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Ændringsforslag   145 

Notis Marias 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 der henviser til protokol nr. 1 til traktaten 

om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde (TEUF) om de nationale 

parlamenters rolle i Den Europæiske 

Union, 

Or. el 

 

Ændringsforslag  146 

Notis Marias 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 der henviser til protokol nr. 2 til traktaten 

om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde (TEUF) vedrørende 

anvendelse af nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet, 

Or. el 

Ændringsforslag   147 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Forslag til direktiv 

Henvisning 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

efter fremsendelse af udkast til 

lovgivningsmæssig retsakt til de nationale 

parlamenter, 

efter fremsendelse af udkast til 

lovgivningsmæssig retsakt til de nationale 

parlamenter, under hensyntagen til deres 

begrundede udtalelser 
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Or. en 

 

Ændringsforslag   148 

Morten Helveg Petersen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) I strategien for det digitale indre 

marked bebudede Kommissionen, at den i 

revisionen af regelsættet for 

telekommunikation navnlig ville lægge 

vægt på foranstaltninger, der tager sigte på 

at skabe incitamenter til investering i 

højhastighedsbredbånd, opnå en 

sammenhængende tilgang til 

frekvenspolitik og frekvensforvaltning, 

skabe de rette betingelser for et reelt indre 

marked ved at takle opsplitningen i 

reguleringen, sikre lige vilkår for alle 

markedsdeltagere og ensartet anvendelse af 

reglerne samt etablere mere effektive 

institutionelle rammer for reguleringen. 

(3) I strategien for det digitale indre 

marked bebudede Kommissionen, at den i 

revisionen af regelsættet for 

telekommunikation navnlig ville lægge 

vægt på foranstaltninger, der tager sigte på 

at skabe incitamenter til investering i 

højhastighedsbredbånd, opnå en 

sammenhængende tilgang til 

frekvenspolitik og frekvensforvaltning, 

skabe de rette betingelser for et reelt indre 

marked ved at takle opsplitningen i 

reguleringen, sikre en effektiv 

forbrugerbeskyttelse, lige vilkår for alle 

markedsdeltagere og ensartet anvendelse af 

reglerne samt etablere mere effektive 

institutionelle rammer for reguleringen. 

Strategien for et digitalt indre marked for 

Europa varslede også en revision af 

direktiv 2002/58/EF med henblik på at 

sikre et højt niveau af beskyttelse af 

privatlivets fred for brugerne af 

elektroniske kommunikationstjenester 

samt lige vilkår for alle markedsaktører. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   149 

Morten Helveg Petersen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Dette direktiv bør skabe en retlig (5) Dette direktiv bør skabe en retlig 
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ramme for at sikre frit udbud af 

elektroniske kommunikationsnet og -

tjenester, således at disse kun er underlagt 

de vilkår, der er fastsat i dette direktiv, og 

begrænsningerne i overensstemmelse med 

traktatens artikel 52, stk. 1, navnlig 

foranstaltninger vedrørende den offentlige 

orden, den offentlige sikkerhed eller den 

offentlige sundhed. 

ramme for at sikre frit udbud af 

elektroniske kommunikationsnet og -

tjenester, således at disse kun er underlagt 

de vilkår, der er fastsat i dette direktiv, og 

begrænsningerne i overensstemmelse med 

traktatens artikel 52, stk. 1, navnlig 

foranstaltninger vedrørende den offentlige 

orden, den offentlige sikkerhed eller den 

offentlige sundhed og med artikel 52, stk. 

1, i Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder (Chartret). 

Or. en 

 

Ændringsforslag   150 

Morten Helveg Petersen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Bestemmelserne i nærværende 

direktiv indskrænker ikke de enkelte 

medlemsstaters mulighed for, under 

henvisning til de hensyn, der er anført i 

artikel 87 og 45 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, at 

træffe nødvendige foranstaltninger til 

sikring af deres væsentlige 

sikkerhedsinteresser, beskyttelse af den 

offentlige orden, den offentlige sædelighed 

og den offentlige sikkerhed samt til 

skabelse af de rette betingelser for 

efterforskning, afsløring og retsforfølgning 

af strafbare handlinger. 

(6) Bestemmelserne i nærværende 

direktiv indskrænker ikke de enkelte 

medlemsstaters mulighed for, under 

henvisning til de hensyn, der er anført i 

artikel 87 og 45 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, at 

træffe nødvendige foranstaltninger til 

sikring af deres væsentlige 

sikkerhedsinteresser, beskyttelse af den 

offentlige orden og den offentlige 

sikkerhed samt til skabelse af de rette 

betingelser for efterforskning, afsløring og 

retsforfølgning af strafbare handlinger, 

under hensyntagen til at disse 

foranstaltninger er fastsat ved lov, 

respekterer kernen i de rettigheder og 

friheder, der anerkendes ved chartret, og 

er underlagt proportionalitetsprincippet, 

jf. chartrets artikel 52, stk. 1. 

Or. en 
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Ændringsforslag   151 

Michał Boni 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Konvergensen mellem tele-, medie- 

og IT-sektoren betyder, at alle elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester så vidt 

muligt bør være omfattet af en samlet 

europæisk kodeks for elektronisk 

kommunikation, der indføres ved et enkelt 

direktiv, idet der dog kan være områder, 

for hvilke det er bedre at fastsætte 

umiddelbart gældende regler i form af 

forordninger. Det er nødvendigt at adskille 

regulering af elektroniske 

kommunikationsnet og tjenester fra 

regulering af indhold. Denne kodeks 

omfatter derfor ikke indholdet i de 

tjenester, der leveres via elektroniske 

kommunikationsnet ved hjælp af 

elektroniske kommunikationstjenester, 

f.eks. radio- og tv-udsendelsers indhold, 

finansielle ydelser og visse 

informationssamfundsydelser, og berører 

således ikke foranstaltninger, der i henhold 

til EU-retten træffes på EU-plan eller på 

nationalt niveau for så vidt angår sådanne 

tjenester med henblik på at fremme 

kulturel og sproglig mangfoldighed og 

varetage forsvaret af mediepluralisme. 

Indholdet af tv-programmer er omfattet af 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2010/13/EU21. Audiovisuel politik og 

indholdsregulering sigter mod at opfylde 

mål af almen interesse, som f.eks. 

ytringsfrihed, mediepluralisme, 

upartiskhed, kulturel og sproglig 

mangfoldighed, social inklusion, 

forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af 

mindreårige. Adskillelsen mellem 

regulering af elektronisk kommunikation 

og regulering af indhold hindrer ikke, at 

der tages hensyn til den forbindelse, der er 

mellem de to områder, navnlig med 

(7) Konvergensen mellem tele-, medie- 

og IT-sektoren betyder, at alle elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester så vidt 

muligt bør være omfattet af en samlet 

europæisk kodeks for elektronisk 

kommunikation, der indføres ved et enkelt 

direktiv, idet der dog kan være områder, 

for hvilke det er bedre at fastsætte 

umiddelbart gældende regler i form af 

forordninger. Det er nødvendigt at adskille 

regulering af elektroniske 

kommunikationsnet og tjenester fra 

regulering af indhold. Denne kodeks 

omfatter derfor ikke indholdet i de 

tjenester, der leveres via elektroniske 

kommunikationsnet ved hjælp af 

elektroniske kommunikationstjenester, 

f.eks. radio- og tv-udsendelsers indhold, 

finansielle ydelser og visse 

informationssamfundsydelser, og berører 

således ikke foranstaltninger, der i henhold 

til EU-retten træffes på EU-plan eller på 

nationalt niveau for så vidt angår sådanne 

tjenester med henblik på at fremme 

kulturel og sproglig mangfoldighed og 

varetage forsvaret af mediepluralisme. 

Indholdet af tv-programmer er omfattet af 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2010/13/EU21. Audiovisuel politik og 

indholdsregulering sigter mod at opfylde 

mål af almen interesse, som f.eks. 

ytringsfrihed, mediepluralisme, 

upartiskhed, kulturel og sproglig 

mangfoldighed, social inklusion, 

forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af 

mindreårige. Det er imidlertid hensigten, 

at elektroniske kommunikationsnet og -

tjenester er omfattet af denne kodeks, 

medmindre de udtrykkeligt er udelukket 

fra dens anvendelsesområde. Adskillelsen 
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henblik på at garantere mediepluralisme, 

kulturel mangfoldighed og 

forbrugerbeskyttelse. 

mellem regulering af elektronisk 

kommunikation og regulering af indhold 

hindrer ikke, at der tages hensyn til den 

forbindelse, der er mellem de to områder, 

navnlig med henblik på at garantere 

mediepluralisme, kulturel mangfoldighed 

og forbrugerbeskyttelse. 

_________________ _________________ 

21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2010/13/EU af 10. marts 2010 om 

samordning af visse love og administrative 

bestemmelser i medlemsstaterne om udbud 

af audiovisuelle medietjenester (direktiv 

om audiovisuelle medietjenester) (EFT L 

95 af 15.4.2010, s. 1). 

21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2010/13/EU af 10. marts 2010 om 

samordning af visse love og administrative 

bestemmelser i medlemsstaterne om udbud 

af audiovisuelle medietjenester (direktiv 

om audiovisuelle medietjenester) (EFT L 

95 af 15.4.2010, s. 1). 

Or. en 

Begrundelse 

Alle forpligtelser bør være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. 

 

Ændringsforslag   152 

Morten Helveg Petersen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Konvergensen mellem tele-, medie- 

og IT-sektoren betyder, at alle elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester så vidt 

muligt bør være omfattet af en samlet 

europæisk kodeks for elektronisk 

kommunikation, der indføres ved et enkelt 

direktiv, idet der dog kan være områder, 

for hvilke det er bedre at fastsætte 

umiddelbart gældende regler i form af 

forordninger. Det er nødvendigt at adskille 

regulering af elektroniske 

kommunikationsnet og tjenester fra 

regulering af indhold. Denne kodeks 

omfatter derfor ikke indholdet i de 

tjenester, der leveres via elektroniske 

(7) Konvergensen mellem tele-, medie- 

og IT-sektoren betyder, at alle elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester så vidt 

muligt bør være omfattet af en samlet 

europæisk kodeks for elektronisk 

kommunikation, der indføres ved et enkelt 

direktiv, idet der dog kan være områder, 

for hvilke det er bedre at fastsætte 

umiddelbart gældende regler i form af 

forordninger. Det er nødvendigt at adskille 

reguleringen af elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester fra 

reguleringen af indhold. Denne kodeks 

omfatter derfor ikke indholdet i de 

tjenester, der leveres via elektroniske 
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kommunikationsnet ved hjælp af 

elektroniske kommunikationstjenester, 

f.eks. radio- og tv-udsendelsers indhold, 

finansielle ydelser og visse 

informationssamfundsydelser, og berører 

således ikke foranstaltninger, der i henhold 

til EU-retten træffes på EU-plan eller på 

nationalt niveau for så vidt angår sådanne 

tjenester med henblik på at fremme 

kulturel og sproglig mangfoldighed og 

varetage forsvaret af mediepluralisme. 

Indholdet af tv-programmer er omfattet af 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2010/13/EU21. Audiovisuel politik og 

indholdsregulering sigter mod at opfylde 

mål af almen interesse, som f.eks. 

ytringsfrihed, mediepluralisme, 

upartiskhed, kulturel og sproglig 

mangfoldighed, social inklusion, 

forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af 

mindreårige. Adskillelsen mellem 

regulering af elektronisk kommunikation 

og regulering af indhold hindrer ikke, at 

der tages hensyn til den forbindelse, der er 

mellem de to områder, navnlig med 

henblik på at garantere mediepluralisme, 

kulturel mangfoldighed og 

forbrugerbeskyttelse. 

kommunikationsnet ved hjælp af 

elektroniske kommunikationstjenester, 

f.eks. radio- og tv-udsendelsers indhold, 

finansielle ydelser og visse 

informationssamfundsydelser, og berører 

således ikke foranstaltninger, der i henhold 

til EU-retten træffes på EU-plan eller på 

nationalt niveau for så vidt angår sådanne 

tjenester med henblik på at fremme 

kulturel og sproglig mangfoldighed og 

varetage forsvaret af mediepluralisme. 

Indholdet af tv-programmer er omfattet af 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2010/13/EU21. Audiovisuel politik og 

indholdsregulering sigter mod at opfylde 

mål af almen interesse, som f.eks. 

ytringsfrihed, mediepluralisme, 

upartiskhed, kulturel og sproglig 

mangfoldighed, social inklusion, 

forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af 

mindreårige. Adskillelsen mellem 

regulering af elektronisk kommunikation 

og regulering af indhold hindrer ikke, at 

der tages hensyn til den forbindelse, der er 

mellem de to områder, navnlig med 

henblik på at garantere ytrings- og 

informationsfrihed, mediepluralisme, 

kulturel mangfoldighed, 

forbrugerbeskyttelse, privatlivets fred og 

beskyttelse af personoplysninger. 

_________________  

21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2010/13/EU af 10. marts 2010 om 

samordning af visse love og administrative 

bestemmelser i medlemsstaterne om udbud 

af audiovisuelle medietjenester (direktiv 

om audiovisuelle medietjenester) (EFT L 

95 af 15.4.2010, s. 1). 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag   153 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Forslag til direktiv 
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Betragtning 7 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7a) Medlemsstaterne skal af hensyn til 

mediepluralisme, kulturel mangfoldighed 

og et aktivt og informeret 

unionsborgerskab sikre borgerne 

universel adgang til en bred vifte af 

information og kvalitetsindhold leveret af 

medietjenesteudbydere, og dette uanset 

udviklingen i mediedistributionssystemet 

og de hertil knyttede forretningsmodeller. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag   154 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7a) Medlemsstaterne bør, af hensyn til 

mediepluralismen, den kulturelle 

mangfoldighed og informerede borgere 

være i stand til at sikre, at borgere har 

almen adgang til et bredt udvalg af 

oplysninger og indhold af værdi for 

offentligheden, der leveres af 

medietjenesteudbydere i 

overensstemmelse med udviklingen af 

mediedistributionssystemer og tilsvarende 

forretningsmodeller. 

Or. en 

Begrundelse 

Det er nødvendigt at ajourføre "must carry"-forpligtelserne i henhold til forslaget i artikel 

106. 

 

Ændringsforslag   155 
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Eva Kaili 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7 a) Medlemsstaterne bør, af hensyn til 

mediepluralismen, den kulturelle 

mangfoldighed og informerede borgere, 

være i stand til at sikre, at borgere har 

almen adgang til et bredt udvalg af 

oplysninger og indhold af offentlig værdi, 

der leveres af medietjenesteudbydere i 

overensstemmelse med udviklingen af 

mediedistributionssystemer og tilsvarende 

forretningsmodeller. 

Or. en 

Begrundelse 

Det er nødvendigt at ajourføre "must carry"-forpligtelserne i henhold til forslaget i artikel 

106. 

 

Ændringsforslag   156 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Kravene til de elektroniske 

kommunikationsnets ydeevne er konstant 

stigende. Mens der tidligere især blev lagt 

vægt på at stille større båndbredde til 

rådighed, både i almindelighed og for den 

enkelte bruger, får andre parametre som 

f.eks. latenstid, disponibilitet og 

pålidelighed stadig større betydning. 

Derfor føres der i dag optiske fibernet 

længere og længere ud til brugerne, og 

fremtidige "net med meget høj kapacitet" 

skal have præstationsparametre svarende 

til et net baseret på optiske fiberelementer, 

der mindst dækker strækningen op til 

(13) Kravene til de elektroniske 

kommunikationsnets ydeevne er konstant 

stigende. Mens der tidligere især blev lagt 

vægt på at stille større båndbredde til 

rådighed, både i almindelighed og for den 

enkelte bruger, får andre parametre som 

f.eks. latenstid, disponibilitet og 

pålidelighed stadig større betydning. Den 

nuværende reaktion på denne 

efterspørgsel efter ubegrænset brug er at 

føre optiske fibernet længere og længere 

ud til brugerne, og fremtidige "net med 

meget høj kapacitet" skal have 

præstationsparametre, der kan levere 
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fordeleren på betjeningsstedet. For en fast 

forbindelse betyder dette en netpræstation 

svarende til, hvad der kan opnås med en 

optisk fiberforbindelse op til et 

flerfamiliehus, betragtet som 

betjeningsstedet, og for en 

mobilforbindelse betyder det en 

netpræstation svarende til, hvad der kan 

opnås med en optisk fiberforbindelse op 

til basisstationen, betragtet som 

betjeningsstedet. Variationer i 

slutbrugernes oplevelse, som skyldes de 

forskellige egenskaber ved de medier, 

hvormed nettet i sidste ende etablerer 

forbindelse med nettermineringspunktet, 

bør ikke tages i betragtning med henblik på 

at fastslå, hvorvidt et trådløst net kan anses 

for at levere en tilsvarende netpræstation. I 

overensstemmelse med princippet om 

teknologisk neutralitet bør andre 

teknologier og transmissionsmedier ikke 

udelukkes, hvis de er sammenlignelige 

med dette referencescenarie for så vidt 

angår ydeevne. Etableringen af sådanne 

"net med meget høj kapacitet" vil 

yderligere øge nettenes ydeevne og bane 

vejen for udrulning af fremtidige 

generationer af mobilnet baseret på 

forbedrede radiogrænseflader og en tættere 

netarkitektur. 

downlinkhastigheder på mindst 100 Mbps, 

og som med tiden kan opgraderes til 

gigabithastigheder og bidrage til at sikre 

uafbrudt 5G-dækning, uden hensyntagen 

til variationer i slutbrugernes oplevelse, 

som skyldes de forskellige egenskaber ved 

de medier, hvormed nettet i sidste ende 

etablerer forbindelse med 

nettermineringspunktet, bør ikke tages i 

betragtning med henblik på at fastslå, 

hvorvidt et trådløst net kan anses for at 

levere en tilsvarende netpræstation. I 

overensstemmelse med princippet om 

teknologisk neutralitet bør ingen 

teknologier eller transmissionsmedier 

udelukkes. Etableringen af sådanne "net 

med meget høj kapacitet" vil yderligere 

øge nettenes ydeevne og bane vejen for 

udrulning af fremtidige generationer af 

mobilnet baseret på forbedrede 

radiogrænseflader og en tættere 

netarkitektur. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   157 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Kravene til de elektroniske 

kommunikationsnets ydeevne er konstant 

stigende. Mens der tidligere især blev lagt 

vægt på at stille større båndbredde til 

rådighed, både i almindelighed og for den 

(13) Kravene til de elektroniske 

kommunikationsnets ydeevne er konstant 

stigende og vil også fremover stige 

uafbrudt. Mens der tidligere især blev lagt 

vægt på at stille større downlink- og 
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enkelte bruger, får andre parametre som 

f.eks. latenstid, disponibilitet og 

pålidelighed stadig større betydning. 

