abonnenters personuppgifter. Det skulle i 
detta sammanhang inte vara tillräckligt med frivilliga åtgärder. *

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
uppmuntra tillhandahållandet av 
information som gör det möjligt för 
slutanvändarna och konsumenterna att göra 
en oberoende uppskattning av kostnaderna 
för olika alternativa användningsmönster 
med hjälp av interaktiva guider eller 
liknande tekniker. Medlemsstaterna ska 
säkerställa att de nationella 
tillsynsmyndigheterna tillhandahåller dessa 
guider eller tekniker när de inte finns 
tillgängliga på marknaden. Tredje part ska 
ha rätt att utan kostnad använda de taxor 
som offentliggjorts av företag som 
tillhandahåller elektroniska 
kommunikationsnät och/eller tjänster, för 
att sälja eller tillhandahålla dessa 
interaktiva guider eller liknande tekniker.

3. De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
uppmuntra tillhandahållandet av 
information som gör det möjligt för 
slutanvändarna och konsumenterna att göra 
en oberoende uppskattning av kostnaderna 
för olika alternativa användningsmönster 
med hjälp av interaktiva guider eller 
liknande tekniker. Medlemsstaterna ska 
säkerställa att de nationella 
tillsynsmyndigheterna tillhandahåller dessa 
guider eller tekniker när de inte finns 
tillgängliga på marknaden.

Or. en

Motivering

Det är motsägelsefullt att, när guider eller tekniker som gör det möjligt för användarna att 
göra en oberoende uppskattning av kostnaderna inte finns tillgängliga på marknaden, ålägga 
de nationella tillsynsmyndigheterna att (förmodligen avgiftsfritt) göra sådana tillgängliga och 
samtidigt tillåta tredje part att sälja motsvarande guider och tekniker.
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Ändringsförslag 5

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De nationella tillsynsmyndigheterna ska i 
enskilda fall kunna blockera tillgång till 
nummer och tjänster där det är motiverat 
på grund av bedrägeri eller missbruk.

De nationella tillsynsmyndigheterna ska i 
enskilda fall kunna blockera tillgång till 
nummer och tjänster där det är motiverat 
på grund av bedrägeri eller missbruk.
Medlemsstaterna ska se till att beslut om 
blockering av tillgång till nummer och 
tjänster blir föremål för rättslig prövning.

Or. en

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheternas beslut bör alltid bli föremål för rättslig prövning, 
särskilt när besluten i fråga begränsar ett företags tillgång till marknadspositioner.
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