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Enligt sä~dlista

Inhämtande av uppgifter och synpunkter på f'örslag till ändring i lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation

Riksdagens trafikutskott har med stöd av bestämmelserna om utskottsinitiativ i 3 kap.
7 § riksdagsordningen aktualiserat frågan om förbättrad funktion och säkerhet vad
gäller elektronisk kommunikation. Bakgrunden är bl.a. de avbrott som förekommit i
trafiken Under senare tid.

Inom trafikutskottets kansli har mot denna bakgrund bifogad promemoria utarbetats
om forstärkta möjligheter att tillgodose krav på god funktion och teknisk säkerhet.
Förslaget: innebär en ändring i lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) med
innebörd' att nuvarande bestämmelse om att den som tillhandahåller en allmänt
tillgänglig fast telefonitjänst att uppfylla rimliga krav på bl.a. god funktion och
säkerhet »tvidgas.

I syfte att säkerställa en allsidig beredning av förslaget bereds företag, myndigheter

organisationer och andra berörda att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkter bör
vara trafikutskottet tillhanda senast tisdagen den 1 mars 2005. Adressen är

-c ~=- ~-
Trafikutskottet, Sveriges Riksdag, 100 12 Stockholm. Eventuella frågor rörande
remissen besvaras av föredragande Susanne lindstedt, 08 786 40 00.

Med vänlig hälsning

Göran Nyström
Kanslichef i trafikutskottet
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lagen (2003:) om elektronisk kommunikation

Gällande rätt
Enligt lagen (2003:389} om elektronisk kommunikation skall den som
tillhandahåller en allmänt tillgänglig telefonitjänst uppfylla vissa skyldigheter.
Bland annat skall denne se till att tjänsten och det allmänna telefonnätet till
fast nätanslutningspunkt uppfyller rimliga krav på god funktion och teknisk
säkerhet samt på uthållighet och tillgänglighet vid extraordinära händelser i
fredstid,

Infar riksdagens behandling våren 2003 av lagen om elektronisk
kommunikation anfardes i proposition 2002/03:10 att regeringen inte såg det
som möjligt att utvidga skyldigheten utöver den som tillhandahåller allmänt
telefonnät till fast nätanslutningspunkt. Som skäl hänvisades till att
auktorisationsdirektivet sammantaget med USa-direktivet (direktivet om
samhällsomfattande tjänster) innebar att man inte kunde frångå begränsningen
till fastnätet.

Förslag till lagändring
Mot bakgrund av att Sverige på senare tid har drabbats av ett tatal men
relativt omfattande och uppmärksammade avbrott i telefonitrafiken och
bredbandskommunikation har frågor aktualiserats om förstärkta möjligheter
att tillgodose krav på god funktion och teknisk säkerhet. Förslag har därvid
väckts inom trafikutskottet att med stöd av riksdagsordningen företa ett
utskottsinitiativ. Det föreslagna initiativet har förordats innebära en
utvidgning av nuvarande möjligheter för regeringen att ställa krav på
tillhandahållare av elektroniska kommunikationsnät och
kommunikationstjänster samt möjlighet för regeringen eller den myndighet
regeringen bestämmer att ta meddela föreskrifter för dessa nät och tjänster om
rimliga krav på god funktion och teknisk säkerhet samt på uthållighet och

tillgänglighet.

I sammanhanget har hänvisats till att enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska
kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) är det möjligt
att ålägga operatörer andra skyldigheter än de som framgår av direktiven, bl.a.
för att säkerställa väsentliga säkerhetsintressen och för att skydda allmän
ordning och säkerhet. Enligt uppgift har också flertalet medlemsstater inom
EU valt en lagstiftning på denna punkt som inte begränsas till fast telefoni.

Mot denna bakgrund har bifogat lagförslag utarbetats som innebär att
nuvarande bestämmelse i lagen om elektronisk kommunikation om fast
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telefoni utvidgas till att gälla dem som tillhandahåller allmänna
kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska
kommunikationstjänster skall se till att verksamheten uppfyller rimliga krav
på god funktion och teknisk säkerhet samt på uthållighet och tillgänglighet
vid extra ordinära händelser i fredstid. Regeringen eller den myndighet
regeringen bestämmer föreslås ta meddela närmare föreskrifter om krav samt
också om undantag från skyldigheterna. Som exempel på vad sådana
föreskrifter skulle kunna innehålla kan nämnas skyldighet för dem som berörs
av bestämmelserna att till tillsynsmyndigheten rapportera in avbrott av större
omfattning och orsaker därtill. Den föreslagna lagändringen har föreslagits
kunna träda i kraft den 1 juli 2005.