Derfor anlægges der i dag optiske fibernet 

længere og længere ud til brugerne, og 

fremtidige "net med meget høj kapacitet" 

skal have en præstationsparametre 

svarende til et net baseret på optiske 

fiberelementer, der som minimum dækker 

strækningen frem til fordeleren på 

betjeningsstedet. For en fast forbindelse 

betyder dette en netpræstation svarende til, 

hvad der kan opnås med en optisk 

fiberforbindelse frem til et flerfamiliehus, 

betragtet som betjeningsstedet, og for en 

mobilforbindelse betyder det en 

netpræstation svarende til, hvad der kan 

opnås med en optisk fiberforbindelse frem 

til basisstationen, betragtet som 

betjeningsstedet. Variationer i 

slutbrugernes oplevelse, som skyldes de 

forskellige egenskaber ved de medier, 

hvormed nettet i sidste ende etablerer 

forbindelse med nettermineringspunktet, 

bør ikke tages i betragtning med henblik på 

at fastslå, hvorvidt et trådløst net kan anses 

for at levere en tilsvarende netpræstation. I 

overensstemmelse med princippet om 

teknologisk neutralitet bør andre 

teknologier og transmissionsmedier ikke 

udelukkes, hvis de er sammenlignelige 

med dette referencescenarie for så vidt 

angår ydeevne. Etableringen af sådanne 

"net med meget høj kapacitet" vil 

yderligere øge nettenes ydeevne og bane 

vejen for udrulning af fremtidige 

generationer af mobilnet baseret på 

forbedrede radiogrænseflader og en tættere 

netarkitektur. 

uplinkbåndbredde til rådighed, både i 

almindelighed og for den enkelte bruger, 

får andre parametre som f.eks. latenstid, 

disponibilitet og immunitet stadig større 

betydning. Derfor anlægges der i dag 

optiske fibernet længere og længere ud til 

brugerne, og fremtidige "net med meget 

høj kapacitet" skal have 

præstationsparametre svarende til et net 

baseret på optiske fiberelementer, der som 

minimum dækker strækningen frem til 

fordeleren på betjeningsstedet. For en fast 

forbindelse betyder dette en netpræstation 

svarende til, hvad der kan opnås med en 

optisk fiberforbindelse frem til en bygning, 

betragtet som betjeningsstedet, og for en 

mobilforbindelse betyder det en 

netpræstation svarende til, hvad der kan 

opnås med en optisk fiberforbindelse frem 

til basisstationen, betragtet som 

betjeningsstedet. Variationer i 

slutbrugernes oplevelse, som skyldes de 

forskellige egenskaber ved de medier, 

hvormed nettet i sidste ende etablerer 

forbindelse med nettermineringspunktet, 

bør ikke tages i betragtning med henblik på 

at fastslå, hvorvidt et trådløst net kan anses 

for at levere en tilsvarende netpræstation. I 

overensstemmelse med princippet om 

teknologisk neutralitet bør andre 

teknologier og transmissionsmedier ikke 

udelukkes, hvis de som minimum har 

samme ydeevne som glasfiber, hvad angår 

den tilgængelige downlink- og 

uplinkbåndbredde, latenstid, 

tilgængelighed og immunitet. Etableringen 

af sådanne "net med meget høj kapacitet" 

vil yderligere øge nettenes ydeevne og 

bane vejen for udrulning af fremtidige 

generationer af mobilnet baseret på 

forbedrede radiogrænseflader og en tættere 

netarkitektur. For at tage hensyn til den 

fremtidige teknisk udvikling skal 

ydeevnekarakteristika for "net med meget 

høj kapacitet" fremover kunne tilpasses 

eller udvides, såfremt det fremmer 

opnåelsen af målene med dette direktiv. 
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Or. de 

Begrundelse 

In Zukunft werden die Anforderungen an Telekommunikationsinfrastrukturen im industriellen 

und privaten Bereich unentwegt steigen. Die Förderung des Netzausbaus sollte sich deshalb 

auf die leistungsfähigste, auf dem Markt verfügbare Technologie fokussieren, um bereits 

heute die Weichen für eine tragfähige und zukunftsgerichtete 

Telekommunikationsinfrastruktur zu stellen. Zur Zeit stellen Glasfaserleitungen die State-of-

the-Art Technologie in diesem Bereich dar. Trotzdem sollten "Netze mit sehr hoher 

Kapazität" dynamisch definiert werden und Technologien mit dem gleichen 

Leistungsvermögen sowie mögliche künftige Entwicklungen ebenfalls berücksichtigen, um 

Innovationen im Bereich des Netzausbaus anzuregen. 

 

Ændringsforslag   158 

Angelika Niebler, Markus Pieper, Herbert Reul 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Kravene til de elektroniske 

kommunikationsnets ydeevne er konstant 

stigende. Mens der tidligere især blev lagt 

vægt på at stille større båndbredde til 

rådighed, både i almindelighed og for den 

enkelte bruger, får andre parametre som 

f.eks. latenstid, disponibilitet og 

pålidelighed stadig større betydning. 

Derfor anlægges der i dag optiske fibernet 

længere og længere ud til brugerne, og 

fremtidige "net med meget høj kapacitet" 

skal have en præstationsparametre 

svarende til et net baseret på optiske 

fiberelementer, der som minimum dækker 

strækningen frem til fordeleren på 

betjeningsstedet. For en fast forbindelse 

betyder dette en netpræstation svarende til, 

hvad der kan opnås med en optisk 

fiberforbindelse frem til et flerfamiliehus, 

betragtet som betjeningsstedet, og for en 

mobilforbindelse betyder det en 

netpræstation svarende til, hvad der kan 

opnås med en optisk fiberforbindelse frem 

til basisstationen, betragtet som 

betjeningsstedet. Variationer i 

(13) Kravene til de elektroniske 

kommunikationsnets ydeevne er konstant 

stigende. Mens der tidligere især blev lagt 

vægt på at stille større båndbredde til 

rådighed, både i almindelighed og for den 

enkelte bruger, får andre parametre som 

f.eks. latenstid, disponibilitet og 

pålidelighed stadig større betydning. 

Derfor anlægges der i dag optiske fibernet 

længere og længere ud til brugerne, og 

fremtidige "net med meget høj kapacitet" 

skal have præstationsparametre svarende til 

et net baseret på optiske fiberelementer, der 

som minimum dækker strækningen frem til 

fordeleren på betjeningsstedet. For en fast 

forbindelse betyder dette en netpræstation 

svarende til, hvad der kan opnås med en 

optisk fiberforbindelse frem til et 

flerfamiliehus, betragtet som 

betjeningsstedet, og for en 

mobilforbindelse betyder det en 

netpræstation svarende til, hvad der kan 

opnås med en optisk fiberforbindelse frem 

til basisstationen, betragtet som 

betjeningsstedet. Variationer i 
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slutbrugernes oplevelse, som skyldes de 

forskellige egenskaber ved de medier, 

hvormed nettet i sidste ende etablerer 

forbindelse med nettermineringspunktet, 

bør ikke tages i betragtning med henblik på 

at fastslå, hvorvidt et trådløst net kan anses 

for at levere en tilsvarende netpræstation. I 

overensstemmelse med princippet om 

teknologisk neutralitet bør andre 

teknologier og transmissionsmedier ikke 

udelukkes, hvis de er sammenlignelige 

med dette referencescenarie for så vidt 

angår ydeevne. Etableringen af sådanne 

"net med meget høj kapacitet" vil 

yderligere øge nettenes ydeevne og bane 

vejen for udrulning af fremtidige 

generationer af mobilnet baseret på 

forbedrede radiogrænseflader og en tættere 

netarkitektur. 

slutbrugernes oplevelse, som skyldes de 

forskellige egenskaber ved de medier, 

hvormed nettet i sidste ende etablerer 

forbindelse med nettermineringspunktet, 

bør ikke tages i betragtning med henblik på 

at fastslå, hvorvidt et trådløst net kan anses 

for at levere en tilsvarende netpræstation. I 

overensstemmelse med princippet om 

teknologisk neutralitet bør andre 

teknologier og transmissionsmedier ikke 

udelukkes, hvis de er sammenlignelige 

med dette referencescenarie for så vidt 

angår ydeevne. Etableringen af sådanne 

"net med meget høj kapacitet" vil 

yderligere øge nettenes ydeevne og bane 

vejen for udrulning af fremtidige 

generationer af mobilnet baseret på 

forbedrede radiogrænseflader og en tættere 

netarkitektur. I øjeblikket giver 

glasfiberkomponenterne den bedste 

tilgængelige netpræstation. Definitionen 

af "net med meget høj kapacitet" skal 

kunne ændres i fremtiden i 

overensstemmelse med de konstant 

forandrende teknologier og de 

kontinuerligt skiftende markedsvilkår. 

Or. de 

Begrundelse 

Det eksisterende elektroniske kommunikationsnet, der består af optiske fiberelementer, giver 

aktuelt den bedste tilgængelige netpræstation, hvad angår de relevante præstationsparametre. 

Teknologier videreudvikles imidlertid, og der opstår nye markedskarakteristika i de enkelte 

medlemsstater. Derfor bør fremtidige ændringer af den aktuelt fastsatte definition være 

mulige. 

 

Ændringsforslag   159 

Kathleen Van Brempt 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Kravene til de elektroniske (13) Kravene til de elektroniske 
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kommunikationsnets ydeevne er konstant 

stigende. Mens der tidligere især blev lagt 

vægt på at stille større båndbredde til 

rådighed, både i almindelighed og for den 

enkelte bruger, får andre parametre som 

f.eks. latenstid, disponibilitet og 

pålidelighed stadig større betydning. 

Derfor føres der i dag optiske fibernet 

længere og længere ud til brugerne, og 

fremtidige "net med meget høj kapacitet" 

skal have en præstationsparametre 

svarende til et net baseret på optiske 

fiberelementer, der mindst dækker 

strækningen op til fordeleren på 

betjeningsstedet. For en fast forbindelse 

betyder dette en netpræstation svarende til, 

hvad der kan opnås med en optisk 

fiberforbindelse op til et flerfamiliehus, 

betragtet som betjeningsstedet, og for en 

mobilforbindelse betyder det en 

netpræstation svarende til, hvad der kan 

opnås med en optisk fiberforbindelse op til 

basisstationen, betragtet som 

betjeningsstedet. Variationer i 

slutbrugernes oplevelse, som skyldes de 

forskellige egenskaber ved de medier, 

hvormed nettet i sidste ende etablerer 

forbindelse med nettermineringspunktet, 

bør ikke tages i betragtning med henblik på 

at fastslå, hvorvidt et trådløst net kan anses 

for at levere en tilsvarende netpræstation. I 

overensstemmelse med princippet om 

teknologisk neutralitet bør andre 

teknologier og transmissionsmedier ikke 

udelukkes, hvis de er sammenlignelige 

med dette referencescenarie for så vidt 

angår ydeevne. Etableringen af sådanne 

"net med meget høj kapacitet" vil 

yderligere øge nettenes ydeevne og bane 

vejen for udrulning af fremtidige 

generationer af mobilnet baseret på 

forbedrede radiogrænseflader og en tættere 

netarkitektur. 

kommunikationsnets ydeevne er konstant 

stigende. Mens der tidligere især blev lagt 

vægt på at stille større båndbredde til 

rådighed, både i almindelighed og for den 

enkelte bruger, får andre parametre som 

f.eks. latenstid, disponibilitet og 

pålidelighed stadig større betydning. 

Derfor føres der i dag optiske fibernet 

længere og længere ud til brugerne, og 

fremtidige "net med meget høj kapacitet" 

skal have en præstationsparametre 

svarende til et net baseret på optiske 

fiberelementer, der mindst dækker 

strækningen op til fordeleren på 

betjeningsstedet. For en fast forbindelse 

betyder dette en netpræstation svarende til, 

hvad der kan opnås med en optisk 

fiberforbindelse op til et flerfamiliehus, 

betragtet som betjeningsstedet, og for en 

mobilforbindelse betyder det en 

netpræstation svarende til, hvad der kan 

opnås med en optisk fiberforbindelse frem 

til basisstationen, betragtet som 

betjeningsstedet. 

For at bane vejen for forbedring og 

udvikling af andre teknologier bør det 

undgås alene at fokusere på optisk fiber, 

og princippet om teknologineutralitet bør 

respekteres.  

Variationer i slutbrugernes oplevelse, som 

skyldes de forskellige egenskaber ved de 

medier, hvormed nettet i sidste ende 

etablerer forbindelse med 

nettermineringspunktet, bør ikke tages i 

betragtning med henblik på at fastslå, 

hvorvidt et trådløst net kan anses for at 

levere en tilsvarende netpræstation. I 

overensstemmelse med princippet om 

teknologisk neutralitet bør andre 

teknologier og transmissionsmedier ikke 

udelukkes, hvis de er sammenlignelige 

med dette referencescenarie for så vidt 

angår ydeevne. Etableringen af sådanne 

"net med meget høj kapacitet" vil 

yderligere øge nettenes ydeevne og bane 

vejen for udrulning af fremtidige 

generationer af mobilnet baseret på 

forbedrede radiogrænseflader og en tættere 
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netarkitektur. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   160 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Kravene til de elektroniske 

kommunikationsnets ydeevne er konstant 

stigende. Mens der tidligere især blev lagt 

vægt på at stille større båndbredde til 

rådighed, både i almindelighed og for den 

enkelte bruger, får andre parametre som 

f.eks. latenstid, disponibilitet og 

pålidelighed stadig større betydning. 

Derfor anlægges der i dag optiske fibernet 

længere og længere ud til brugerne, og 

fremtidige "net med meget høj kapacitet" 

skal have en præstationsparametre 

svarende til et net baseret på optiske 

fiberelementer, der som minimum dækker 

strækningen frem til fordeleren på 

betjeningsstedet. For en fast forbindelse 

betyder dette en netpræstation svarende til, 

hvad der kan opnås med en optisk 

fiberforbindelse frem til et flerfamiliehus, 

betragtet som betjeningsstedet, og for en 

mobilforbindelse betyder det en 

netpræstation svarende til, hvad der kan 

opnås med en optisk fiberforbindelse frem 

til basisstationen, betragtet som 

betjeningsstedet. Variationer i 

slutbrugernes oplevelse, som skyldes de 

forskellige egenskaber ved de medier, 

hvormed nettet i sidste ende etablerer 

forbindelse med nettermineringspunktet, 

bør ikke tages i betragtning med henblik på 

at fastslå, hvorvidt et trådløst net kan anses 

for at levere en tilsvarende netpræstation. I 

overensstemmelse med princippet om 

teknologisk neutralitet bør andre 

(13) Kravene til de elektroniske 

kommunikationsnets ydeevne er konstant 

stigende. Mens der tidligere især blev lagt 

vægt på at stille større båndbredde til 

rådighed, både i almindelighed og for den 

enkelte bruger, får andre parametre som 

f.eks. latenstid, disponibilitet og 

pålidelighed stadig større betydning. 

Derfor anlægges der i dag optiske fibernet 

længere og længere ud til brugerne, og 

fremtidige "net med meget høj kapacitet" 

skal have præstationsparametre svarende til 

et net baseret på optiske fiberelementer, der 

som minimum dækker strækningen frem til 

fordeleren på betjeningsstedet. For en fast 

forbindelse betyder dette en netpræstation 

svarende til, hvad der kan opnås med en 

optisk fiberforbindelse frem til et 

flerfamiliehus, betragtet som 

betjeningsstedet, og for en 

mobilforbindelse betyder det en 

netpræstation svarende til, hvad der kan 

opnås med en optisk fiberforbindelse frem 

til basisstationen, betragtet som 

betjeningsstedet. Variationer i 

slutbrugernes oplevelse, som skyldes de 

forskellige egenskaber ved de medier, 

hvormed nettet i sidste ende etablerer 

forbindelse med nettermineringspunktet, 

bør ikke tages i betragtning med henblik på 

at fastslå, hvorvidt et trådløst net kan anses 

for at levere en tilsvarende netpræstation. I 

overensstemmelse med princippet om 

teknologisk neutralitet bør andre 
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teknologier og transmissionsmedier ikke 

udelukkes, hvis de er sammenlignelige 

med dette referencescenarie for så vidt 

angår ydeevne. Etableringen af sådanne 

"net med meget høj kapacitet" vil 

yderligere øge nettenes ydeevne og bane 

vejen for udrulning af fremtidige 

generationer af mobilnet baseret på 

forbedrede radiogrænseflader og en tættere 

netarkitektur. 

teknologier og transmissionsmedier ikke 

udelukkes, hvis de er sammenlignelige 

med dette referencescenarie for så vidt 

angår ydeevne. Fordi net med meget høj 

kapacitet skal komme slutbrugerne til 

gode, skal der gennemføres en evaluering 

af disses erfaringer med hastighed, 

latenstid eller pålidelighed. Etableringen 

af sådanne "net med meget høj kapacitet" 

vil yderligere øge nettenes ydeevne og 

bane vejen for udrulning af fremtidige 

generationer af mobilnet baseret på 

forbedrede radiogrænseflader og en tættere 

netarkitektur. 

