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Herr talman, 

Kommissionen vill tacka riksdagen för dess motiverade yttrande om kommissionens förslag 
till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att fullborda den europeiska 
inre marknaden för elektronisk kommunikation och upprätta en uppkopplad kontinent 
[COM(2013) 627final]. 

Den globala ekonomin utvecklas i riktning mot en internetekonomi, och informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) bör uppmärksammas som en källa till smart, hållbar tillväxt för 
alla. En inre marknad för elektronisk kommunikation, där man tryggar såväl friheten att 
tillhandahålla elektroniska kommunikationsnät och tjänster till alla kunder i unionen som 
slutanvändarnas rätt att välja bästa tillgängliga erbjudande på marknaden, och där detta 
inte hindras av marknader som är uppdelade efter nationsgränser, borde främja konkurrens, 
investeringar och innovation inom nya och förbättrade nät och tjänster. Fördelarna med en 
inre marknad för elektronisk kommunikation bör omfatta hela det digitala ekosystemet. 

Kommissionen uppskattar att riksdagen ger sitt stöd till upplägget och bekräftar att en 
harmoniserad inre marknad för elektroniska kommunikationstjänster skulle skapa bättre 
utvecklingsmöjligheter för de operatörer som i dag är för beroende av nationella marknader 
och skulle leda till bättre tillgång till TT-tjänster och ökad konkurrens med positiva effekter 
på konsumenttjänsternas pris och kvalitet. 

Kommissionen noterade också riksdagens farhågor rörande förslagets förenlighet med 
subsidiaritetsprincipen. 

När det för det första gäller riksdagens uppfattning att målet för kommissionens förslag 
skulle kunna nås genom en striktare tillämpning av befintliga regler, fann kommissionen i sin 
konsekvensbedömning att de befintliga reglerna inte helt kunnat nå målet att upprätta en inre 
marknad för elektronisk kommunikation, eftersom marknaderna fortfarande är uppdelade 
efter nationsgränser och det finns hinder för gränsöverskridande tillhandahållande eller 
mottagande av elektronisk kommunikation. I enlighet med subsidiaritetsprincipen har 
målinriktade åtgärder på EU-nivå utformats för att avlägsna angivna hinder på den inre 
marknaden, och EU-insatserna är begränsade till det som är nödvändigt för att nå de 
angivna målen i en föränderlig omvärld och teknikmiljö, där det är av avgörande betydelse 
att agera snabbt, inte minst med tanke på den europeiska ekonomins skick 

Förslaget om en uppkopplad kontinent bygger därför på de befintliga EU-reglerna i 
ramdirektivet, tillståndsdirektivet, tillträdesdirektivet och direktivet om samhällsomfattande 
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tjänster. De befintliga bestämmelserna kompletteras med nya åtgärder som behövs för att ta 
itu med identifierade marknadshinder som inte kunde övervinnas med de befintliga reglerna, 
t. ex. marknadstillträde för operatörer verksamma i flera länder, enhetlig behandling av 
operatörer över gränserna, samordning av spektrumanvändning och utrymme för trådlöst 
bredband, tydliga garantier för ett öppet internet i hela EU, avskaffande av omotiverade 
extraavgifter för gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster samt ett starkt 
slutanvändarskydd i hela EU. 

När det för det andra gäller valet av regleringsform föreslår kommissionen en förordning 
eftersom det garanterar att dessa hinder undanröjs raskt och med full insyn. Särskilt måste 
förslaget betraktas mot bakgrund av en föränderlig omvärld och teknikmiljö, där det är av 
avgörande betydelse att agera snabbt, inte minst med tanke på den europeiska ekonomins 
skick 

Att anta ett direktiv f ör de åtgärderna skulle ha tillfört ytterst lite och tagit mycket längre tid 
att införliva i hela unionen. Om kommissionen hade valt en sådan mycket mer tidsödande 
väg, jämfört med en målinriktad rättsakt som angriper de angivna flaskhalsarna med 
omedelbar verkan på marknaden sedan den antagits, skulle varje års försening ha lett till en 
avsevärd förlust av potentiell BNP-tillväxt (så mycket som 1 %). Slutligen är harmonisering 
genom en förordning proportionerlig eftersom den motiveras av både skyddet av 
slutanvändarna, som blir direkt tillämpligt i deras förhållanden med tjänsteleverantörerna, 
och av enhetliga affärsvillkor för operatörerna. Beträffande virtuella accessprodukter i 
grossistledet har samma form använts som för införandet av tillgång till accessnätet, och 
beslut om införande av det rättsvägen har anförtrotts de nationella regleringsmyndigheterna. 
Att gemensamma rättigheter på den inre marknaden stadfästs i en direkt tillämplig rättsakt 
garanterar att insyn råder i hela EU, på samma sätt som för exempelvis flygpassagerares 
rättigheter enligt förordning (EG) nr 261/2004 eller gränsöverskridande betalningar enligt 
förordning (EG) nr 924/2009. 

När det för det tredje gäller behovet att se till att förslaget inte strider mot den svenska press-
och yttrandefriheten är syftet med kommissionens förslag att bevara internets öppna, 
gränsöverskridande karaktär. Kommissionen anser i själva verket att de grundläggande 
principerna för nätneutralitet bör stadfästas i en EU-rättsakt eftersom nätneutralitet har så 
stor betydelse för den inre marknaden. 

På så sätt kan förslaget hindra kommunikationsleverantörernas metoder och 
konkurrensbegränsande beteende och liknande beteende från tillhandahållare av innehåll, 
tillämpningar och tjänster som påverkar sådana friheter, eftersom förslaget förbjuder 
blockering, strypning eller diskriminering av visst innehåll, vissa tillämpningar eller vissa 
tjänster inom gränserna för eventuella avtalsfästa datavolymer eller bandbredder. De 
nationella regleringsmyndigheterna ska dessutom övervaka marknaderna och har behörighet 
att införa minimikrav på tjänstenivån. Detta är en ytterligare skyddsåtgärd för att bevara 
öppenheten på internet. 

Allt innehåll, alla tjänster och alla tillämpningar som tillhandahålls över ett öppet internet 
ska vara tillgängliga för alla slutanvändare, och kommissionen anser därför att detta torde 
garantera förenligheten med den svenska press- och yttrandefriheten. 

Om leverantören av elektroniska kommunikationer dessutom tillhandahåller specialiserade 
tjänster, t. ex. IP-TV, garanterar förslaget att kvaliteten på best effort-internet hålls hög. 
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När det för det fjärde gäller förskjutningen av befogenheter från medlemsstaterna och de 
nationella regleringsmyndigheterna till kommissionen och EU-institutionerna vill 
kommissionen framhålla att i enlighet med målet om att skapa en regleringsmiljö som är 
gynnsam för en enhetlig telemarknads framväxt är tanken med förslaget att göra en rimlig 
avvägning mellan behovet av enhetliga regler och respekten för den nationella behörigheten i 
överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen genom mekanismer som kan underlätta den 
dagliga samordningen av regleringsåtgärder. 

Kommissionen hoppas att dessaförtydliganden stillar riksdagens farhågor och ser fram emot 
att fortsätta den politiska dialogen i framtiden. 

Med vänlig hälsning 

Maroš Šefčovič 
Vice ordförande 
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