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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om samhällsomfattande tjänster och larmnumret 112
(2010/2274(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 
7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende 
elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktiv om 
samhällsomfattande tjänster)1, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 om 
samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för 
konsumentskyddslagstiftningen2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/136/EG av den 
25 november 2009 om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster 
och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster, direktiv 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation och förordning (EG) 
nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för 
konsumentskyddslagstiftningen3, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 
7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (ramdirektiv)4,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 
7 mars 2002 om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och 
tillhörande faciliteter (tillträdesdirektiv)5, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 
7 mars 2002 om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster6,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/140/EG av den 
25 november 2009 om ändring av direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för 
elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/19/EG om 
tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande 

                                               
1 EGT L 108, 24.4.2002, s. 51.
2 EUT L 364, 9.12.2004, s. 1.
3 EUT L 337, 18.12.2009, s. 11.
4 EGT L 108, 24.4.2002, s. 33.
5 EGT L 108, 24.4.2002, s. 7.
6 EGT L 108, 24.4.2002, s. 21.
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faciliteter och direktiv 2002/20/EG om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät 
och kommunikationstjänster1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1211/2009 av den 
25 november 2009 om inrättande av organet för europeiska regleringsmyndigheter för 
elektronisk kommunikation (Berec) och byrån2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 
om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk 
kommunikation3,

– med beaktande av det offentliga samråd som kommissionen påbörjade den 2 mars 2010 
om framtida principer för samhällsomfattande tjänster på områdena för elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 september 2010 med titeln 
”Europeiska bredbandssektorn – investeringar i digitalt baserad tillväxt” 
(KOM(2010)0472),

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om 
inrättande av det första programmet för radiospektrumpolitik (KOM(2010)0471),

– med beaktande av kommissionens rekommendation av den 20 september 2010 om reglerat 
tillträde till nästa generations accessnät (NGA),

– med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens kommunikationskommitté om 
bredbandstillgången inom EU och läget den 1 juli 2010,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 25 augusti 2010 med titeln 
”Lägesrapport om den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation 2009 
(15:e rapporten), SEK(2010)0630” (KOM(2010)0253),

– med beaktande av den fjärde utgåvan av resultattavlan för konsumentmarknaderna, 
”Making markets work for consumers”, som offentliggjordes i oktober 2010,

– med beaktande av rådets beslut 91/396/EEG av den 29 juli 1991 om införandet av ett 
gemensamt europeiskt larmnummer4,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 717/2007 av den 
27 juni 2007 om roaming i allmänna mobila kommunikationsnät i gemenskapen5,

– med beaktande av undersökningen om det europeiska larmnumret 112 
(Flash Eurobarometer 314),

                                               
1 EUT L 337, 18.12.2009, s. 37.
2 EUT L 337, 18.12.2009, s. 1.
3 EGT L 201, 31.7.2002, s. 37.
4 EGT L 217, 6.8.1991, s. 31.
5 EUT L 171, 29.6.2007, s. 32.
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– med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens kommunikationskommitté om 
genomförandet av det europeiska larmnumret 112 – resultaten av den fjärde omgången i 
insamlingen av uppgifter (10 februari 2011),

– med beaktande av sin förklaring av den 25 september 2007 om det europeiska 
larmnumret 1121,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-.../2011), och 
av följande skäl:

A. Direktivet om samhällsomfattande tjänster förebygger social utestängning genom att se till 
att medborgare i landsbygdsområden och avlägsna områden samt låginkomsthushåll har 
tillgång till grundläggande och centrala telekommunikationstjänster till ett överkomligt 
pris.

B. Direktivet om samhällsomfattande tjänster definieras som 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.

C. Det är ännu inte möjligt att utvärdera genomförandet av det ändrade direktivet om 
samhällsomfattande tjänster, med tanke på att tidsfristen för införlivandet är den 
25 maj 2011 och att den treårsperiod som krävs före en utvärdering just börjat löpa.

D. Den befintliga lagstiftningen är inget självändamål när det gäller att erbjuda medborgarna 
positiva resultat, och man måste också maximera fördelarna av de nya åtgärderna genom 
en fortlöpande övervakning i medlemsstaterna samt insatser för att förbättra 
informationens kvalitet, fullständighet och synlighet. 