Or.  

 

Ændringsforslag   161 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Kravene til de elektroniske 

kommunikationsnets ydeevne er konstant 

stigende. Mens der tidligere især blev lagt 

vægt på at stille større båndbredde til 

rådighed, både i almindelighed og for den 

enkelte bruger, får andre parametre som 

f.eks. latenstid, disponibilitet og 

pålidelighed stadig større betydning. 

Derfor føres der i dag optiske fibernet 

længere og længere ud til brugerne, og 

fremtidige "net med meget høj kapacitet" 

skal have en præstationsparametre 

svarende til et net baseret på optiske 

fiberelementer, der mindst dækker 

strækningen op til fordeleren på 

betjeningsstedet. For en fast forbindelse 

betyder dette en netpræstation svarende til, 

hvad der kan opnås med en optisk 

fiberforbindelse op til et flerfamiliehus, 

betragtet som betjeningsstedet, og for en 

mobilforbindelse betyder det en 

(13) Kravene til de elektroniske 

kommunikationsnets ydeevne er konstant 

stigende. Mens der tidligere især blev lagt 

vægt på at stille større båndbredde til 

rådighed, både i almindelighed og for den 

enkelte bruger, får andre parametre som 

f.eks. latenstid, disponibilitet og 

pålidelighed stadig større betydning. 

Derfor føres der i dag optiske fibernet 

længere og længere ud til brugerne, og 

fremtidige "net med meget høj kapacitet" 

skal have en præstationsparametre 

svarende til et net baseret på optiske 

fiberelementer, der mindst dækker 

strækningen op til fordeleren på 

betjeningsstedet. For en fast forbindelse 

betyder dette en netpræstation svarende til, 

hvad der kan opnås med en optisk 

fiberforbindelse op til et flerfamiliehus, 

betragtet som betjeningsstedet, og for en 

mobilforbindelse betyder det en 
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netpræstation svarende til, hvad der kan 

opnås med en optisk fiberforbindelse op til 

basisstationen, betragtet som 

betjeningsstedet. Variationer i 

slutbrugernes oplevelse, som skyldes de 

forskellige egenskaber ved de medier, 

hvormed nettet i sidste ende etablerer 

forbindelse med nettermineringspunktet, 

bør ikke tages i betragtning med henblik på 

at fastslå, hvorvidt et trådløst net kan anses 

for at levere en tilsvarende netpræstation. I 

overensstemmelse med princippet om 

teknologisk neutralitet bør andre 

teknologier og transmissionsmedier ikke 

udelukkes, hvis de er sammenlignelige 

med dette referencescenarie for så vidt 

angår ydeevne. Etableringen af sådanne 

"net med meget høj kapacitet" vil 

yderligere øge nettenes ydeevne og bane 

vejen for udrulning af fremtidige 

generationer af mobilnet baseret på 

forbedrede radiogrænseflader og en tættere 

netarkitektur. 

netpræstation svarende til, hvad der kan 

opnås med en optisk fiberforbindelse op til 

basisstationen, betragtet som 

betjeningsstedet. Variationer i 

slutbrugernes oplevelse, som skyldes de 

forskellige egenskaber ved de medier, 

hvormed nettet i sidste ende etablerer 

forbindelse med nettermineringspunktet, 

bør ikke tages i betragtning med henblik på 

at fastslå, hvorvidt et trådløst net kan anses 

for at levere en tilsvarende netpræstation. I 

overensstemmelse med princippet om 

teknologisk neutralitet bør andre 

teknologier og transmissionsmedier ikke 

udelukkes, hvis de bidrager til at mindske 

den geografiske digitale kløft og sikrer en 

omkostningseffektiv vej til opgradering til 

højhastighedskonnektivitet og tjenester af 

høj kvalitet i udækkede/underbetjente 

områder. Etableringen af sådanne "net med 

meget høj kapacitet" vil yderligere øge 

nettenes ydeevne og bane vejen for 

udrulning af fremtidige generationer af 

mobilnet baseret på forbedrede 

radiogrænseflader og en tættere 

netarkitektur. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   162 

Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Kravene til de elektroniske 

kommunikationsnets ydeevne er konstant 

stigende. Mens der tidligere især blev lagt 

vægt på at stille større båndbredde til 

rådighed, både i almindelighed og for den 

enkelte bruger, får andre parametre som 

f.eks. latenstid, disponibilitet og 

pålidelighed stadig større betydning. 

Derfor føres der i dag optiske fibernet 

(13) Kravene til de elektroniske 

kommunikationsnets ydeevne er konstant 

stigende. Mens der tidligere især blev lagt 

vægt på at stille større båndbredde til 

rådighed, både i almindelighed og for den 

enkelte bruger, får andre parametre som 

f.eks. latenstid, disponibilitet og 

pålidelighed stadig større betydning. 

Derfor føres der i dag optiske fibernet 
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længere og længere ud til brugerne, og 

fremtidige "net med meget høj kapacitet" 

skal have præstationsparametre svarende 

til et net baseret på optiske fiberelementer, 

der mindst dækker strækningen op til 

fordeleren på betjeningsstedet. For en fast 

forbindelse betyder dette en netpræstation 

svarende til, hvad der kan opnås med en 

optisk fiberforbindelse op til et 

flerfamiliehus, betragtet som 

betjeningsstedet, og for en 

mobilforbindelse betyder det en 

netpræstation svarende til, hvad der kan 

opnås med en optisk fiberforbindelse op til 

basisstationen, betragtet som 

betjeningsstedet. Variationer i 

slutbrugernes oplevelse, som skyldes de 

forskellige egenskaber ved de medier, 

hvormed nettet i sidste ende etablerer 

forbindelse med nettermineringspunktet, 

bør ikke tages i betragtning med henblik på 

at fastslå, hvorvidt et trådløst net kan anses 

for at levere en tilsvarende netpræstation. I 

overensstemmelse med princippet om 

teknologisk neutralitet bør andre 

teknologier og transmissionsmedier ikke 

udelukkes, hvis de er sammenlignelige 

med dette referencescenarie for så vidt 

angår ydeevne. Etableringen af sådanne 

"net med meget høj kapacitet" vil 

yderligere øge nettenes ydeevne og bane 

vejen for udrulning af fremtidige 

generationer af mobilnet baseret på 

forbedrede radiogrænseflader og en tættere 

netarkitektur. 

længere og længere ud til brugerne, og 

fremtidige "net med meget høj kapacitet" 

skal have præstationsparametre, som 

imødekommer behovene hos de mest 

krævende, digitalintensive slutbrugere, 

svarende til et net, der består af optiske 

elementer, der mindst dækker strækningen 

op til fordeleren på betjeningsstedet. For en 

fast forbindelse betyder dette en 

netpræstation svarende til, hvad der kan 

opnås med en optisk fiberforbindelse, der 

når ud til de enkelte husholdninger eller 

lejligheder, betragtet som betjeningsstedet, 

og for en mobilforbindelse betyder det en 

netpræstation svarende til, hvad der kan 

opnås med en optisk fiberforbindelse frem 

til basisstationen, betragtet som 

betjeningsstedet. Variationer i 

slutbrugernes oplevelse, som skyldes de 

forskellige egenskaber ved de medier, 

hvormed nettet i sidste ende etablerer 

forbindelse med nettermineringspunktet, 

bør ikke tages i betragtning med henblik på 

at fastslå, hvorvidt et trådløst net kan anses 

for at levere en tilsvarende netpræstation. I 

overensstemmelse med princippet om 

teknologisk neutralitet bør andre 

teknologier og transmissionsmedier ikke 

udelukkes, hvis de er sammenlignelige 

med dette referencescenarie for så vidt 

angår ydeevne. Etableringen af sådanne 

"net med meget høj kapacitet" vil 

yderligere øge nettenes ydeevne og bane 

vejen for udrulning af fremtidige 

generationer af mobilnet baseret på 

forbedrede radiogrænseflader og en tættere 

netarkitektur. 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med artikel 104 i forretningsordenen er dette ændringsforslag nødvendigt 

af hensyn til tekstens indre logik. 
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Martina Werner 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Kravene til de elektroniske 

kommunikationsnets ydeevne er konstant 

stigende. Mens der tidligere især blev lagt 

vægt på at stille større båndbredde til 

rådighed, både i almindelighed og for den 

enkelte bruger, får andre parametre som 

f.eks. latenstid, disponibilitet og 

pålidelighed stadig større betydning. 

Derfor anlægges der i dag optiske fibernet 

længere og længere ud til brugerne, og 

fremtidige "net med meget høj kapacitet" 

skal have en præstationsparametre 

svarende til et net baseret på optiske 

fiberelementer, der som minimum dækker 

strækningen frem til fordeleren på 

betjeningsstedet. For en fast forbindelse 

betyder dette en netpræstation svarende til, 

hvad der kan opnås med en optisk 

fiberforbindelse frem til et flerfamiliehus, 

betragtet som betjeningsstedet, og for en 

mobilforbindelse betyder det en 

netpræstation svarende til, hvad der kan 

opnås med en optisk fiberforbindelse frem 

til basisstationen, betragtet som 

betjeningsstedet. Variationer i 

slutbrugernes oplevelse, som skyldes de 

forskellige egenskaber ved de medier, 

hvormed nettet i sidste ende etablerer 

forbindelse med nettermineringspunktet, 

bør ikke tages i betragtning med henblik på 

at fastslå, hvorvidt et trådløst net kan anses 

for at levere en tilsvarende netpræstation. I 

overensstemmelse med princippet om 

teknologisk neutralitet bør andre 

teknologier og transmissionsmedier ikke 

udelukkes, hvis de er sammenlignelige 

med dette referencescenarie for så vidt 

angår ydeevne. Etableringen af sådanne 

"net med meget høj kapacitet" vil 

yderligere øge nettenes ydeevne og bane 

vejen for udrulning af fremtidige 

(13) Kravene til de elektroniske 

kommunikationsnets ydeevne er konstant 

stigende. Mens der tidligere især blev lagt 

vægt på at stille større båndbredde til 

rådighed, både i almindelighed og for den 

enkelte bruger, får andre parametre som 

f.eks. latenstid, disponibilitet og 

pålidelighed stadig større betydning. 

Derfor anlægges der i dag optiske fibernet 

længere og længere ud til brugerne, "Net 

med meget høj kapacitet" skal fremover 

have præstationsparametre svarende til et 

net baseret på optiske fiberelementer, der 

som minimum dækker strækningen frem til 

fordeleren ved en forretningsejendom 

eller et fler- eller enfamiliehus. For en fast 

forbindelse betyder dette en netpræstation 

svarende til, hvad der kan opnås med en 

optisk fiberforbindelse frem til et 

flerfamiliehus, betragtet som 

betjeningsstedet, og for en 

mobilforbindelse betyder det en 

netpræstation svarende til, hvad der kan 

opnås med en optisk fiberforbindelse frem 

til basisstationen, betragtet som 

betjeningsstedet. Variationer i 

slutbrugernes oplevelse, som skyldes de 

forskellige egenskaber ved de medier, 

hvormed nettet i sidste ende etablerer 

forbindelse med nettermineringspunktet, 

bør ikke tages i betragtning med henblik på 

at fastslå, hvorvidt et trådløst net kan anses 

for at levere en tilsvarende netpræstation. I 

overensstemmelse med princippet om 

teknologisk neutralitet bør andre 

teknologier og transmissionsmedier ikke 

udelukkes, hvis de er sammenlignelige 

med dette referencescenarie for så vidt 

angår ydeevne. Etableringen af sådanne 

"net med meget høj kapacitet" vil 

yderligere øge nettenes ydeevne og bane 
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generationer af mobilnet baseret på 

forbedrede radiogrænseflader og en tættere 

netarkitektur. 

vejen for udrulning af fremtidige 

generationer af mobilnet baseret på 

forbedrede radiogrænseflader og en tættere 

netarkitektur. 

Or.  
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Eva Kaili 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Kravene til de elektroniske 

kommunikationsnets ydeevne er konstant 

stigende. Mens der tidligere især blev lagt 

vægt på at stille større båndbredde til 

rådighed, både i almindelighed og for den 

enkelte bruger, får andre parametre som 

f.eks. latenstid, disponibilitet og 

pålidelighed stadig større betydning. 

Derfor føres der i dag optiske fibernet 

længere og længere ud til brugerne, og 

fremtidige "net med meget høj kapacitet" 

skal have en præstationsparametre 

svarende til et net baseret på optiske 

fiberelementer, der mindst dækker 

strækningen op til fordeleren på 

betjeningsstedet. For en fast forbindelse 

betyder dette en netpræstation svarende til, 

hvad der kan opnås med en optisk 

fiberforbindelse op til et flerfamiliehus, 

betragtet som betjeningsstedet, og for en 

mobilforbindelse betyder det en 

netpræstation svarende til, hvad der kan 

opnås med en optisk fiberforbindelse op til 

basisstationen, betragtet som 

betjeningsstedet. Variationer i 

slutbrugernes oplevelse, som skyldes de 

forskellige egenskaber ved de medier, 

hvormed nettet i sidste ende etablerer 

forbindelse med nettermineringspunktet, 

bør ikke tages i betragtning med henblik på 

at fastslå, hvorvidt et trådløst net kan anses 

(13) Kravene til de elektroniske 

kommunikationsnets ydeevne er konstant 

stigende. Mens der tidligere især blev lagt 

vægt på at stille større båndbredde til 

rådighed, både i almindelighed og for den 

enkelte bruger, får andre parametre som 

f.eks. latenstid, disponibilitet og 

pålidelighed stadig større betydning. 

Derfor føres der i dag optiske fibernet 

længere og længere ud til brugerne, og 

fremtidige "net med meget høj kapacitet" 

skal have en præstationsparametre 

svarende til et net baseret på optiske 

fiberelementer, der mindst dækker 

strækningen op til fordeleren på 

betjeningsstedet. For en fast forbindelse 

betyder dette en netpræstation svarende til, 

hvad der kan opnås med en optisk 

fiberforbindelse op til områder, betragtet 

som betjeningsstedet, og for en 

mobilforbindelse betyder det en 

netpræstation svarende til, hvad der kan 

opnås med en optisk fiberforbindelse op til 

basisstationen, betragtet som 

betjeningsstedet. Variationer i 

slutbrugernes oplevelse, som skyldes de 

forskellige egenskaber ved de medier, 

hvormed nettet i sidste ende etablerer 

forbindelse med nettermineringspunktet, 

bør ikke tages i betragtning med henblik på 

at fastslå, hvorvidt et trådløst net kan anses 
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for at levere en tilsvarende netpræstation. I 

overensstemmelse med princippet om 

teknologisk neutralitet bør andre 

teknologier og transmissionsmedier ikke 

udelukkes, hvis de er sammenlignelige 

med dette referencescenarie for så vidt 

angår ydeevne. Etableringen af sådanne 

"net med meget høj kapacitet" vil 

yderligere øge nettenes ydeevne og bane 

vejen for udrulning af fremtidige 

generationer af mobilnet baseret på 

forbedrede radiogrænseflader og en tættere 

netarkitektur. 

for at levere en tilsvarende netpræstation. I 

overensstemmelse med princippet om 

teknologisk neutralitet bør andre 

teknologier og transmissionsmedier ikke 

udelukkes, hvis de er sammenlignelige 

med dette referencescenarie for så vidt 

angår ydeevne. Etableringen af sådanne 

"net med meget høj kapacitet" vil 

yderligere øge nettenes ydeevne og bane 

vejen for udrulning af fremtidige 

generationer af mobilnet baseret på 

forbedrede radiogrænseflader og en tættere 

netarkitektur. 

Or. en 

Begrundelse 

Referencepunktet bør ikke kun være bygninger, men alle berørte områder. Der er forskellige 

mål for socioøkonomiske drivkræfter (kontorer, skoler osv.) eller enkelte hjem, og vi bør være 

så inklusive som muligt. 
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Michał Boni, Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Kravene til de elektroniske 

kommunikationsnets ydeevne er konstant 

stigende. Mens der tidligere især blev lagt 

vægt på at stille større båndbredde til 

rådighed, både i almindelighed og for den 

enkelte bruger, får andre parametre som 

f.eks. latenstid, disponibilitet og 

pålidelighed stadig større betydning. 