1.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2003:389) om

elektronisk kommunikation
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation

dels att 5 kap. 7 § skall ha följande lydelse,
dels att närmast efter rubriken Allmänna skyldigheter i 5 kap. skall

införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 kap.

6a§
Den som tillhandahåller

allmänna kommunikationsnät I~ller
allmänt tillgängliga elektroniska
kommunikationstjänster skall se till
att verksamheten uppfyller rimliga
krav på god funktion och teA:nisk
säkerhet samt på uthållighet och
tillgänglighet vid extraordinära
händelser i fredstid. Regeringen
eller den myndighet som regeringen
bestämmer får meddela föreskrifter
om på vilket sätt skyldigheten skall
fullgöras och om undantag .från

skyldigheterna.

7§
Den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig telefonitjänst skall

3
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1. se till att fj.änsten och det
allmänna telefonnätet till fast
nätanslutnings punkt uppfyller
rimliga krav på god funktion och
teknisk säkerhet samt på uthållighet
och tillgänglighet vid extraordinära
händelser i fredstid,

2. medverka till att nödsamtal
utan avbrott kan förmedlas
avgiftsfritt för användaren,

3. i den mån det är tekniskt
genomförbart, tillhandahålla den
som mottar nödsamtal
lokaliseringsuppgifter,

4. på villkor som är rättvisa,
kostnads orienterade och icke-
diskriminerande tillgodose varje
rimlig begäran om att lämna ut
abonnentuppgifter som inte
omfattas av sekretess eller
tystnadsplikt enligt lag till den som
bedriver eller avser att bedriva

abonnentupplysning,
5. avgiftsfritt tillhandahålla en

abonnent specificerade
telefonräkningar som gäller
användning av ett allmänt
telefonnät till fast
nätanslutningspunkt eller därtill
hörande allmänt tillgängliga
telefonitjänster, om inte abonnenten
har begärt att räkningen skall vara
ospecificerad,

6. se till att slutanvändare från
andra stater inomEuropeiska
ekonomiska samarbetsområdet kan
nå svenska nummer, vars
sifferstruktur saknar geografisk
betydelse, om det är tekniskt och
ekonomiskt genomförbart och den
uppringde abonnenten inte av
kommersiella skäl har valt att
begränsa tillträdet för uppringande
från vissa geografiska områden, och

7. i verksamheten ta hänsyn till
funktionshindrades behov av
särskilda tjänster.

Samtal som är avgiftsfria för dej
anges på dennes telefonräkning.
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1. medverka till att nödsamtal
utan avbrott kan rörmedlas
avgiftsfritt rör användaren,

2. i den mån det är tekniskt
genomrörbart, tillhandahålla den
som mottar nödsamtal

lokaliseringsuppgifter,
3. på villkor som är rättvisa,

kostnadsorienterade och icke-
diskriminerande tillgodose varje
rimlig begäran om att lämna ut
abonnentuppgifter som inte
omfattas av sekretess eller
tystnadsplikt enligt lag till den som
bedriver eller avser att bedriva

abonnentupplysning,
4. avgiftsfritt tillhandahålla en

abonnent specificerade
telefonräkningar som gäller
användning av ett allmänt
telefonnät till fast
nätanslutningspunkt eller därtill
hörande allmänt tillgängliga
telefonitjänster, om inte abonnenten
har begärt att räkningen skall vara
ospecificerad,

5. se till att slutanvändare från
andra stater inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet kan
nå svenska nummer, vars
sifferstruktur saknar geografisk
betydelse, om det är tekniskt och
ekonomiskt genomrörbart och den
uppringde abonnenten inte av
kommersiella skäl har valt att
begränsa tillträdet för uppringande
från vissa geografiska områden, och

6. i verksamheten ta hänsyn till
funktionshindrades behov av
särskilda tjänster.n 

uppringande abonnenten får inte
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Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om på vilket sätt skyldigheterna skall fullgöras och
om undantag från skyldigheterna.

Denna lag träder i kraft den l juli 2005.
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