E. Den inre marknaden kan aldrig betraktas som verkligen fullbordad utan bör alltid 
utvärderas på nytt i enlighet med samhällets behov. Den tekniska utvecklingen, 
garantierna för socialt skydd, den ekonomiska utvecklingen och tillväxten bör alltid 
skyddas för att se till att den inre marknaden ger konkreta fördelar för medborgarna.

F. Strävan efter framsteg utgör drivkraften för och förmedlaren av den vision och de mål 
som fastställts av EU:s lagstiftare. Förslag till ny lagstiftning eller ändringslagstiftning 
måste beakta den faktiska erfarenheten och kapaciteten för genomförande. Anpassningar 
av lagstiftningen måste få tydligt politiskt stöd, som ytterligare underbyggs med en 
objektiv kostnads–nyttoanalys som den avgörande faktorn.

G. Det enda telefonnummer som kan användas i alla EU:s medlemsstater för att kontakta 
larmtjänsterna är det europeiska larmnumret 112.

                                               
1 EUT C 219 E, 28.8.2008, s. 92.
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Samhällsomfattande tjänster och den aktuella utvecklingens sammanhang

1. Europaparlamentet understryker vikten av skyldigheten att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster som ett skyddsnät för den sociala delaktigheten där 
marknadskrafterna misslyckats med att tillhandahålla medborgarna och företagen 
grundläggande tjänster.

2. Europaparlamentet stöder en regelbundet förnyad utvärdering av EU:s hållning till 
skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster i ljuset av den sociala, 
ekonomiska och tekniska utvecklingen i syfte att ringa in och i reglerna införa lämpliga 
definitioner som dels återspeglar behov som håller på att utvecklas, dels förbättrar 
tjänsternas kvalitet.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla riktlinjer för bästa 
genomförande och efterlevnad av det omarbetade direktivet om samhällsomfattande 
tjänster, att undvika snedvridning av marknaden och att samtidigt ge medlemsstaterna 
möjlighet att anta de bestämmelser som bättre passar deras nationella förhållanden. 

4. Europaparlamentet stöder målen om ”bredband för alla” i den digitala agendan och är 
övertygat om att en samhällsomfattande tillgång till bredband hjälper medborgarna och 
företagen att dra full nytta av den digitala inre marknaden, särskilt genom att man 
förbättrar den sociala delaktigheten, skapar nya möjligheter för socialt och miljömässigt 
nyskapande företag och åstadkommer arbetstillfällen, tillväxt och fler möjligheter för 
handel över gränserna.

5. Europaparlamentet understryker att en kombination av politik och teknik kan främja 
utvecklingen av nya tjänster och tillämpningar på Internet genom företag och offentliga 
organ, vilket kan driva fram efterfrågan på snabbare Internetförbindelser, göra 
investeringar i öppna bredbandsnät lönsammare och således uppmuntra till 
offentlig-privata partnerskap.

6. Europaparlamentet betonar att de samhällsomfattande tjänsterna inte är någon rättighet 
och inte heller det som i första hand driver på i riktning mot målet om ”bredband för alla”, 
med tanke på de höga investeringar som krävs, utan att några avsevärt bättre tjänster med 
nödvändighet kan tillhandahållas konsumtenterna.

7. Europaparlamentet anser att skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster så 
småningom skulle kunna bli ett ytterligare incitament för att utveckla bredbandet. 

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att färdigställa den pågående 
konsekvensbedömningen och tillhandahålla lagstiftarna solida uppgifter om den aktuella 
utnyttjandeandelen, den förväntade efterfrågan och en förbättring av skyldigheten att 
tillhandahålla samhällsomfattande tjänster genom bredband och slutligen en analys av vad 
som för medlemsstaterna, konsumenterna och företagen är det mest effektiva 
finansieringspaketet för att utveckla skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster. 

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, parallellt med och i samarbete med de 
nationella tillsynsmyndigheterna, noggrant övervaka marknaderna för att se till att de 
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medlemsstater som redan kan, eller önskar, tillhandahålla samhällsomfattande tjänster via 
utbudet av bredbandsteknik och bredbandshastigheter ska kunna göra detta utan att i 
praktiken förorsaka en snedvridning av marknaden. 

10. Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslut att genomföra en djuplodande 
undersökning av tillhandahållandet av Internettjänster till följd av att den 
fjärde resultattavlan för konsumentmarknaderna offentliggjorts. 