Derfor føres der i dag optiske fibernet 

længere og længere ud til brugerne, og 

fremtidige "net med meget høj kapacitet" 

skal have præstationsparametre svarende til 

et net baseret på optiske fiberelementer, der 

mindst dækker strækningen op til 

fordeleren på betjeningsstedet. For en fast 

forbindelse betyder dette en netpræstation 

(13) Kravene til de elektroniske 

kommunikationsnets ydeevne er konstant 

stigende. Mens der tidligere især blev lagt 

vægt på at stille større båndbredde til 

rådighed, både i almindelighed og for den 

enkelte bruger, får andre parametre som 

f.eks. latenstid, disponibilitet og 

pålidelighed stadig større betydning. 

Derfor føre der i dag optiske fibernet 

længere og længere ud til brugerne, og 

fremtidige "net med meget høj kapacitet" 

skal have præstationsparametre svarende til 

et net baseret på optiske fiberelementer, der 

mindst dækker strækningen op til 

fordeleren på betjeningsstedet. For en fast 

forbindelse betyder dette en netpræstation 
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svarende til, hvad der kan opnås med en 

optisk fiberforbindelse op til et 

flerfamiliehus, betragtet som 

betjeningsstedet, og for en 

mobilforbindelse betyder det en 

netpræstation svarende til, hvad der kan 

opnås med en optisk fiberforbindelse op til 

basisstationen, betragtet som 

betjeningsstedet. Variationer i 

slutbrugernes oplevelse, som skyldes de 

forskellige egenskaber ved de medier, 

hvormed nettet i sidste ende etablerer 

forbindelse med nettermineringspunktet, 

bør ikke tages i betragtning med henblik på 

at fastslå, hvorvidt et trådløst net kan anses 

for at levere en tilsvarende netpræstation. I 

overensstemmelse med princippet om 

teknologisk neutralitet bør andre 

teknologier og transmissionsmedier ikke 

udelukkes, hvis de er sammenlignelige 

med dette referencescenarie for så vidt 

angår ydeevne. Etableringen af sådanne 

"net med meget høj kapacitet” vil 

yderligere øge nettenes ydeevner og bane 

vejen for udrulning af fremtidige 

generationer af mobilnet baseret på 

forbedrede radiogrænseflader og en 

tættere netarkitektur. 

svarende til, hvad der kan opnås med en 

optisk fiberforbindelse op til områder, 

betragtet som betjeningsstedet, og for en 

mobilforbindelse betyder det en 

netpræstation svarende til, hvad der kan 

opnås med en optisk fiberforbindelse op til 

basisstationen, betragtet som 

betjeningsstedet. Variationer i 

slutbrugernes oplevelse, som skyldes de 

forskellige egenskaber ved de medier, 

hvormed nettet i sidste ende etablerer 

forbindelse med nettermineringspunktet, 

bør ikke tages i betragtning med henblik på 

at fastslå, hvorvidt et trådløst net kan anses 

for at levere en tilsvarende netpræstation. I 

overensstemmelse med princippet om 

teknologisk neutralitet bør andre 

teknologier og transmissionsmedier ikke 

udelukkes, hvis de er sammenlignelige 

med dette referencescenarie for så vidt 

angår ydeevne. Etableringen af faste "net 

med meget høj kapacitet” i en "fiber-til-

hjem"-konfiguration og disse nets 

backhaul-ydeevne vil være en 

forudsætning for udrulningen af 
fremtidige generationer af mobilnet 

(5G)baseret på en tættere netarkitektur. 

Or. en 

Begrundelse 

The overarching objective of the Code is to stimulate the roll-out of networks which can serve 

the future demands of European businesses and citizens. The term very high capacity network 

seeks to define what future state of the art electronic communications infrastructure look like. 

It is suggested to clarify the definition in a way that ensures that very high capacity networks 

benefit the roll-out of 5G networks in the sense that they provide the backhaul for these 

mobile networks. Future 5G ultra-dense and heavy traffic cells have to be connected to a 

backhaul with very high requirements in terms of capacity, latency, and availability. The 

proposal also takes into account the need to ensure technology neutrality since the definition 

of very high capacity network is not based on any given technology. 
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Marisa Matias, Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Kravene til de elektroniske 

kommunikationsnets ydeevne er konstant 

stigende. Mens der tidligere især blev lagt 

vægt på at stille større båndbredde til 

rådighed, både i almindelighed og for den 

enkelte bruger, får andre parametre som 

f.eks. latenstid, disponibilitet og 

pålidelighed stadig større betydning. 

Derfor føres der i dag optiske fibernet 

længere og længere ud til brugerne, og 

fremtidige "net med meget høj kapacitet" 

skal have præstationsparametre svarende til 

et net baseret på optiske fiberelementer, der 

mindst dækker strækningen op til 

fordeleren på betjeningsstedet. For en fast 

forbindelse betyder dette en netpræstation 

svarende til, hvad der kan opnås med en 

optisk fiberforbindelse op til et 

flerfamiliehus, betragtet som 

betjeningsstedet, og for en 

mobilforbindelse betyder det en 

netpræstation svarende til, hvad der kan 

opnås med en optisk fiberforbindelse op til 

basisstationen, betragtet som 

betjeningsstedet. Variationer i 

slutbrugernes oplevelse, som skyldes de 

forskellige egenskaber ved de medier, 

hvormed nettet i sidste ende etablerer 

forbindelse med nettermineringspunktet, 

bør ikke tages i betragtning med henblik på 

at fastslå, hvorvidt et trådløst net kan anses 

for at levere en tilsvarende netpræstation. I 

overensstemmelse med princippet om 

teknologisk neutralitet bør andre 

teknologier og transmissionsmedier ikke 

udelukkes, hvis de er sammenlignelige 

med dette referencescenarie for så vidt 

angår ydeevne. Etableringen af sådanne 

"net med meget høj kapacitet" vil 

yderligere øge nettenes ydeevne og bane 

vejen for udrulning af fremtidige 

(13) Kravene til de elektroniske 

kommunikationsnets ydeevne er konstant 

stigende. Mens der tidligere især blev lagt 

vægt på at stille større båndbredde til 

rådighed, både i almindelighed og for den 

enkelte bruger, får andre parametre som 

f.eks. latenstid, disponibilitet og 

pålidelighed stadig større betydning. 

Derfor føres der i dag optiske fibernet 

længere og længere ud til brugerne, og 

fremtidige "net med meget høj kapacitet" 

skal have præstationsparametre svarende til 

et net baseret på optiske fiberelementer, der 

mindst dækker strækningen op til 

fordeleren på betjeningsstedet. For en fast 

forbindelse betyder dette en netpræstation 

svarende til, hvad der kan opnås med en 

optisk fiberforbindelse op til områder, 

betragtet som betjeningsstedet, og for en 

mobilforbindelse betyder det en 

netpræstation svarende til, hvad der kan 

opnås med en optisk fiberforbindelse op til 

basisstationen, betragtet som 

betjeningsstedet. Variationer i 

slutbrugernes oplevelse, som skyldes de 

forskellige egenskaber ved de medier, 

hvormed nettet i sidste ende etablerer 

forbindelse med nettermineringspunktet, 

bør ikke tages i betragtning med henblik på 

at fastslå, hvorvidt et trådløst net kan anses 

for at levere en tilsvarende netpræstation. I 

overensstemmelse med princippet om 

teknologisk neutralitet bør andre 

teknologier og transmissionsmedier ikke 

udelukkes, hvis de er sammenlignelige 

med dette referencescenarie for så vidt 

angår ydeevne. Etableringen af sådanne 

"net med meget høj kapacitet" vil 

yderligere øge nettenes ydeevne og bane 

vejen for udrulning af fremtidige 

generationer af mobilnet baseret på 
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generationer af mobilnet baseret på 

forbedrede radiogrænseflader og en tættere 

netarkitektur. 

forbedrede radiogrænseflader og en tættere 

netarkitektur. 

Or. en 

Begrundelse 

Præcisering af at definitionen ikke er begrænset til et flerfamiliehus, men også omfatter andre 

ejendomme, såsom kontorer, gårde, enkelthuse, hjem osv. 
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Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Kravene til de elektroniske 

kommunikationsnets ydeevne er konstant 

stigende. Mens der tidligere især blev lagt 

vægt på at stille større båndbredde til 

rådighed, både i almindelighed og for den 

enkelte bruger, får andre parametre som 

f.eks. latenstid, disponibilitet og 

pålidelighed stadig større betydning. 

Derfor føres der i dag optiske fibernet 

længere og længere ud til brugerne, og 

fremtidige "net med meget høj kapacitet" 

skal have præstationsparametre svarende til 

et net baseret på optiske fiberelementer, der 

mindst dækker strækningen op til 

fordeleren på betjeningsstedet. For en fast 

forbindelse betyder dette en netpræstation 

svarende til, hvad der kan opnås med en 

optisk fiberforbindelse op til et 

flerfamiliehus, betragtet som 

betjeningsstedet, og for en 

mobilforbindelse betyder det en 

netpræstation svarende til, hvad der kan 

opnås med en optisk fiberforbindelse op til 

basisstationen, betragtet som 

betjeningsstedet. Variationer i 

slutbrugernes oplevelse, som skyldes de 

(13) Kravene til de elektroniske 

kommunikationsnets ydeevne er konstant 

stigende. Mens der tidligere især blev lagt 

vægt på at stille større båndbredde til 

rådighed, både i almindelighed og for den 

enkelte bruger, får andre parametre som 

f.eks. latenstid, disponibilitet og 

pålidelighed stadig større betydning. 

Derfor føres der i dag optiske fibernet 

længere og længere ud til brugerne, og 

fremtidige "net med meget høj kapacitet" 

skal have præstationsparametre svarende til 

et net baseret på optiske fiberelementer, der 

mindst dækker strækningen op til 

fordeleren på betjeningsstedet. For en fast 

forbindelse betyder dette en netpræstation 

svarende til, hvad der kan opnås med en 

optisk fiberforbindelse op til områder, 

betragtet som betjeningsstedet, og for en 

mobilforbindelse betyder det en 

netpræstation svarende til, hvad der kan 

opnås med en optisk fiberforbindelse op til 

basisstationen, betragtet som 

betjeningsstedet. Variationer i 

slutbrugernes oplevelse, som skyldes de 

forskellige egenskaber ved de medier, 
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forskellige egenskaber ved de medier, 

hvormed nettet i sidste ende etablerer 

forbindelse med nettermineringspunktet, 

bør ikke tages i betragtning med henblik på 

at fastslå, hvorvidt et trådløst net kan anses 

for at levere en tilsvarende netpræstation. I 

overensstemmelse med princippet om 

teknologisk neutralitet bør andre 

teknologier og transmissionsmedier ikke 

udelukkes, hvis de er sammenlignelige 

med dette referencescenarie for så vidt 

angår ydeevne. Etableringen af sådanne 

"net med meget høj kapacitet" vil 

yderligere øge nettenes ydeevne og bane 

vejen for udrulning af fremtidige 

generationer af mobilnet baseret på 

forbedrede radiogrænseflader og en tættere 

netarkitektur. 

hvormed nettet i sidste ende etablerer 

forbindelse med nettermineringspunktet, 

bør ikke tages i betragtning med henblik på 

at fastslå, hvorvidt et trådløst net kan anses 

for at levere en tilsvarende netpræstation. I 

overensstemmelse med princippet om 

teknologisk neutralitet bør andre 

teknologier og transmissionsmedier ikke 

udelukkes, hvis de er sammenlignelige 

med dette referencescenarie for så vidt 

angår ydeevne. Etableringen af sådanne 

"net med meget høj kapacitet" vil 

yderligere øge nettenes ydeevne og bane 

vejen for udrulning af fremtidige 

generationer af mobilnet baseret på 

forbedrede radiogrænseflader og en tættere 

netarkitektur. 

Or. en 

Begrundelse 

Referencepunktet bør ikke kun være bygninger, men alle berørte områder. Der er forskellige 

mål for socioøkonomiske drivkræfter (kontorer, skoler osv.) eller enkelte hjem, og vi bør være 

så inklusive som muligt. 

 

Ændringsforslag   168 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 14 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (14a) Der hersker stadigvæk betydelige 

prisforskelle, både inden for fastnet- og 

mobilkommunikation, mellem tale- og 

sms-kommunikation i hjemlandet og 

kommunikation, der terminerer i en 

anden medlemsstat. Selv om der er store 

forskelle mellem lande, operatører og 

takstpakker og mellem mobil- og 

fastnettjenester, bliver dette problem ved 
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med at berøre svage kundegrupper og 

skabe hindringer for smidig 

kommunikation i EU. Alle betydelige 

prisforskelle mellem elektroniske 

kommunikationstjenester, der terminerer i 

den samme medlemsstat, og dem, der 

terminerer i en anden medlemsstat, bør 

derfor begrundes med en henvisning til 

objektive kriterier. 

Or. en 

Begrundelse 

Indførsel af forslaget til den nye 92a. 

 

Ændringsforslag   169 

Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) De tjenester, der anvendes til 

kommunikationsformål, og de tekniske 

midler til leveringen heraf har udviklet sig 

betydeligt. I stedet for traditionelle 

taletelefonitjenester, tekstbeskeder (SMS) 

og elektroniske posttjenester anvender 

slutbrugerne i stigende grad funktionelt 

tilsvarende onlinetjenester som f.eks. 

internettelefoni, beskedtjenester og 

webbaserede e-posttjenester. For at sikre at 

slutbrugerne beskyttes effektivt og på 

samme måde, når de benytter funktionelt 

ækvivalente tjenester, bør en 

fremtidsorienteret definition af elektroniske 

kommunikationstjenester ikke baseres på 

rent tekniske parametre, men snarere bygge 

på en funktionel tilgang. Reguleringen bør 

have en passende rækkevidde for at 

opfylde sine almennyttige mål. Mens 

"overføring af signaler" fortsat er et vigtigt 

parameter, når det fastslås, hvilke tjenester 

der er omfattet af dette direktiv, bør 

(15) De tjenester, der anvendes til 

kommunikationsformål, og de tekniske 

midler til leveringen heraf har udviklet sig 

betydeligt. I stedet for traditionelle 

taletelefonitjenester, tekstbeskeder (SMS) 

og elektroniske posttjenester anvender 

slutbrugerne i stigende grad funktionelt 

tilsvarende onlinetjenester som f.eks. 

internettelefoni, beskedtjenester og 

webbaserede e-posttjenester, selvom de 

fortsat ikke betragter dem som erstatning 

for traditionelle taletjenester, fordi 

kvaliteten, sikkerheden og 

interoperabiliteten anses for at være 

lavere. For at sikre at slutbrugerne 

beskyttes effektivt og på samme måde, når 

de benytter funktionelt ækvivalente 

tjenester, bør en fremtidsorienteret 

definition af elektroniske 

kommunikationstjenester ikke baseres på 

rent tekniske parametre, men snarere, i det 

omfang det er muligt, bygge på en 
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definitionen også omfatte andre tjenester, 

som muliggør kommunikation. Fra en 

slutbrugers synspunkt er det ikke relevant, 

om en udbyder overfører signalerne selv, 

eller om kommunikationen leveres via en 

internetadgangstjeneste. Den ændrede 

definition af elektronisk 

kommunikationstjeneste bør derfor omfatte 

tre typer tjenester, der delvis kan overlappe 

hinanden, nemlig internetadgangstjenester 

som defineret i artikel 2, stk. 2, i 

forordning (EU) 2015/2120, 

interpersonelle kommunikationstjenester 

som defineret i dette direktiv, og tjenester, 

der udelukkende eller hovedsagelig består i 

overføring af signaler. Definitionen af 

elektronisk kommunikationstjeneste bør 

fjerne de tvetydigheder, der er konstateret i 

gennemførelsen af den tidligere definition, 

og muliggøre en nøje afpasset anvendelse, 

bestemmelse for bestemmelse, af de 

specifikke rettigheder og forpligtelser i 

regelsættet på de forskellige typer tjenester. 

Behandlingen af personoplysninger i 

forbindelse med elektroniske 

kommunikationstjenester skal, uanset om 

den sker mod betaling eller ej, være i 

overensstemmelse med direktiv 95/46/EF, 

der vil blive erstattet af forordning (EU) nr. 

2016/679 (den generelle forordning om 

databeskyttelse) den 25. maj 201823. 

funktionel tilgang. De nuværende forskelle 

mellem tjenester bør dog anerkendes, 

onlinetjenester såsom internettelefoni 

tilbydes i de fleste tilfælde uden væsentlig 

kontrol med de netværk, der anvendes til 

at muliggøre kommunikation, men som 

omvendt giver slutbrugeren mulighed for 

lettere at skifte fra en tjeneste til en anden 

i forhold til traditionelle 

kommunikationstjenester. Reguleringen 

bør have en passende rækkevidde for at 

opfylde sine almennyttige mål. Mens 

"overføring af signaler" fortsat er et vigtigt 

parameter, når det fastslås, hvilke tjenester 

der er omfattet af dette direktiv, bør 

definitionen også omfatte andre tjenester, 

som muliggør kommunikation på en 

forholdsmæssig måde for at give 

slutbrugerne de bedste resultater. Fra en 

slutbrugers synspunkt er det ikke relevant, 

om en udbyder overfører signalerne selv, 

eller om kommunikationen leveres via en 

internetadgangstjeneste. Disse tjenester 

bør derfor ikke defineres på baggrund af 

den anvendte teknologi, men på baggrund 

af slutbrugerens legitime forventninger til 

de leverede tjenester, der f.eks. kan 

afhænge af den pris, de betaler, eller 

vilkårene for opsigelse af aftalen. Den 

ændrede definition af elektronisk 

kommunikationstjeneste bør derfor omfatte 

tre typer tjenester, der delvis kan overlappe 

hinanden, nemlig internetadgangstjenester 

som defineret i artikel 2, stk. 2, i 

forordning (EU) 2015/2120, 

interpersonelle kommunikationstjenester 

som defineret i dette direktiv, og tjenester, 

der udelukkende eller hovedsagelig består i 

overføring af signaler. Sidstnævnte 

kategori bør ikke omfatte tjenester, hvor 

konnektiviteten er input til forbundet 

udstyr og "intelligente varer", eller hvis 

leveringen af konnektiviteten med disse 

produkter er betinget af en aftale med 

slutbrugeren, fordi de betragtes som 

indbygget digitalt indhold eller 

indbyggede tjenester i henhold til 

direktivet om aftaler om levering af 
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digitalt indhold. Definitionen af 

elektronisk kommunikationstjeneste bør 

fjerne de tvetydigheder, der er konstateret i 

gennemførelsen af den tidligere definition, 

og muliggøre en nøje afpasset anvendelse, 

bestemmelse for bestemmelse, af de 

specifikke rettigheder og forpligtelser i 

regelsættet på de forskellige typer tjenester. 

