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LAGRÅDET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-01-22 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika 

Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. 

 

Tillsynsbestämmelser till följd av TSM-förordningen 

 

Enligt en lagrådsremiss den 14 januari 2016 (Näringsdepartementet) 

har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Helene 

Ramqvist Engellau. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

7 kap. 3 a och 3 b §§ 

 

I var och en av paragraferna föreskrivs att tillsynsmyndigheten får 

meddela de förelägganden och förbud som behövs för att de skyldig-

heter som anges i en viss EU-förordning ska följas. Förordningarnas 

beteckningar, särskilt den som anges i 3 b §, är otympliga och gör 
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paragraferna svårlästa. Ett sätt att öka läsbarheten är att föra sam-

man bestämmelserna i en paragraf med en punktuppställning. Para-

grafen skulle kunna ges följande lydelse. 

 

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs 

för fullgörande av de skyldigheter som anges i  

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 531/2012 av den  

13 juni 2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen, i lydelsen enligt 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/2120, och i ge-

nomförandeakter enligt samma förordning, och  

2. artiklarna 3–5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 

2015/2120 av den 25 november 2015 om åtgärder rörande en öppen inter-

netanslutning och om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfat-

tande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommuni-

kationsnät och kommunikationstjänster och förordning (EU) nr 531/2012 

om roaming i allmänna mobilnät i unionen, i den ursprungliga lydelsen. 

 

Förelägganden och förbud får förenas med vite. 

 

Om Lagrådets förslag godtas, behöver hänvisningen i 10 § till 3 a § 

preciseras till att avse 3 a § första stycket 1. 

 

Ikraftträdanderegleringen 

 

Under föredragningen har det kommit fram att övergångsbestämmel-

ser kan behövas, t.ex. för att tillsynsmyndigheten efter ikraftträdandet 

ska kunna avgöra tvister enligt 10 § som har sin grund i förhållanden 

före ikraftträdandet. Lagrådet förutsätter att frågan övervägs under 

den fortsatta beredningen. 

 

 

 