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att, med bidrag från de 
nationella tillsynsmyndigheterna, undersöka valmöjligheterna i fråga om att på lika villkor 
tillämpa skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster, som skulle garantera 
tillgänglighet för utsatta grupper inte bara genom att man inför särskild terminalutrustning 
och särskilda avgifter, utan också genom att man tillgängliggör lämplig information och 
skapar en verklig valmöjlighet för konsumenterna när det gäller tillgängliga tjänster och 
garantiservice.

Det europeiska larmnumret 112

12. Europaparlamentet betonar att larmnumret 112 kan rädda liv och ökar 
unionsmedborgarnas skydd.

13. Dock beklagar Europaparlamentet att det europeiska larmnumret 112 ännu inte på långa 
vägar nått sin fulla potential. Således behövs fortfarande grundläggande åtgärder för att 
medborgarna ska känna igen numret, tillsammans med andra frågor i samband med teknik 
och bättre samordning.

14. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck Europeiska kommissionen att stödja 
medlemsstaterna och att gemensamt göra större insatser för att öka allmänhetens 
medvetenhet om att larmnumret 112 finns och hur det används.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra precisionen och 
tillförlitligheten hos informationen om varifrån ett samtal kommer i enlighet med de nya 
EU-bestämmelserna för telekommunikation och uppdatera sin teknik med slutmålet att 
införa automatisk lokalisering. 

16. Europaparlamentet efterlyser att finansiering ska göras tillgänglig och forskningsprojekt 
ska stödjas för att säkra utvecklingen av bästa möjliga teknik för att identifiera varifrån ett 
samtal kommer, inklusive IP-telefoni, och stöder därför utvecklingen av nästa generations 
normer och bestämmelser. 

17. Europaparlamentet anser att nödsamtalssystemet e-call genom reglering bör införas som 
en obligatorisk tjänst.

18. Europaparlamentet understryker betydelsen av bättre samordning mellan larmorgan på 
både nationell nivå och gränsöverskridande EU-nivå i syfte att nå den högsta 
effektivitetsnivån.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa tillförlitlighetskrav och 
indikatorer för omedelbar reaktion som prestandamål.
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20. Europaparlamentet rekommenderar utbyte av bästa praxis, särskilt när det gäller att anlita 
en enda operatör för hantering av samtal och använda tolktjänster som skulle kunna hjälpa 
människor som inte talar språket i det land där de använder larmtjänsterna.

21. Europaparlamentet understryker behovet av att garantera möjligheten till tillgång till 
larmnumret 112 för människor med olika typer av funktionsnedsättning och utsatta 
grupper och efterlyser med eftertryck en standardisering av möjligheten till tillgång till 
larmnumret 112 för dessa människor.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en undersökning av prestanda 
hos de aktuella tjänsterna för larmnumret 112 och samarbetet mellan de relevanta organen, 
med målet att förbättra tjänsterna.

23. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

SYFTET MED BETÄNKANDET

Betänkandet är avsett att utvärdera den aktuella utvecklingen i samband med det 
grundläggande konceptet samhällsomfattande tjänster, såsom det beskrivs i direktivet om 
samhällsomfattande tjänster och i den nya utvecklingens sammanhang, bland annat 
samhällsomfattande tillgång till bredband, samordning av tillvägagångssätt och finansiering, 
med beaktande av de särskilda behoven hos utsatta grupper och konsumenter med 
funktionsnedsättning. Betänkandet koncentreras också på det enhetliga europeiska 
larmnumret 112, som infördes för att ge medborgarna möjlighet att ringa larmtjänsterna 
genom att använda ett och samma nummer i hela EU.

BAKGRUND

Direktivet om samhällsomfattande tjänster

Avregleringen av telekommunikationsområdet i slutet av 1990-talet åtföljdes av bestämmelser 
om samhällsomfattande tjänster, som skulle fungera som säkerhetsnät där marknaden själv 
inte erbjuder grundläggande tjänster. Målet var att förhindra social utestängning genom att se 
till att medborgare i landsbygdsområden och avlägsna områden samt låginkomsthushåll har 
överkomlig tillgång till grundläggande och centrala telekommunikationstjänster. 

I direktiv 2002/22/EG definieras 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 direktivet fastställs även 
skyldigheter avseende tillhandahållande av vissa obligatoriska tjänster. Enligt de aktuella 
EU-bestämmelserna måste medlemsstaterna se till att medborgarna ska kunna ansluta sig till 
det allmänna telefonnätet via en fast anslutning och få tillgång till allmänna telefonitjänster 
för röst- och datakommunikation med funktionellt tillträde till Internet. Direktivet ålägger 
också medlemsstaterna att se till att konsumenterna har tillgång till 
nummerupplysningstjänster, telefonkataloger, offentliga telefonautomater och särskilda 
åtgärder om de har en funktionsnedsättning. 