Behandlingen af personoplysninger i 

forbindelse med elektroniske 

kommunikationstjenester skal, uanset om 

den sker mod betaling eller ej, være i 

overensstemmelse med direktiv 95/46/EF, 

der vil blive erstattet af forordning (EU) nr. 

2016/679 (den generelle forordning om 

databeskyttelse) den 25. maj 201823. 

_________________ _________________ 

23Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 

om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger og om ophævelse af 

direktiv 95/46/EF (generel forordning om 

databeskyttelse). EUT L 119 af 4.5.2016, s. 

1. 

23Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 

om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger og om ophævelse af 

direktiv 95/46/EF (generel forordning om 

databeskyttelse). EUT L 119 af 4.5.2016, s. 

1. 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med artikel 104 i forretningsordenen er dette ændringsforslag nødvendigt 

af hensyn til tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   170 

Morten Helveg Petersen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) De tjenester, der anvendes til 

kommunikationsformål, og de tekniske 

midler til leveringen heraf har udviklet sig 

(15) De tjenester, der anvendes til 

kommunikationsformål, og de tekniske 

midler til leveringen heraf har udviklet sig 
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betydeligt. I stedet for traditionelle 

taletelefonitjenester, tekstbeskeder (SMS) 

og elektroniske posttjenester anvender 

slutbrugerne i stigende grad funktionelt 

tilsvarende onlinetjenester som f.eks. 

internettelefoni, beskedtjenester og 

webbaserede e-posttjenester. For at sikre at 

slutbrugerne beskyttes effektivt og på 

samme måde, når de benytter funktionelt 

ækvivalente tjenester, bør en 

fremtidsorienteret definition af elektroniske 

kommunikationstjenester ikke baseres på 

rent tekniske parametre, men snarere bygge 

på en funktionel tilgang. Reguleringen bør 

have en passende rækkevidde for at 

opfylde sine almennyttige mål. Mens 

"overføring af signaler" fortsat er et vigtigt 

parameter, når det fastslås, hvilke tjenester 

der er omfattet af dette direktiv, bør 

definitionen også omfatte andre tjenester, 

som muliggør kommunikation. Fra en 

slutbrugers synspunkt er det ikke relevant, 

om en udbyder overfører signalerne selv, 

eller om kommunikationen leveres via en 

internetadgangstjeneste. Den ændrede 

definition af elektronisk 

kommunikationstjeneste bør derfor omfatte 

tre typer tjenester, der delvis kan overlappe 

hinanden, nemlig internetadgangstjenester 

som defineret i artikel 2, stk. 2, i 

forordning (EU) 2015/2120, 

interpersonelle kommunikationstjenester 

som defineret i dette direktiv, og tjenester, 

der udelukkende eller hovedsagelig består i 

overføring af signaler. Definitionen af 

elektronisk kommunikationstjeneste bør 

fjerne de tvetydigheder, der er konstateret i 

gennemførelsen af den tidligere definition, 

og muliggøre en nøje afpasset anvendelse, 

bestemmelse for bestemmelse, af de 

specifikke rettigheder og forpligtelser i 

regelsættet på de forskellige typer tjenester. 

Behandlingen af personoplysninger i 

forbindelse med elektroniske 

kommunikationstjenester skal, uanset om 

den sker mod betaling eller ej, være i 

overensstemmelse med direktiv 95/46/EF, 

der vil blive erstattet af forordning (EU) nr. 

betydeligt. I stedet for traditionelle 

taletelefonitjenester, tekstbeskeder (SMS) 

og elektroniske posttjenester anvender 

slutbrugerne i stigende grad funktionelt 

tilsvarende onlinetjenester som f.eks. 

internettelefoni, beskedtjenester og 

webbaserede e-posttjenester. For at sikre at 

slutbrugerne og deres rettigheder beskyttes 

effektivt og på samme måde, når de 

benytter funktionelt ækvivalente tjenester, 

bør en fremtidsorienteret definition af 

elektroniske kommunikationstjenester ikke 

baseres på rent tekniske parametre, men 

snarere bygge på en funktionel tilgang. 

Reguleringen bør have en passende 

rækkevidde for at opfylde sine 

almennyttige mål. Mens "overføring af 

signaler" fortsat er et vigtigt parameter, når 

det fastslås, hvilke tjenester der er omfattet 

af dette direktiv, bør definitionen også 

omfatte andre tjenester, som muliggør 

kommunikation. Fra en slutbrugers 

synspunkt og i forbindelse med 

beskyttelsen af deres rettigheder er det 

ikke relevant, om en udbyder overfører 

signalerne selv, eller om kommunikationen 

leveres via en internetadgangstjeneste. Den 

ændrede definition af elektronisk 

kommunikationstjeneste bør derfor omfatte 

tre typer tjenester, der delvis kan overlappe 

hinanden, nemlig internetadgangstjenester 

som defineret i artikel 2, stk. 2, i 

forordning (EU) 2015/2120, 

interpersonelle kommunikationstjenester 

som defineret i dette direktiv, og tjenester, 

der udelukkende eller hovedsagelig består i 

overføring af signaler. Definitionen af 

elektronisk kommunikationstjeneste bør 

fjerne de tvetydigheder, der er konstateret i 

gennemførelsen af den tidligere definition, 

og muliggøre en nøje afpasset anvendelse, 

bestemmelse for bestemmelse, af de 

specifikke rettigheder og forpligtelser i 

regelsættet på de forskellige typer tjenester. 

Behandlingen af personoplysninger i 

forbindelse med elektroniske 

kommunikationstjenester skal, uanset om 

den sker mod betaling eller ej, være i 
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2016/679 (den generelle forordning om 

databeskyttelse) den 25. maj 201823. 

overensstemmelse med direktiv 95/46/EF, 

der vil blive erstattet af forordning (EU) nr. 

2016/679 (den generelle forordning om 

databeskyttelse) den 25. maj 201823. 

__________________ 

23Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/679 af 27. april 

2016 om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger og om ophævelse af 

direktiv 95/46/EF (generel forordning om 

databeskyttelse). EUT L 119 af 4.5.2016, 

s. 1. 

_________________  

23Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 

om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger og om ophævelse af 

direktiv 95/46/EF (generel forordning om 

databeskyttelse). EUT L 119 af 4.5.2016, s. 

1. 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag   171. 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) De tjenester, der anvendes til 

kommunikationsformål, og de tekniske 

midler til leveringen heraf har udviklet sig 

betydeligt. I stedet for traditionelle 

taletelefonitjenester, tekstbeskeder (SMS) 

og elektroniske posttjenester anvender 

slutbrugerne i stigende grad funktionelt 

tilsvarende onlinetjenester som f.eks. 

internettelefoni, beskedtjenester og 

webbaserede e-posttjenester. For at sikre at 

(15) De tjenester, der anvendes til 

kommunikationsformål, og de tekniske 

midler til leveringen heraf har udviklet sig 

betydeligt. I stedet for traditionelle 

taletelefonitjenester, tekstbeskeder (SMS) 

og elektroniske posttjenester anvender 

slutbrugerne i stigende grad funktionelt 

tilsvarende onlinetjenester som f.eks. 

internettelefoni, beskedtjenester og 

webbaserede e-posttjenester. For at sikre at 
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slutbrugerne beskyttes effektivt og på 

samme måde, når de benytter funktionelt 

ækvivalente tjenester, bør en 

fremtidsorienteret definition af elektroniske 

kommunikationstjenester ikke baseres på 

rent tekniske parametre, men snarere bygge 

på en funktionel tilgang. Reguleringen bør 

have en passende rækkevidde for at 

opfylde sine almennyttige mål. Mens 

"overføring af signaler" fortsat er et vigtigt 

parameter, når det fastslås, hvilke 

tjenester der er omfattet af dette direktiv, 

bør definitionen også omfatte andre 

tjenester, som muliggør kommunikation. 

Fra en slutbrugers synspunkt er det ikke 

relevant, om en udbyder overfører 

signalerne selv, eller om kommunikationen 

leveres via en internetadgangstjeneste. Den 

ændrede definition af elektronisk 

kommunikationstjeneste bør derfor omfatte 

tre typer tjenester, der delvis kan overlappe 

hinanden, nemlig internetadgangstjenester 

som defineret i artikel 2, stk. 2, i 

forordning (EU) 2015/2120, 

interpersonelle kommunikationstjenester 

som defineret i dette direktiv, og tjenester, 

der udelukkende eller hovedsagelig består i 

overføring af signaler. Definitionen af 

elektronisk kommunikationstjeneste bør 

fjerne de tvetydigheder, der er konstateret i 

gennemførelsen af den tidligere definition, 

og muliggøre en nøje afpasset anvendelse, 

bestemmelse for bestemmelse, af de 

specifikke rettigheder og forpligtelser i 

regelsættet på de forskellige typer tjenester. 

Behandlingen af personoplysninger i 

forbindelse med elektroniske 

kommunikationstjenester skal, uanset om 

den sker mod betaling eller ej, være i 

overensstemmelse med direktiv 95/46/EF, 

der vil blive erstattet af forordning (EU) nr. 

2016/679 (den generelle forordning om 

databeskyttelse) den 25. maj 201823. 

slutbrugerne beskyttes effektivt og på 

samme måde, når de benytter funktionelt 

ækvivalente tjenester, bør en 

fremtidsorienteret definition af elektroniske 

kommunikationstjenester ikke baseres på 

rent tekniske parametre, men snarere bygge 

på en funktionel tilgang. Reguleringen bør 

have en passende rækkevidde for at 

opfylde sine almennyttige mål. Mens 

"overføring af signaler" giver mulighed 

for, at transmissionstjenester er omfattet 

af dette direktiv, bør definitionen også 

omfatte andre tjenester, som muliggør 

kommunikation. Fra en slutbrugers 

synspunkt er det ikke relevant, om en 

udbyder overfører signalerne selv, eller om 

kommunikationen leveres via en 

internetadgangstjeneste. Den ændrede 

definition af elektronisk 

kommunikationstjeneste bør derfor omfatte 

tre typer tjenester, der delvis kan overlappe 

hinanden, nemlig internetadgangstjenester 

som defineret i artikel 2, stk. 2, i 

forordning (EU) 2015/2120, 

interpersonelle kommunikationstjenester 

som defineret i dette direktiv, og tjenester, 

der udelukkende eller hovedsagelig består i 

overføring af signaler. Den tredje kategori 

udelukker tjenester, der betragtes som en 

interpersonel kommunikationstjeneste i 

henhold til artikel 2, stk. 5, i denne 

kodeks, informationssamfundsydelser, i 

henhold til artikel 1 i direktiv 98/34/EF, 

og tjenester, der leverer eller udøver 

redaktionel kontrol over indhold fremført 

via elektroniske kommunikationsnet og -

tjenester. Definitionen af elektronisk 

kommunikationstjeneste bør fjerne de 

tvetydigheder, der er konstateret i 

gennemførelsen af den tidligere definition, 

og muliggøre en nøje afpasset anvendelse, 

bestemmelse for bestemmelse, af de 

specifikke rettigheder og forpligtelser i 

regelsættet på de forskellige typer tjenester. 

Behandlingen af personoplysninger i 

forbindelse med elektroniske 

kommunikationstjenester skal, uanset om 

den sker mod betaling eller ej, være i 
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overensstemmelse med direktiv 95/46/EF, 

der vil blive erstattet af forordning (EU) nr. 

2016/679 (den generelle forordning om 

databeskyttelse) den 25. maj 201823. 

_________________ _________________ 

23Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 

om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger og om ophævelse af 

direktiv 95/46/EF (generel forordning om 

databeskyttelse). EUT L 119 af 4.5.2016, s. 

1. 

23Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 

om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger og om ophævelse af 

direktiv 95/46/EF (generel forordning om 

databeskyttelse). EUT L 119 af 4.5.2016, s. 

1. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   172. 

Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 16 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) For at falde ind under definitionen 

af elektronisk kommunikationstjeneste skal 

en tjeneste normalt ydes mod betaling. I 

den digitale økonomi anser 

markedsdeltagerne i stigende grad 

oplysninger om brugerne for at have 

monetær værdi. Elektroniske 

kommunikationstjenester leveres ofte med 

andet end penge som modydelse, f.eks. 

adgang til personoplysninger eller andre 

oplysninger. Begrebet betaling bør derfor 

omfatte situationer, hvor leverandøren af 

en tjeneste anmoder slutbrugeren om 

personoplysninger som f.eks. navn, e-

postadresse eller andre oplysninger, og 

slutbrugeren aktivt afgiver sådanne 

oplysninger direkte eller indirekte til 

leverandøren. Det bør også omfatte 

situationer, hvor leverandøren indsamler 

oplysninger, uden at slutbrugeren aktivt 

(16) For at falde ind under definitionen 

af elektronisk kommunikationstjeneste skal 

en tjeneste normalt ydes mod betaling. I 

den digitale økonomi anser 

markedsdeltagerne i stigende grad 

oplysninger om brugerne for at have 

monetær værdi. Elektroniske 

kommunikationstjenester leveres i nogle 

tilfælde med personlige oplysninger som 

modydelse, når disse oplysninger 

anvendes til mere end opfyldelse af 

aftalens væsentlige indhold. Begrebet 

betaling bør derfor omfatte situationer, 

hvor leverandøren af en tjeneste anmoder 

slutbrugeren om personoplysninger, og 

slutbrugeren afgiver sådanne oplysninger 

direkte eller indirekte til et formål, der 

ikke er nødvendigt med henblik på 

opfyldelse af aftalen. I overensstemmelse 

med Den Europæiske Unions Domstols 
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afgiver disse, herunder 

personoplysninger, f.eks. IP-adresse eller 

andre automatisk genererede oplysninger 

som f.eks. oplysninger, der indsamles og 

overføres af en cookie. I 

overensstemmelse med Den Europæiske 

Unions Domstols retspraksis vedrørende 

artikel 57 i TEUF24 er der også tale om 

betaling i traktatens forstand, selv om 

tjenesteleverandøren ikke modtager 

betaling af modtageren af tjenesteydelsen, 

men i stedet af tredjemand. Begrebet 

betaling bør derfor også omfatte 

situationer, hvor slutbrugeren udsættes for 

reklamer som betingelse for at få adgang til 

en tjeneste, og situationer, hvor 

tjenesteleverandøren omsætter 

personoplysninger, som vedkommende har 

indsamlet, i penge. 

retspraksis vedrørende artikel 57 i TEUF24 

er der også tale om betaling i traktatens 

forstand, selv om tjenesteleverandøren ikke 

modtager betaling af modtageren af 

tjenesteydelsen, men i stedet af tredjemand. 

Begrebet betaling bør derfor også omfatte 

situationer, hvor slutbrugeren udsættes for 

reklamer som betingelse for at få adgang til 

en tjeneste, og situationer, hvor 

tjenesteleverandøren omsætter 

personoplysninger, som vedkommende har 

indsamlet, i penge. 

_________________ _________________ 

24Sag C-352/85, Bond van Adverteerders 

m.fl. mod den nederlandske stat, 

EU:C:1988:196. 

24Sag C-352/85, Bond van Adverteerders 

m.fl. mod den nederlandske stat, 

EU:C:1988:196. 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med artikel 104 i forretningsordenen er dette ændringsforslag nødvendigt 

af hensyn til tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   173 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Interpersonelle 

kommunikationstjenester er tjenester, der 

muliggør kommunikation mellem personer 

og interaktiv udveksling af oplysninger, og 

omfatter tjenester som traditionelle 

taleopkald mellem to personer, men også 

(17) Interpersonelle 

kommunikationstjenester er tjenester, der 

muliggør kommunikation mellem personer 

og interaktiv udveksling af oplysninger. 

Interpersonelle kommunikationstjenester 

omfatter kun kommunikation mellem et 
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alle former for e-post, beskedtjenester og 

gruppechat. Interpersonelle 

kommunikationstjenester omfatter kun 

kommunikation mellem et afgrænset, dvs. 

ikke potentielt ubegrænset, antal fysiske 

personer, der bestemmes af afsenderen af 

meddelelsen. Kommunikation, der 

involverer juridiske personer, bør være 

omfattet af definitionen i de tilfælde, hvor 

fysiske personer handler på vegne af disse 

juridiske personer eller er involveret på 

mindst én side af kommunikationen. 

Interaktiv kommunikation indebærer, at 

tjenesten giver modtageren af 

oplysningerne mulighed for at svare. 

Tjenester, der ikke opfylder disse krav, 

såsom lineær spredning, video on demand, 

websteder, sociale netværk, blogs eller 

udveksling af oplysninger mellem 

maskiner, bør ikke betragtes som 

interpersonelle kommunikationstjenester. 

