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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-03

Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet

Karl-Ingvar Rundqvist och justitierådet Lars Dahllöf.

Vissa ändringar i lagen om elektronisk kommunikation

Enligt en lagrådsremiss den 19 februari 2009 (Näringsdeparte-

mentet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över

förslag till lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommu-

nikation.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Pontus

Söderström.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

8 kap. 19 a §

Den föreslagna nya paragrafen anger vem som har rätt att överklaga

beslut som meddelats enligt lagen om elektronisk kommunikation.

Den har föranletts bl.a. av EG-domstolens ställningstagande i målet

C–426/05, varigenom slogs fast att artikel 4.1 i direktivet om ett

gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät (ramdirek-

tivet) ska tolkas så att uttrycket användare eller företag "som berörs”,

förutom det företag som den nationella regleringsmyndigheten riktar
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sig till i beslutet, även kan avse konkurrerande användare och före-

tag vars rättigheter påverkas negativt av beslutet.

Formuleringen av den föreslagna paragrafen ansluter till EG-

domstolens uttalande. I remissens motivering förutsätts emellertid att

samtidigt den grundläggande bestämmelsen i 22 § förvaltningslagen

(1986:223) i viss del kan tillämpas, nämligen såvitt gäller villkoren att

beslutet har gått den klagande emot och att beslutet kan överklagas.

Enligt Lagrådets mening kan det uppstå oklarhet om den avsedda

särregleringen i förhållande till förvaltningslagen om vem som får

överklaga begränsas enligt förslaget och inte nämner kriteriet att

beslutet har gått den klagande emot. Detta gäller inte minst som

rätten att överklaga sträcks ut till att omfatta en kategori som inte

varit part i ärendet.

Lagrådet föreslår således att paragrafen av tydlighetsskäl ges föl-

jande lydelse:

Beslut enligt denna lag får överklagas av den som är part i ärendet,
om beslutet har gått honom emot, och även av annan vars rättigheter
påverkas negativt av beslutet.

Lagrådet lämnar i övrigt lagförslaget utan erinran.