Medlemsstaterna får utse ett eller flera företag för att se till att samhällsomfattande tjänster 
tillhandahålls på ett kostnadseffektivt sätt i delar av eller på hela det nationella territoriet. 
Företagen ska utses med hjälp av en effektiv, objektiv, insynsvänlig och icke-diskriminerande 
metod. För att finansiera skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster får 
medlemsstaterna besluta att införa en mekanism för att ersätta företaget för den fastställda 
nettokostnaden med offentliga medel enligt insynsvänliga villkor, och/eller dela upp 
nettokostnaden för denna skyldighet mellan leverantörer av elektroniska kommunikationsnät 
och kommunikationstjänster.

Vart tredje år ser kommissionen över tillämpningsområdet för direktivet om 
samhällsomfattande tjänster. I 2009 års översyn, som kommer att tillämpas från och med den 
25 maj 2011, infördes bland annat en ny ”bestämmelse om Internetfrihet”, som föreskriver att 
åtgärder som medlemsstaterna vidtar i fråga om tillgång till eller användning av tjänster och 
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tillämpningar via telekommunikationsnät måste respektera medborgarnas grundläggande fri-
och rättigheter.

I direktivet om samhällsomfattande tjänster hittar man det resonemang som anger varför det 
behövs en regelbunden översyn av direktivet. I bilaga V anges särskilt följande:

”När kommissionen bedömer om omfattningen av skyldigheten att tillhandahålla 
samhällsomfattande åtgärder skall ändras eller omdefinieras skall följande övervägas:

– Finns det särskilda tjänster som är tillgängliga för och används av flertalet konsumenter? 
Är socialt utanförskap en följd av bristande tillgänglighet eller icke-användning av en 
minoritet av konsumenterna?

– Medför tillgängligheten och användningen av särskilda tjänster en allmän nettoförmån för 
alla konsumenter, så att ett offentligt ingripande är motiverat under omständigheter där 
särskilda tjänster inte tillhandahålls allmänheten på normala kommersiella villkor?”

Offentligt samråd om samhällsomfattande tjänster

I mars 2010 inledde Europeiska kommissionen ett offentligt samråd om vad som är det bästa 
tillvägagångssättet för att se till att grundläggande telekommunikationstjänster finns 
tillgängliga för alla EU-medborgare. Samrådet syftade också till att bedöma om det är 
nödvändigt att uppgradera de befintliga bestämmelserna och definitionerna till den digitala 
tidsålderns krav och särskilt om de bör utvidgas till att även omfatta bredbandstillgång. 
Vidare tog man inom samrådet upp balansen mellan ett samordnat svar inom hela EU och 
behovet av nationell flexibilitet samt frågan om finansiering av de samhällsomfattande 
tjänsterna (bidrag från telekommunikationssektorn för att säkra samhällsomfattande 
bredbandstäckning, eller offentliga åtgärder).

Utan att undergräva betydelsen av den digitala tidsålder som ligger framför oss, och i tron på 
att man bör uppmuntra all politik som främjar att medborgarna bättre kan anpassa sig till 
tidens krav, anser föredraganden att det är nödvändigt att vara försiktig, så att man inte 
ålägger medborgarna en extra belastning i stället för att stödja dem. 

Bredbandsfrågor: att främja investeringar och Internettjänster 

I Europa 2020-strategin understryks hur viktig bredbandsutbyggnaden är för social integration 
och konkurrenskraft inom EU. I strategin upprepas målet att alla i Europa bör ha tillgång till 
grundläggande bredband senast 2013 och strävan att man 2020 ska ha uppnått att alla i Europa 
har tillgång till betydligt högre Internethastigheter på över 30 Mbps och att 50 procent eller 
fler av de europeiska hushållen abonnerar på Internetförbindelser på över 100 Mbps.

För att nå dessa mål efterlyste man i den digitala agendan för Europa en övergripande politik 
som grundas på en blandning av tekniker. Mer i detalj anges i den digitala agendan 
sju prioriterade handlingsområden: inrättandet av en digital inre marknad, större 
interoperabilitet, stärkande av tilliten och säkerheten i Internetsammanhang, betydligt 
snabbare tillgång till Internet, större investeringar i forskning och utveckling, främjande av 
digital kompetens, digitala färdigheter och digital integration samt utnyttjande av 
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informations- och kommunikationsteknik för samhällsutmaningar som klimatförändringar och 
en åldrande befolkning.