En tjeneste bør ikke betragtes som en 

interpersonel kommunikationstjeneste, når 

tjenesten blot muliggør interpersonel og 

interaktiv kommunikation som en 

støttefunktion, der er knyttet til en anden 

tjeneste, og som af objektive tekniske 

grunde ikke kan anvendes uden den 

primære tjeneste, og hvis integration i den 

primære tjeneste ikke er et middel til at 

omgå anvendelsen af reglerne for 

elektroniske kommunikationstjenester. Et 

eksempel på en sådan undtagelse kunne i 

princippet være en kommunikationskanal i 

forbindelse med onlinespil, alt afhængigt af 

egenskaberne ved tjenestens 

kommunikationsfunktion. 

afgrænset, dvs. ikke potentielt ubegrænset, 

antal fysiske personer, der bestemmes af 

afsenderen af meddelelsen. 

Kommunikation, der involverer juridiske 

personer, bør være omfattet af definitionen 

i de tilfælde, hvor fysiske personer handler 

på vegne af disse juridiske personer eller er 

involveret på mindst én side af 

kommunikationen. Interaktiv 

kommunikation indebærer, at tjenesten 

giver modtageren af oplysningerne 

mulighed for at svare. Tjenester, der ikke 

opfylder disse krav, såsom lineær 

spredning, video on demand, websteder, 

sociale netværk, blogs eller udveksling af 

oplysninger mellem maskiner, bør ikke 

betragtes som interpersonelle 

kommunikationstjenester. En tjeneste bør 

ikke betragtes som en interpersonel 

kommunikationstjeneste, når tjenesten blot 

muliggør interpersonel og interaktiv 

kommunikation som en støttefunktion, der 

er knyttet til en anden tjeneste, og som af 

objektive tekniske grunde ikke kan 

anvendes uden den primære tjeneste, og 

hvis integration i den primære tjeneste ikke 

er et middel til at omgå anvendelsen af 

reglerne for elektroniske 

kommunikationstjenester. 

Et eksempel på en sådan undtagelse kunne 

i princippet være en kommunikationskanal 

i forbindelse med onlinespil eller 

applikationer til deling af dokumenter, alt 

afhængigt af egenskaberne ved tjenestens 

kommunikationsfunktion. I det omfang en 

tjeneste med flere elementer omfatter et 

kommunikationselement eller et element, 

der (baseret på dets særlige 

karakteristika) faktisk kan anses for at 

være en interpersonel 

kommunikationstjeneste [som kan 

anvendes uafhængigt], bør alene det 

element, der kan adskilles fra tjenesten, 

anses som en interpersonel 

kommunikationstjeneste. 

Or. en 
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Ændringsforslag   174 

Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Interpersonelle 

kommunikationstjenester er tjenester, der 

muliggør kommunikation mellem personer 

og interaktiv udveksling af oplysninger, og 

omfatter tjenester som traditionelle 

taleopkald mellem to personer, men også 

alle former for e-post, beskedtjenester og 

gruppechat. Interpersonelle 

kommunikationstjenester omfatter kun 

kommunikation mellem et afgrænset, dvs. 

ikke potentielt ubegrænset, antal fysiske 

personer, der bestemmes af afsenderen af 

meddelelsen. Kommunikation, der 

involverer juridiske personer, bør være 

omfattet af definitionen i de tilfælde, hvor 

fysiske personer handler på vegne af disse 

juridiske personer eller er involveret på 

mindst én side af kommunikationen. 

Interaktiv kommunikation indebærer, at 

tjenesten giver modtageren af 

oplysningerne mulighed for at svare. 

Tjenester, der ikke opfylder disse krav, 

såsom lineær spredning, video on demand, 

websteder, sociale netværk, blogs eller 

udveksling af oplysninger mellem 

maskiner, bør ikke betragtes som 

interpersonelle kommunikationstjenester. 

En tjeneste bør ikke betragtes som en 

interpersonel kommunikationstjeneste, når 

tjenesten blot muliggør interpersonel og 

interaktiv kommunikation som en 

støttefunktion, der er knyttet til en anden 

tjeneste, og som af objektive tekniske 

grunde ikke kan anvendes uden den 

primære tjeneste, og hvis integration i den 

primære tjeneste ikke er et middel til at 

omgå anvendelsen af reglerne for 

elektroniske kommunikationstjenester. Et 

(17) Interpersonelle 

kommunikationstjenester er tjenester, hvis 

primære formål er at muliggøre 
kommunikation mellem personer og 

interaktiv udveksling af oplysninger, og 

omfatter tjenester som traditionelle 

taleopkald mellem to personer, men også 

alle former for e-post, beskedtjenester og 

gruppechat. Interpersonelle 

kommunikationstjenester omfatter kun 

kommunikation mellem et afgrænset, dvs. 

ikke potentielt ubegrænset, antal fysiske 

personer, der bestemmes af afsenderen af 

meddelelsen. Kommunikation, der 

involverer juridiske personer, bør være 

omfattet af definitionen i de tilfælde, hvor 

fysiske personer handler på vegne af disse 

juridiske personer eller er involveret på 

mindst én side af kommunikationen. 

Interaktiv kommunikation indebærer, at 

tjenesten giver modtageren af 

oplysningerne mulighed for at svare. 

Tjenester, der ikke opfylder disse krav, 

såsom lineær spredning, video on demand, 

websteder, sociale netværk, blogs eller 

udveksling af oplysninger mellem 

maskiner, bør ikke betragtes som 

interpersonelle kommunikationstjenester. 

En tjeneste bør ikke betragtes som en 

interpersonel kommunikationstjeneste, når 

tjenesten interpersonel og interaktiv 

kommunikation ikke er det primære 

formål med tjenesten, og som af objektive 

tekniske grunde ikke kan anvendes uden 

den primære tjeneste, og hvis integration i 

den primære tjeneste ikke er et middel til at 

omgå anvendelsen af reglerne for 

elektroniske kommunikationstjenester, 
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eksempel på en sådan undtagelse kunne i 

princippet være en kommunikationskanal i 

forbindelse med onlinespil, alt afhængigt af 

egenskaberne ved tjenestens 

kommunikationsfunktion. 

eftersom anvendelsen af bestemmelserne i 

dette direktiv ikke vil stå i forhold til 

graden af konnektivitet, som denne 

tjeneste leverer. Et eksempel på en sådan 

undtagelse kunne i princippet være en 

kommunikationskanal i forbindelse med 

onlinespil, alt afhængigt af egenskaberne 

ved tjenestens kommunikationsfunktion. 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med artikel 104 i forretningsordenen er dette ændringsforslag nødvendigt 

af hensyn til tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   175 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

Marisa Matias, Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Interpersonelle 

kommunikationstjenester er tjenester, der 

muliggør kommunikation mellem personer 

og interaktiv udveksling af oplysninger, og 

omfatter tjenester som traditionelle 

taleopkald mellem to personer, men også 

alle former for e-post, beskedtjenester og 

gruppechat. Interpersonelle 

kommunikationstjenester omfatter kun 

kommunikation mellem et afgrænset, dvs. 

ikke potentielt ubegrænset, antal fysiske 

personer, der bestemmes af afsenderen af 

meddelelsen. Kommunikation, der 

involverer juridiske personer, bør være 

omfattet af definitionen i de tilfælde, hvor 

fysiske personer handler på vegne af disse 

juridiske personer eller er involveret på 

mindst én side af kommunikationen. 

Interaktiv kommunikation indebærer, at 

tjenesten giver modtageren af 

(17) Interpersonelle 

kommunikationstjenester er tjenester, der 

ydes mod en modydelse, og som muliggør 

kommunikation mellem personer og 

interaktiv udveksling af oplysninger, og 

omfatter tjenester som traditionelle 

taleopkald mellem to personer, men også 

alle former for e-post, beskedtjenester og 

gruppechat. Interpersonelle 

kommunikationstjenester omfatter kun 

kommunikation mellem et afgrænset, dvs. 

ikke potentielt ubegrænset, antal fysiske 

personer, der bestemmes af afsenderen af 

meddelelsen. Kommunikation, der 

involverer juridiske personer, bør være 

omfattet af definitionen i de tilfælde, hvor 

fysiske personer handler på vegne af disse 

juridiske personer eller er involveret på 

mindst én side af kommunikationen. 

Interaktiv kommunikation indebærer, at 



 

PE602.947v01-00 38/164 AM\1122801DA.docx 

DA 

oplysningerne mulighed for at svare. 

Tjenester, der ikke opfylder disse krav, 

såsom lineær spredning, video on demand, 

websteder, sociale netværk, blogs eller 

udveksling af oplysninger mellem 

maskiner, bør ikke betragtes som 

interpersonelle kommunikationstjenester. 

En tjeneste bør ikke betragtes som en 

interpersonel kommunikationstjeneste, når 

tjenesten blot muliggør interpersonel og 

interaktiv kommunikation som en 

støttefunktion, der er knyttet til en anden 

tjeneste, og som af objektive tekniske 

grunde ikke kan anvendes uden den 

primære tjeneste, og hvis integration i den 

primære tjeneste ikke er et middel til at 

omgå anvendelsen af reglerne for 

elektroniske kommunikationstjenester. Et 

eksempel på en sådan undtagelse kunne i 

princippet være en kommunikationskanal i 

forbindelse med onlinespil, alt afhængigt af 

egenskaberne ved tjenestens 

kommunikationsfunktion. 

tjenesten giver modtageren af 

oplysningerne mulighed for at svare. 

Tjenester, der ikke opfylder disse krav, 

såsom lineær spredning, video on demand, 

websteder, sociale netværk, blogs eller 

udveksling af oplysninger mellem 

maskiner, bør ikke betragtes som 

interpersonelle kommunikationstjenester. 

En tjeneste bør ikke betragtes som en 

interpersonel kommunikationstjeneste, når 

tjenesten blot muliggør interpersonel og 

interaktiv kommunikation som en 

støttefunktion, der er knyttet til en anden 

tjeneste, og som af objektive tekniske 

grunde ikke kan anvendes uden den 

primære tjeneste, og hvis integration i den 

primære tjeneste ikke er et middel til at 

omgå anvendelsen af reglerne for 

elektroniske kommunikationstjenester. Et 

eksempel på en sådan undtagelse kunne i 

princippet være en kommunikationskanal i 

forbindelse med onlinespil, alt afhængigt af 

egenskaberne ved tjenestens 

kommunikationsfunktion. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   176 

Gunnar Højmark, Bendt Bendtsen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Interpersonelle 

kommunikationstjenester er tjenester, der 

muliggør kommunikation mellem personer 

og interaktiv udveksling af oplysninger, og 

omfatter tjenester som traditionelle 

taleopkald mellem to personer, men også 

alle former for e-post, beskedtjenester og 

gruppechat. Interpersonelle 

kommunikationstjenester omfatter kun 

kommunikation mellem et afgrænset, dvs. 

ikke potentielt ubegrænset, antal fysiske 

(17) Interpersonelle 

kommunikationstjenester er tjenester, der 

muliggør kommunikation mellem personer 

og interaktiv udveksling af oplysninger, og 

omfatter tjenester som traditionelle 

taleopkald mellem to personer, men også 

alle former for e-post, beskedtjenester og 

gruppechat. Interpersonelle 

kommunikationstjenester omfatter kun 

kommunikation mellem et afgrænset, dvs. 

ikke potentielt ubegrænset, antal fysiske 



 

AM\1122801DA.docx 39/164 PE602.947v01-00 

 DA 

personer, der bestemmes af afsenderen af 

meddelelsen. Kommunikation, der 

involverer juridiske personer, bør være 

omfattet af definitionen i de tilfælde, hvor 

fysiske personer handler på vegne af disse 

juridiske personer eller er involveret på 

mindst én side af kommunikationen. 

Interaktiv kommunikation indebærer, at 

tjenesten giver modtageren af 

oplysningerne mulighed for at svare. 

Tjenester, der ikke opfylder disse krav, 

såsom lineær spredning, video on demand, 

websteder, sociale netværk, blogs eller 

udveksling af oplysninger mellem 

maskiner, bør ikke betragtes som 

interpersonelle kommunikationstjenester. 

En tjeneste bør ikke betragtes som en 

interpersonel kommunikationstjeneste, når 

tjenesten blot muliggør interpersonel og 

interaktiv kommunikation som en 

støttefunktion, der er knyttet til en anden 

tjeneste, og som af objektive tekniske 

grunde ikke kan anvendes uden den 

primære tjeneste, og hvis integration i den 

primære tjeneste ikke er et middel til at 

omgå anvendelsen af reglerne for 

elektroniske kommunikationstjenester. Et 

eksempel på en sådan undtagelse kunne i 

princippet være en kommunikationskanal i 

forbindelse med onlinespil, alt afhængigt af 

egenskaberne ved tjenestens 

kommunikationsfunktion. 

personer, der bestemmes af afsenderen af 

meddelelsen. Kommunikation, der 

involverer juridiske personer, bør være 

omfattet af definitionen i de tilfælde, hvor 

fysiske personer handler på vegne af disse 

juridiske personer eller er involveret på 

mindst én side af kommunikationen. 

Interaktiv kommunikation indebærer, at 

tjenesten giver modtageren af 

oplysningerne mulighed for at svare. 

Tjenester, der ikke opfylder disse krav, 

såsom lineær spredning, video on demand, 

websteder, sociale netværk, blogs eller 

udveksling af oplysninger mellem 

maskiner, bør ikke betragtes som 

interpersonelle kommunikationstjenester. 

En tjeneste bør ikke betragtes som en 

interpersonel kommunikationstjeneste, når 

tjenesten blot muliggør interpersonel og 

interaktiv kommunikation som en 

funktion, der er knyttet til en anden 

tjeneste, og som af objektive tekniske 

grunde ikke kan anvendes uden den 

primære tjeneste, og hvis integration i den 

primære tjeneste ikke er et middel til at 

omgå anvendelsen af reglerne for 

elektroniske kommunikationstjenester. Et 

eksempel på en sådan undtagelse kunne i 

princippet være en kommunikationskanal i 

forbindelse med onlinespil, alt afhængigt af 

egenskaberne ved tjenestens 

kommunikationsfunktion. 

Or. en 

Begrundelse 

Formålet med denne sletning er at præcisere, hvilken type tjenester, der er omfattet af dette 

direktiv for at begrænse risikoen for inkonsekvent anvendelse af direktivet. 

 

Ændringsforslag   177 

Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 18 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) Interpersonelle 

kommunikationstjenester, der anvender 

numre i en national eller international 

telefonnummerplan, etablerer forbindelse 

til det offentlige (pakke- eller 

kredsløbskoblede) telefonnet. Disse 

nummerbaserede interpersonelle 

kommunikationstjenester omfatter både 

tjenester, der er tildelt slutbrugernumre 

med henblik på at sikre end-to-end-

forbindelse, og tjenester, der giver 

slutbrugere mulighed for at få forbindelse 

til personer, der har fået tildelt sådanne 

numre. Den blotte anvendelse af et 

nummer som et identifikationsmiddel bør 

ikke sidestilles med anvendelse af et 

nummer til tilslutning til det offentlige 

telefonnet og bør derfor ikke i sig selv 

betragtes som tilstrækkelig til, at en 

tjeneste betragtes som en nummerbaseret 

interpersonel kommunikationstjeneste. 

Nummeruafhængige interpersonelle 

kommunikationstjenester bør kun være 

underlagt forpligtelser, hvis almenvellet 

kræver, at der anvendes bestemte 

reguleringsmæssige forpligtelser for alle 

typer interpersonelle 

kommunikationstjenester, uanset om de 

anvender numre til levering af deres 

tjeneste eller ej. Det er rimeligt at behandle 

nummerbaserede interpersonelle 

kommunikationstjenester anderledes, da de 

deltager i, og dermed også nyder godt af, et 

offentligt garanteret interoperabelt system. 

(18) Interpersonelle 

kommunikationstjenester, der anvender 

numre i en national eller international 

telefonnummerplan, etablerer forbindelse 

til det offentlige (pakke- eller 

kredsløbskoblede) telefonnet. Disse 

nummerbaserede interpersonelle 

kommunikationstjenester omfatter både 

tjenester, der er tildelt slutbrugernumre 

med henblik på at sikre end-to-end-

forbindelse, og tjenester, der giver 

slutbrugere mulighed for at få forbindelse 

til personer, der har fået tildelt sådanne 

numre. Den blotte anvendelse af et 

nummer som et identifikationsmiddel bør 

ikke sidestilles med anvendelse af et 

nummer til tilslutning til det offentlige 

telefonnet og bør derfor ikke i sig selv 

betragtes som tilstrækkelig til, at en 

tjeneste betragtes som en nummerbaseret 

interpersonel kommunikationstjeneste. I 

tilfælde hvor den leverede tjeneste ikke er 

afhængig af egen infrastruktur og derfor 

ikke har væsentlig kontrol over det 

netværk, der anvendes til at muliggøre 

kommunikation, bør anvendelsen af 

nummeret desuden ses i et andet lys, fordi 

forpligtelserne ikke ville stå i forhold til 

deres evne til at levere tjenester af en vis 

kvalitet. Nummeruafhængige 

interpersonelle kommunikationstjenester 

bør kun være underlagt forpligtelser, hvis 

almenvellet kræver, at der anvendes 

bestemte reguleringsmæssige forpligtelser 

for alle typer interpersonelle 

kommunikationstjenester, uanset om de 

anvender numre til levering af deres 

tjeneste eller ej. Det er rimeligt at behandle 

nummerbaserede interpersonelle 

kommunikationstjenester anderledes, da de 

deltager i, og dermed også nyder godt af, et 

offentligt garanteret interoperabelt system. 

