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26.3.2014 A7-0190/245 

Ändringsförslag  245 
Christian Engström 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0190/2014 
Pilar del Castillo Vera 
Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation 

COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 26 – punkt 1 – led f 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) alla ersättnings- och 

återbetalningssystem som gäller om de 

avtalade tjänsternas kvalitetsnivåer inte 

uppfylls, inklusive en uttrycklig hänvisning 

till slutanvändarens rättigheter, 

(f) de ersättnings- och återbetalningssystem 

som gäller om de avtalade tjänsternas 

kvalitetsnivåer inte uppfylls, inklusive en 

uttrycklig hänvisning till slutanvändarens 

rättigheter, inbegripet rätten att häva 

avtalet, 

Or. en 

Motivering 

Det finns för närvarande inga EU-omfattande bestämmelser om att avtal kan sägas upp på 
grund av bristfälliga elektroniska kommunikationstjänster (det är varje medlemsstats ansvar 
att besluta). 
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26.3.2014 A7-0190/246 

Ändringsförslag  246 
Christian Engström 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0190/2014 
Pilar del Castillo Vera 
Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation 

COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 28 – punkt 4 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Slutanvändare ska ha rätt att säga upp 

avtal utan kostnad om de underrättas om 

ändringar av avtalsvillkoren som föreslås 

av leverantörer av elektronisk 

kommunikation till allmänheten, om inte 

de föreslagna ändringarna enbart är till 

slutanvändarens fördel. Leverantörerna 

ska underrätta slutanvändarna om sådana 

ändringar minst en månad innan de 

genomförs och ska samtidigt informera 

dem om att de har rätt att säga upp avtalet 

utan kostnad om de inte godtar de nya 

villkoren. Punkt 2 ska gälla i tillämpliga 

delar. 

4. Medlemsstaterna ska se till att 

konsumenterna har rätt att när som helst 

säga upp avtal utan kostnad, förutom 

restvärdet på sådan subventionerad 

utrustning som är knuten till avtalet vid 

tidpunkten för uppsägningen och en 

tidsproportionell ersättning för eventuella 

andra kampanjfördelar som angetts som 

sådana vid den tidpunkt då avtalet 

ingicks. Vid ändringar av avtalsvillkoren 

som föreslås av leverantörer av 

elektronisk kommunikation till 

allmänheten ska leverantörerna underrätta 

konsumenterna om sådana ändringar 

minst en månad innan de genomförs och 

ska samtidigt informera dem om att de har 

rätt att säga upp avtalet utan kostnad om de 

inte godtar de nya villkoren. Punkt 2 ska 

gälla i tillämpliga delar. 

Or. en 

Motivering 

Konsumenterna bör få mer att säga till om, dvs. ha rätt att besluta om en ändring är till fördel 
för dem eller inte. Godtyckliga avgifter som inte är knutna till subventionerad utrustning eller 
kampanjerbjudanden som angetts som sådana vid den tidpunkt då avtalet ingicks bör inte 
tillåtas eftersom de hindrar konsumenterna från att byta och minskar konsumentutbudet. 



 

AM\1024863SV.doc  PE529.689v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

 