Inom detta ramverk antog Europeiska kommissionen i september 2010 tre kompletterande 
åtgärder för att underlätta utbyggnad och idrifttagande av snabbt och mycket snabbt bredband 
i EU, nämligen följande: i) en rekommendation från kommissionen om reglerat tillträde till 
nästa generations accessnät, ii) ett förslag till beslut om inrättande av ett program för 
radiospektrumpolitik (för att bland annat se till att det finns spektrum för trådlöst Internet) och 
iii) ett bredbandsmeddelande som anger hur man på bästa sätt ska uppmuntra till offentliga 
och privata investeringar i snabba och mycket snabba nät. 

När det gäller bredband uppmanar kommissionen EU:s medlemsstater att införa operationella 
bredbandsplaner för snabba och mycket snabba nät med konkreta genomförandeåtgärder. 
I meddelandet ges vägledning om hur investeringskostnaderna kan sänkas och anger hur 
offentliga myndigheter kan stödja investeringar i bredband, bland annat genom bättre 
användning av EU-medel. Det aviseras också att Europeiska kommissionen och 
Europeiska investeringsbanken har planer på att lägga fram instrument för finansiering av 
bredbandsprojekt. 

Samtidigt som medlemsstater som lyckats använda avancerad teknik bör fungera som 
exempel på bästa praxis är det nödvändigt att beakta de särskilda särdragen i varje 
medlemsstat när det gäller de geografiska förutsättningarna, som står i direkt samband med 
utvecklingen av elektronisk teknik, eller den finansiella situationen, så att medlemsstaterna får 
den flexibilitet som behövs för att tillämpa de lämpligaste bestämmelserna.
Samverkanseffekter som skulle kunna bidra till bästa möjliga tillämpning av ny teknik bör 
välkomnas och uppmuntras.

Det enhetliga europeiska larmnumret 112

Det enhetliga europeiska larmnumret 112 inrättades 1991 till följd av ett beslut av 
EU:s ministerråd. Det tas också upp i direktivet om samhällsomfattande tjänster (artikel 26), 
där det nu efter översynen 2009 (telekommunikationspaketet) föreskrivs följande:

 Tillgång till telekommunikationstjänster som möjliggör samtal till nationella 
nummerplaner.

 Bättre tillgång till larmtjänster för personer med funktionsnedsättning.

 Svar på och hantering av samtal till nationella larmnummer utan hänvisning till tekniska 
möjligheter.

 Strängare krav på information om varifrån samtalet kommer och kriterier för precision 
och tillförlitlighet.

 Ökat medvetande med särskild inriktning på resenärer.

Europaparlamentet och många intressenter har upprepade gånger betonat behovet av att öka 
medvetenheten om larmnumret 112 och den låga kvaliteten på de tjänster som hittills 
tillhandahållits medborgarna via 112.
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Föredraganden anser att det är nödvändigt att ge larmnumret 112 det stöd det förtjänar för att 
på bästa sätt gynna medborgarna och deras liv. I annat fall skulle följden bli att larmnumret 
inte fyllde sin funktion.

Resultattavlan för konsumentmarknaderna

Av den senaste utgåvan av resultattavlan för konsumentmarknaderna framgår att 
telekommunikationsmarknaden på EU-nivå befinner sig bland de sektorer som har sämst 
resultat: Bland de 50 marknader som undersökts ligger marknaden för fast telefoni på 
41:a plats, marknaden för mobiltelefoni på 44:e plats och marknaden för leverans av 
Internettjänster på 48:e plats.

Telekommunikationerna hör till de marknader där konsumenterna hade det som svårast att 
jämföra erbjudanden, upplevde flest problem och framförde det högsta antalet klagomål. 
Tjänster för tillgång till Internet uppvisar också mycket större prisskillnader inom EU. 
Leveransen av Internettjänster är faktiskt den tredje sämst placerade marknaden i allmänhet. 
Det är också den marknad där den största andelen konsumenter upplevt problem och där 
priserna skiljer sig kraftigt inom EU.

Därför välkomnar föredraganden kommissionens beslut att genomföra en djuplodande 
undersökning av leveransen av Internettjänster till följd av att den fjärde resultattavlan för 
konsumentmarknaderna offentliggjorts.