Or. en 
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Begrundelse 

I overensstemmelse med artikel 104 i forretningsordenen er dette ændringsforslag nødvendigt 

af hensyn til tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   178 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 23 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) Med henblik på at omsætte de 

politiske mål for strategien for det digitale 

indre marked i regulering bør regelsættet 

ud over de eksisterende tre primære 

målsætninger om at fremme konkurrence, 

det indre marked og slutbrugernes 

interesser forfølge et endnu et mål, der 

vedrører konnektivitet og udtrykkes i 

resultater: udbredt adgang til og brug af 

fast- og mobilnet med meget høj kapacitet 

for alle Unionens borgere og virksomheder 

på grundlag af rimelige priser og 

valgmuligheder, muliggjort af reel og fair 

konkurrence, effektive investeringer og 

åben innovation, effektiv udnyttelse af 

frekvenser, fælles regler og forudsigelige 

reguleringstilgange på det indre marked 

samt de nødvendige sektorspecifikke regler 

til beskyttelse af borgernes interesser. For 

medlemsstaterne, de nationale 

tilsynsmyndigheder og andre kompetente 

myndigheder samt de interesserede parter 

betyder dette konnektivitetsmål på den ene 

side, at de skal sigte mod udrulning af net 

med størst mulig kapacitet og tjenester, der 

er økonomisk bæredygtige inden for et 

bestemt område, og på den anden side, at 

de skal tilstræbe territorial samhørighed 

gennem konvergens for så vidt angår den 

kapacitet, der er til rådighed i forskellige 

områder. 

(23) Med henblik på at omsætte de 

politiske mål for strategien for det digitale 

indre marked i regulering bør regelsættet 

ud over de eksisterende tre primære 

målsætninger om at fremme konkurrence, 

det indre marked og slutbrugernes 

interesser forfølge et endnu et mål, der 

vedrører konnektivitet og udtrykkes i 

resultater: udbredt adgang til og brug af 

fast- og mobilnet med meget høj kapacitet 

for alle Unionens borgere og virksomheder 

på grundlag af rimelige priser og 

valgmuligheder, muliggjort af reel og fair 

konkurrence, effektive investeringer og 

åben innovation, effektiv udnyttelse af 

frekvenser, fælles regler og forudsigelige 

reguleringstilgange på det indre marked 

samt de nødvendige sektorspecifikke regler 

til beskyttelse af borgernes interesser. Alle 

politiske mål, der er formuleret i dette 

afsnit, skal betragtes som lige vigtige. For 

medlemsstaterne, de nationale 

tilsynsmyndigheder og andre kompetente 

myndigheder samt de interesserede parter 

betyder dette konnektivitetsmål på den ene 

side, at de skal sigte mod udrulning af net 

med størst mulig kapacitet og tjenester, der 

er økonomisk bæredygtige inden for et 

bestemt område, og på den anden side, at 

de skal tilstræbe territorial samhørighed 

gennem konvergens for så vidt angår den 

kapacitet, der er til rådighed i forskellige 

områder. Fair konkurrence er den 
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vigtigste forudsætning for investeringer. 

Målet er, at sikre infrastrukturer med 

mulighed for høj ydeevne overalt i den 

Europæiske Union. 

Or.  

Begrundelse 

Alle mål, der er formuleret i denne betragtning, er lige vigtige. Investeringer vil kun blive 

forøget og infrastrukturer kun udbygget gennem fair konkurrence. Målet er, at sikre 

infrastrukturer med mulighed for høj ydeevne overalt i den Europæiske Union. 

 

Ændringsforslag   179 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 23 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) Med henblik på at omsætte de 

politiske mål for strategien for det digitale 

indre marked i regulering bør regelsættet 

ud over de eksisterende tre primære 

målsætninger om at fremme konkurrence, 

det indre marked og slutbrugernes 

interesser forfølge et endnu et mål, der 

vedrører konnektivitet og udtrykkes i 

resultater: udbredt adgang til og brug af 

fast- og mobilnet med meget høj kapacitet 

for alle Unionens borgere og virksomheder 

på grundlag af rimelige priser og 

valgmuligheder, muliggjort af reel og fair 

konkurrence, effektive investeringer og 

åben innovation, effektiv udnyttelse af 

frekvenser, fælles regler og forudsigelige 

reguleringstilgange på det indre marked 

samt de nødvendige sektorspecifikke regler 

til beskyttelse af borgernes interesser. For 

medlemsstaterne, de nationale 

tilsynsmyndigheder og andre kompetente 

myndigheder samt de interesserede parter 

betyder dette konnektivitetsmål på den ene 

side, at de skal sigte mod udrulning af net 

med størst mulig kapacitet og tjenester, der 

(23) Med henblik på at omsætte de 

politiske mål for strategien for det digitale 

indre marked i regulering bør regelsættet 

ud over de eksisterende tre primære 

målsætninger om at fremme konkurrence, 

det indre marked, slutbrugernes og 

borgernes interesser forfølge et endnu et 

mål, der vedrører konnektivitet og 

udtrykkes i resultater: udbredt adgang til 

og brug af fast- og mobilnet med meget høj 

kapacitet for alle Unionens borgere og 

virksomheder på grundlag af rimelige 

priser og valgmuligheder, muliggjort af 

reel, bæredygtig og fair konkurrence, 

effektive investeringer og åben innovation, 

effektiv udnyttelse af frekvenser, fælles 

regler og forudsigelige reguleringstilgange 

på det indre marked samt de nødvendige 

sektorspecifikke regler til beskyttelse af 

borgernes interesser på lang sigt. For 

medlemsstaterne, de nationale 

tilsynsmyndigheder og andre kompetente 

myndigheder samt de interesserede parter 

betyder dette konnektivitetsmål på den ene 

side, at de skal sigte mod udrulning af net 
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er økonomisk bæredygtige inden for et 

bestemt område, og på den anden side, at 

de skal tilstræbe territorial samhørighed 

gennem konvergens for så vidt angår den 

kapacitet, der er til rådighed i forskellige 

områder. 

med størst mulig kapacitet og tjenester, der 

er økonomisk bæredygtige inden for et 

bestemt område, og på den anden side, at 

de skal tilstræbe territorial samhørighed 

gennem konvergens for så vidt angår den 

kapacitet, der er til rådighed i forskellige 

områder, samtidig med at de garanterer 

økonomisk udvikling i Europa, der 

understøttes af den europæiske industris 

konkurrenceevne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   180 

Nadine Morano 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 23 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) Med henblik på at omsætte de 

politiske mål for strategien for det digitale 

indre marked i regulering bør regelsættet 

ud over de eksisterende tre primære 

målsætninger om at fremme konkurrence, 

det indre marked og slutbrugernes 

interesser forfølge et endnu et mål, der 

vedrører konnektivitet og udtrykkes i 

resultater: udbredt adgang til og brug af 

fast- og mobilnet med meget høj kapacitet 

for alle Unionens borgere og virksomheder 

på grundlag af rimelige priser og 

valgmuligheder, muliggjort af reel og fair 

konkurrence, effektive investeringer og 

åben innovation, effektiv udnyttelse af 

frekvenser, fælles regler og forudsigelige 

reguleringstilgange på det indre marked 

samt de nødvendige sektorspecifikke regler 

til beskyttelse af borgernes interesser. For 

medlemsstaterne, de nationale 

tilsynsmyndigheder og andre kompetente 

myndigheder samt de interesserede parter 

betyder dette konnektivitetsmål på den ene 

side, at de skal sigte mod udrulning af net 

med størst mulig kapacitet og tjenester, der 

(23) Med henblik på at omsætte de 

politiske mål for strategien for det digitale 

indre marked i regulering bør regelsættet 

ud over de eksisterende tre primære 

målsætninger om at fremme konkurrence, 

det indre marked og slutbrugernes 

interesser forfølge et endnu et mål, der 

vedrører konnektivitet og udtrykkes i 

resultater: udbredt adgang til og brug af 

fast- og mobilnet med meget høj kapacitet 

for alle Unionens borgere og 

virksomheder, idet der tages særligt 

hensyn til små og mellemstore 

virksomheder, på grundlag af rimelige 

priser og valgmuligheder, muliggjort af 

reel og fair konkurrence, effektive 

investeringer og åben innovation, effektiv 

udnyttelse af frekvenser, fælles regler og 

forudsigelige reguleringstilgange på det 

indre marked samt de nødvendige 

sektorspecifikke regler til beskyttelse af 

borgernes interesser. For medlemsstaterne, 

de nationale tilsynsmyndigheder og andre 

kompetente myndigheder samt de 

interesserede parter betyder dette 
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er økonomisk bæredygtige inden for et 

bestemt område, og på den anden side, at 

de skal tilstræbe territorial samhørighed 

gennem konvergens for så vidt angår den 

kapacitet, der er til rådighed i forskellige 

områder. 

konnektivitetsmål på den ene side, at de 

skal sigte mod udrulning af net med størst 

mulig kapacitet og tjenester, der er 

økonomisk bæredygtige inden for et 

bestemt område, og på den anden side, at 

de skal tilstræbe territorial samhørighed 

gennem konvergens for så vidt angår den 

kapacitet, der er til rådighed i forskellige 

områder. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag   181 

Kathleen Van Brempt 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 23 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) Med henblik på at omsætte de 

politiske mål for strategien for det digitale 

indre marked i regulering bør regelsættet 

ud over de eksisterende tre primære 

målsætninger om at fremme konkurrence, 

det indre marked og slutbrugernes 

interesser forfølge et endnu et mål, der 

vedrører konnektivitet og udtrykkes i 

resultater: udbredt adgang til og brug af 

fast- og mobilnet med meget høj kapacitet 

for alle Unionens borgere og virksomheder 

på grundlag af rimelige priser og 

valgmuligheder, muliggjort af reel og fair 

konkurrence, effektive investeringer og 

åben innovation, effektiv udnyttelse af 

frekvenser, fælles regler og forudsigelige 

reguleringstilgange på det indre marked 

samt de nødvendige sektorspecifikke regler 

til beskyttelse af borgernes interesser. For 

medlemsstaterne, de nationale 

tilsynsmyndigheder og andre kompetente 

myndigheder samt de interesserede parter 

betyder dette konnektivitetsmål på den ene 

side, at de skal sigte mod udrulning af net 

med størst mulig kapacitet og tjenester, der 

er økonomisk bæredygtige inden for et 

(23) Med henblik på at omsætte de 

politiske mål for strategien for det digitale 

indre marked i regulering bør regelsættet 

ud over de eksisterende tre primære 

målsætninger om at fremme konkurrence, 

det indre marked og slutbrugernes 

interesser forfølge et endnu et mål, der 

vedrører konnektivitet og udtrykkes i 

resultater: udbredt adgang til, investeringer 

i og brug af fast- og mobilnet med meget 

høj kapacitet for alle Unionens borgere og 

virksomheder på grundlag af rimelige 

priser og valgmuligheder, muliggjort af 

reel og fair konkurrence, effektive 

investeringer og åben innovation, effektiv 

udnyttelse af frekvenser, fælles regler og 

forudsigelige reguleringstilgange på det 

indre marked samt de nødvendige 

sektorspecifikke regler til beskyttelse af 

borgernes interesser. For medlemsstaterne, 

de nationale tilsynsmyndigheder og andre 

kompetente myndigheder samt de 

interesserede parter betyder dette 

konnektivitetsmål på den ene side, at de 

skal sigte mod udrulning af net med størst 

mulig kapacitet og tjenester, der er 
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bestemt område, og på den anden side, at 

de skal tilstræbe territorial samhørighed 

gennem konvergens for så vidt angår den 

kapacitet, der er til rådighed i forskellige 

områder. 

økonomisk bæredygtige inden for et 

bestemt område, og på den anden side, at 

de skal tilstræbe territorial samhørighed 

gennem konvergens for så vidt angår den 

kapacitet, der er til rådighed i forskellige 

områder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   182 

Aldo Patriciello 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 23 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) Med henblik på at omsætte de 

politiske mål for strategien for det digitale 

indre marked i regulering bør regelsættet 

ud over de eksisterende tre primære 

målsætninger om at fremme konkurrence, 

det indre marked og slutbrugernes 

interesser forfølge endnu et mål, der 

vedrører konnektivitet og som udtrykkes i 

resultater: Udbredt adgang til og brug af 

fast- og mobilnet med meget høj kapacitet 

for alle Unionens borgere og virksomheder 

på grundlag af rimelige priser og 

valgmuligheder, muliggjort af reel og fair 

konkurrence, effektive investeringer og 

åben innovation, effektiv udnyttelse af 

frekvenser, fælles regler og forudsigelige 

reguleringstilgange på det indre marked 

samt de nødvendige sektorspecifikke regler 

til beskyttelse af borgernes interesser. For 

medlemsstaterne, de nationale 

tilsynsmyndigheder og andre kompetente 

myndigheder samt de interesserede parter 

betyder dette konnektivitetsmål på den ene 

side, at de skal sigte mod udrulning af net 

med størst mulig kapacitet og tjenester, der 

er økonomisk bæredygtige inden for et 

bestemt område, og på den anden side, at 

de skal tilstræbe territorial samhørighed 

gennem konvergens for så vidt angår den 

(23) Med henblik på at omsætte de 

politiske mål for strategien for det digitale 

indre marked i regulering skal regelsættet 

ud over de eksisterende tre primære 

målsætninger om at fremme konkurrence, 

det indre marked og slutbrugernes 

interesser i lige så høj grad forfølge endnu 

et mål, der vedrører konnektivitet og som 

udtrykkes i resultater: Udbredt adgang til 

og brug af fast- og mobilnet med meget høj 

kapacitet for alle Unionens borgere og 

virksomheder på grundlag af rimelige 

priser og valgmuligheder, muliggjort af 

reel og fair konkurrence, effektive 

investeringer og åben innovation, effektiv 

udnyttelse af frekvenser, fælles regler og 

forudsigelige reguleringstilgange på det 

indre marked samt de nødvendige 

sektorspecifikke regler til beskyttelse af 

borgernes interesser. For medlemsstaterne, 

de nationale tilsynsmyndigheder og andre 

kompetente myndigheder samt de 

interesserede parter betyder dette 

konnektivitetsmål på den ene side, at de 

skal sigte mod udrulning af net med størst 

mulig kapacitet og tjenester, der er 

økonomisk bæredygtige inden for et 

bestemt område, og på den anden side, at 

de skal tilstræbe territorial samhørighed 
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kapacitet, der er til rådighed i forskellige 

områder. 

gennem konvergens for så vidt angår den 

kapacitet, der er til rådighed i forskellige 

områder. 

Or. it 

Ændringsforslag   183 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 24 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) Princippet om, at medlemsstaterne 

bør anvende EU-retten på en 

teknologineutral måde, dvs. at en national 

tilsynsmyndighed eller anden kompetent 

myndighed hverken må påtvinge eller 

diskriminere til fordel for brugen af en 

bestemt type teknologi, udelukker ikke, at 

der, når det er berettiget for at nå målene 

for regelsættet, tages rimelige skridt til at 

fremme visse specifikke tjenester, som for 

eksempel digital-tv, som et middel til øget 

effektivitet i udnyttelsen af 

frekvensressourcerne. Endvidere udelukker 

det ikke, at der tages hensyn til, at visse 

transmissionsmedier har fysiske 

egenskaber og arkitekturtræk, der kan være 

overlegne med hensyn til tjenestekvalitet, 

kapacitet, vedligeholdelsesomkostninger, 

energieffektivitet, forvaltningsmæssig 

fleksibilitet, pålidelighed, robusthed og 

skalerbarhed og i sidste ende med hensyn 

til mediets præstationer, hvilket kan 

afspejles i de valg, der træffes med henblik 

på forfølgelsen af de forskellige 

reguleringsmål. 

(24) Princippet om, at medlemsstaterne 

bør anvende EU-retten på en 

teknologineutral måde, dvs. at en national 

tilsynsmyndighed eller anden kompetent 

myndighed hverken må påtvinge eller 

diskriminere til fordel for brugen af en 

bestemt type teknologi, udelukker ikke, at 

der, når det er berettiget for at nå målene 

for regelsættet, tages rimelige skridt til at 

fremme visse specifikke tjenester, som for 

eksempel digital-tv, som et middel til øget 

effektivitet i udnyttelsen af 

frekvensressourcerne eller generel 

migration til forbedrede tjenester som et 

middel til at øge forbrugernes tilfredshed. 

Endvidere udelukker det ikke, at der tages 

hensyn til, at visse transmissionsmedier har 

fysiske egenskaber og arkitekturtræk, der 

kan være overlegne med hensyn til 

tjenestekvalitet, kapacitet, 

vedligeholdelsesomkostninger, 

energieffektivitet, forvaltningsmæssig 

fleksibilitet, pålidelighed, robusthed og 

skalerbarhed og i sidste ende med hensyn 

til mediets præstationer, hvilket kan 

afspejles i de valg, der træffes med henblik 

på forfølgelsen af de forskellige 

reguleringsmål. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   184 
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Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 27 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(27) Det er nødvendigt at skabe 

passende incitamenter til investering i nye 

net med meget høj kapacitet, der støtter 

innovationen i forbindelse med 

indholdsrige internettjenester og styrker 

Den Europæiske Unions internationale 

konkurrenceevne. Sådanne net har et 

enormt potentiale til at give forbrugerne og 

erhvervslivet i hele Den Europæiske Union 

fordele. Det er derfor afgørende at fremme 

bæredygtige investeringer i udviklingen af 

disse net, idet man fastholder konkurrencen 

og øger forbrugernes valgmuligheder 

gennem forudsigelighed og sammenhæng i 

reguleringen. 

(27) Det er nødvendigt at skabe 

passende incitamenter til investering i nye 

net med meget høj kapacitet, der støtter 

innovationen i forbindelse med 

indholdsrige internettjenester og styrker 

Den Europæiske Unions internationale 

konkurrenceevne. Sådanne net har et 

enormt potentiale til at give forbrugerne og 

erhvervslivet i hele Den Europæiske Union 

fordele. Det er derfor afgørende at fremme 

bæredygtige investeringer i udviklingen af 

disse net, idet man fastholder konkurrencen 

på lang sigt, fordi der fortsat er flaskehalse 

og fysiske adgangsbarrierer på 

infrastrukturniveau, og øger forbrugernes 

valgmuligheder gennem forudsigelighed og 

sammenhæng i reguleringen. 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med artikel 104 i forretningsordenen er dette ændringsforslag nødvendigt 

af hensyn til tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   185 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 28 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(28) Målet er gradvis at mindske 

mængden af forhåndsregulerende 

sektorspecifikke bestemmelser, 

efterhånden som konkurrencen på 

markederne udvikler sig, og i sidste instans 

at lade den elektroniske kommunikation 

blive styret udelukkende gennem 

(28) Målet er gradvis at mindske 

mængden af forhåndsregulerende 

sektorspecifikke bestemmelser, 

efterhånden som konkurrencen på 

markederne udvikler sig, og i sidste instans 

at lade den elektroniske kommunikation 

blive styret udelukkende gennem 
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konkurrencelovgivningen. Da markederne 

for elektronisk kommunikation har udvist 

stærk konkurrencedynamik de seneste år, 

er det meget vigtigt, at forhåndsregulerede 

forpligtelser kun benyttes, hvor der ikke er 

reel og holdbar konkurrence på de 

relevante detailmarkeder. 

konkurrencelovgivningen. Da markederne 

for elektronisk kommunikation har udvist 

stærk konkurrencedynamik de seneste år, 

er det meget vigtigt, at forhåndsregulerede 

forpligtelser kun benyttes, hvor der ikke er 

reel og holdbar langsigtet konkurrence på 

de relevante berørte detailmarkeder. Fordi 

markederne for elektronisk 

kommunikation i Europa dog fortsat i vid 

udstrækning består af vertikalt 

integrerede operatører, der kan udnytte 

deres dominans på engrosmarkedet for 

derefter at øge deres dominerende 

stillinger på detailmarkeder, bør 

langsigtet konkurrence på detailniveau 

sikres ved at fjerne eksisterende 

hindringer for adgang på 

infrastrukturniveau. 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med artikel 104 i forretningsordenen er dette ændringsforslag nødvendigt 

af hensyn til tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   186 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 33 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(33) I overensstemmelse med princippet 

om adskillelse af regulerings- og 

driftsopgaver bør medlemsstaterne, for at 

sikre de nationale tilsynsmyndigheders og 

andre kompetente myndigheders uvildige 

afgørelser, garantere disses uafhængighed. 

Dette krav om uafhængighed berører 

hverken medlemsstaternes institutionelle 

autonomi og forfatningsmæssige 

forpligtelser eller princippet om neutralitet 

i forhold til de ejendomsretlige ordninger i 

medlemsstaterne, jf. traktatens artikel 295. 

(33) I overensstemmelse med princippet 

om adskillelse af regulerings- og 

driftsopgaver bør medlemsstaterne, for at 

sikre de nationale tilsynsmyndigheders og 

andre kompetente myndigheders, herunder 

de respektive regeringer, uvildige 

afgørelser, garantere disses uafhængighed. 

Dette krav om uafhængighed berører 

hverken medlemsstaternes institutionelle 

autonomi og forfatningsmæssige 

forpligtelser eller princippet om neutralitet 

i forhold til de ejendomsretlige ordninger i 
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De nationale tilsynsmyndigheder og andre 

kompetente myndigheder bør råde over de 

nødvendige personale- og 

ekspertressourcer samt økonomiske midler 

til at udføre deres opgaver. 

medlemsstaterne, jf. traktatens artikel 295. 

De nationale tilsynsmyndigheder og andre 

kompetente myndigheder bør råde over de 

nødvendige personale- og 

ekspertressourcer samt økonomiske midler 

til at udføre deres opgaver. 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med artikel 104 i forretningsordenen er dette ændringsforslag nødvendigt 

af hensyn til tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   187 

Morten Helveg Petersen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 36 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(36) Det er nødvendigt yderligere at 

styrke de nationale tilsynsmyndigheders 

uafhængighed for at sikre, at deres ledelse 

og medlemmer er upåvirkelige over for 

pres udefra ved at fastsætte mindstekrav til, 

hvilke kvalifikationer disse skal have for at 

kunne udnævnes, og en minimumsvarighed 

for deres mandat. Desuden vil det afhjælpe 

risikoen for, at tilsynsmyndighederne 

varetager interesser i sektoren ("regulatory 

capture"), sikre kontinuitet og styrke 

uafhængigheden, hvis muligheden for at 

forlænge medlemmernes mandat mere end 

én gang begrænses, og der stilles krav om 

en passende rotationsordning for 

bestyrelsen og den øverste ledelse. 

(36) Det er nødvendigt yderligere at 

styrke de nationale tilsynsmyndigheders 

uafhængighed for at sikre, at deres ledelse 

og medlemmer er upåvirkelige over for 

pres udefra, ved at fastsætte mindstekrav 

til, hvilke kvalifikationer disse skal have 

for at kunne udnævnes, og en 

minimumsvarighed for deres mandat. 

Desuden vil det afhjælpe risikoen for, at 

tilsynsmyndighederne varetager interesser i 

sektoren ("regulatory capture"), sikre 

kontinuitet og styrke uafhængigheden, hvis 

muligheden for at forlænge medlemmernes 

mandat mere end én gang begrænses, og 

der stilles krav om en passende 

rotationsordning for bestyrelsen og den 

øverste ledelse. Til dette formål bør 

medlemsstaterne desuden sikre, at de 

nationale regulerende myndigheder er 

juridisk adskilt fra og funktionelt 

uafhængige af industrien og regeringen, 

at de hverken må søge eller modtage 

instruktioner fra noget andet organ, at de 

fungerer på en gennemsigtig og ansvarlig 
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måde i overensstemmelse med EU-retten 

og national ret og har tilstrækkelige 

beføjelser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   188 

Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 40 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(40) Fordelene ved det indre marked for 

tjenesteudbydere og slutbrugere opnås 

bedst ved at anvende generelle tilladelser 

til elektroniske kommunikationsnet og 

elektroniske kommunikationstjenester, 

bortset fra nummeruafhængige 

interpersonelle kommunikationstjenester, 

uden at stille krav om udtrykkelige 

beslutninger eller administrative afgørelser 

fra nationale tilsynsmyndigheder, og ved at 

begrænse eventuelle procedurekrav til kun 

at omfatte en deklaratorisk anmeldelse. 

Hvis medlemsstaterne stiller krav om, at 

udbydere af elektroniske 

kommunikationsnet og tjenester skal 

indgive anmeldelse, når de påbegynder 

deres aktiviteter, bør denne anmeldelse 

indgives til BEREC, der fungerer som 

fælles kontaktpunkt. Anmeldelsen bør ikke 

indebære administrationsomkostninger for 

udbyderne, og anmeldelsesformularen kan 

eventuelt stilles til rådighed via et link på 

de nationale tilsynsmyndigheders 
websted. BEREC bør i god tid videresende 

anmeldelserne til de nationale 

tilsynsmyndigheder i alle de 

medlemsstater, hvor udbyderne har til 

hensigt at udbyde elektroniske 

kommunikationsnet eller tjenester. 

Medlemsstaterne kan også kræve bevis for 

indgivet anmeldelse i form af en retligt 

anerkendt postkvittering eller elektronisk 

(40) Fordelene ved det indre marked for 

tjenesteudbydere og slutbrugere opnås 

bedst ved at anvende generelle tilladelser 

til elektroniske kommunikationsnet og 

elektroniske kommunikationstjenester, 

bortset fra nummeruafhængige 

interpersonelle kommunikationstjenester, 

uden at stille krav om udtrykkelige 

beslutninger eller administrative afgørelser 

fra nationale tilsynsmyndigheder, og ved at 

begrænse eventuelle procedurekrav til kun 

at omfatte en deklaratorisk anmeldelse. 

Hvis medlemsstaterne stiller krav om, at 

udbydere af elektroniske 

kommunikationsnet og tjenester skal 

indgive anmeldelse, når de påbegynder 

deres aktiviteter, bør én enkelt anmeldelse 

indgives til BEREC, der fungerer som 

fælles kontaktpunkt. Anmeldelsen bør ikke 

indebære administrationsomkostninger for 

udbyderne, og anmeldelsesformularen kan 

eventuelt stilles til rådighed via et link 

BEREC's websted. BEREC bør i god tid 

videresende anmeldelserne til de nationale 

tilsynsmyndigheder i alle de 

medlemsstater, hvor udbyderne har til 

hensigt at udbyde elektroniske 

kommunikationsnet eller tjenester. 

Medlemsstaterne kan også kræve bevis for 

indgivet anmeldelse i form af en retligt 

anerkendt postkvittering eller elektronisk 

kvittering for modtagelsen af anmeldelsen 
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kvittering for modtagelsen af anmeldelsen 

til BEREC. Denne kvittering bør under 

ingen omstændigheder bestå i eller kræve 

en administrativ handling fra den nationale 

tilsynsmyndigheds eller en anden 

myndigheds side. 

til BEREC. Denne kvittering bør under 

ingen omstændigheder bestå i eller kræve 

en administrativ handling fra den nationale 

tilsynsmyndigheds eller en anden 

myndigheds side. 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med artikel 104 i forretningsordenen er dette ændringsforslag nødvendigt 

af hensyn til tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   189 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 41 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(41) Anmeldelsen til BEREC bør blot 

bestå i en erklæring om, at udbyderen agter 

at påbegynde udbud af elektroniske 

kommunikationsnet eller -tjenester. 

Udbyderen kan kun forpligtes til at lade 

erklæringen ledsage af de oplysninger, der 

er opført i artikel 12 i dette direktiv. 

Medlemsstaterne bør ikke pålægge 

yderligere eller særskilte anmeldelseskrav. 

(41) Anmeldelsen til BEREC bør blot 

bestå i en erklæring om, at udbyderen agter 

at påbegynde udbud af elektroniske 

kommunikationsnet eller -tjenester. 

Udbyderen kan kun forpligtes til at lade 

erklæringen ledsage af de oplysninger, der 

er opført i artikel 12 i dette direktiv. 

Erklæringen bør udformes, således at den 

fremmer konsekvent gennemførelse af 

dette direktiv og giver BEREC samt de 

nationale tilsynsmyndigheder den meste 

relevante viden om markedet. 
Medlemsstaterne bør ikke pålægge 

yderligere eller særskilte anmeldelseskrav. 

Or. en 

Begrundelse 

Anmeldelsen til Berec bør styrke det indre marked og bidrage til at fremme en konsekvent 

gennemførelse af dette direktiv. 
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Ændringsforslag   190 

Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 42 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(42) I modsætning til de øvrige 

kategorier af elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester, der er 

defineret i dette direktiv, gør 

nummeruafhængige interpersonelle 

kommunikationstjenester ikke brug af 

offentlige nummerressourcer og deltager 

ikke i et offentligt garanteret interoperabelt 

system. Derfor bør disse tjenester ikke 

være underlagt den generelle 

tilladelsesordning. 

(42) I modsætning til de øvrige 

kategorier af elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester, der er 

defineret i dette direktiv, gør 

nummeruafhængige interpersonelle 

kommunikationstjenester ikke brug af 

offentlige nummerressourcer og deltager 

ikke i et offentligt garanteret interoperabelt 

system. Derfor bør disse tjenester ikke 

være underlagt den generelle 

tilladelsesordning, og medlemsstaterne bør 

ikke gøre sådanne tjenester betinget af 

forudgående tilladelse eller noget andet 

lignende krav. 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med artikel 104 i forretningsordenen er dette ændringsforslag nødvendigt 

af hensyn til tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   191 

Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 47 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (47 a) Udbydere af elektroniske 

kommunikationstjenester, der driver 

virksomhed i mere end én medlemsstat, er 

stadig underlagt forskellige regler, krav 

og rapporteringsforpligtelser på trods af 

friheden til at udbyde elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester i hele 

Europa. Dette bremser udviklingen af og 

væksten på det indre marked for 



 

AM\1122801DA.docx 53/164 PE602.947v01-00 

 DA 

elektronisk kommunikation. Det bør 

derfor være muligt for sådanne udbydere 

at blive tildelt én enkelt generel tilladelse 

af den medlemsstat, der i anmeldelsen er 

anført som den stat, hvor udbyderens 

hovedsæde er beliggende. Den fælles 

generelle tilladelse bør omfatte de 

specifikke vilkår, der gælder i de 

medlemsstater, hvor udbyderen driver 

virksomhed for at sikre, at 

tjenesteudbyderen overholder alle 

relevante love. BEREC bør styrke 

samordning og udveksling af oplysninger 

for at sikre, at tjenesteudbyderen 

overholder EU-ret og national ret. 

Udbydere af elektroniske 

kommunikationstjenester vil fortsat skulle 

indhente særlige tilladelser for retten til at 

anvende numre, radiofrekvenser og for 

retten til at installere faciliteter. 

Or. en 

Begrundelse 

For at fremme levering af grænseoverskridende tjenester og fri datastrøm er det nødvendigt 

at reducere den administrative byrde, som virksomheder er pålagt, fordi de fortsat står over 

for forskellige krav i forskellige formater fra 28 forskellige forvaltninger, selv om de leverer 

tjenester, som teknologisk set ikke er afhængige af grænser. I overensstemmelse med artikel 

104 i forretningsordenen er dette ændringsforslag nødvendigt af hensyn til tekstens indre 

logik. 

 

Ændringsforslag   192 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 53 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(53) Medlemsstaterne kan være nødt til 

at ændre de rettigheder, vilkår, 

procedurer, gebyrer og afgifter, som 

hænger sammen med generelle tilladelser 

og brugsrettigheder, i tilfælde hvor det er 

objektivt velbegrundet. Sådanne 

(53) Radiofrekvenser er en knap 

ressource, der tilhører medlemsstaterne, 

og som skal forvaltes og tildeles under 

hensyn til nationale forhold og behov, 

som påpeget af Kommissionen. Det 

anbefales, at der udarbejdes 
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ændringer bør behørigt meddeles alle 

interesserede parter i god tid, så de har 

fyldestgørende lejlighed til at udtale sig 

om sådanne ændringer. Af hensyn til 

retssikkerheden og behovet for 

forudsigelighed i reguleringen bør enhver 

begrænsning eller tilbagekaldelse af 

eksisterende brugsrettigheder til 

radiofrekvenser eller tilladelser til at 

installere faciliteter være genstand for 

forudsigelige og transparente procedurer; 

derfor kan der eventuelt indføres 

strengere krav eller en 

anmeldelsesordning i tilfælde, hvor der er 

tildelt brugsrettigheder efter 

konkurrenceprægede eller 

sammenlignende udvælgelsesprocedurer. 

Unødvendige procedurer bør undgås i 

forbindelse med mindre ændringer i 

eksisterende tilladelser til at installere 

faciliteter eller i brugsrettigheder til 

radiofrekvenser, når disse ændringer ikke 

berører tredjemands interesser. 

Ændringer i anvendelsen af frekvenser i 

medfør af principperne om teknologi- og 

tjenesteneutralitet bør ikke betragtes som 

en tilstrækkelig begrundelse for at 

tilbagekalde rettigheder, da der ikke er 

tale om tildeling af nye rettigheder. 

udviklingsværktøjer, der har til formål at 

formidle bedste praksis og erfaringer 

mellem medlemsstaterne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   193 

Michał Boni 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 53 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(53) Medlemsstaterne kan være nødt til 

at ændre de rettigheder, vilkår, procedurer, 

gebyrer og afgifter, som hænger sammen 

med generelle tilladelser og 

brugsrettigheder, i tilfælde hvor det er 

objektivt velbegrundet. Sådanne ændringer 

(53) Medlemsstaterne kan være nødt til 

at ændre de rettigheder, vilkår, procedurer, 

gebyrer og afgifter, som hænger sammen 

med generelle tilladelser og 

brugsrettigheder, i tilfælde hvor det er 

objektivt velbegrundet. Sådanne ændringer 



 

AM\1122801DA.docx 55/164 PE602.947v01-00 

 DA 

bør behørigt meddeles alle interesserede 

parter i god tid, så de har fyldestgørende 

lejlighed til at udtale sig om sådanne 

ændringer. Af hensyn til retssikkerheden 

og behovet for forudsigelighed i 

reguleringen bør enhver begrænsning eller 

tilbagekaldelse af eksisterende 

brugsrettigheder til radiofrekvenser eller 

tilladelser til at installere faciliteter være 

genstand for forudsigelige og transparente 

procedurer; derfor kan der eventuelt 

indføres strengere krav eller en 

anmeldelsesordning i tilfælde, hvor der er 

tildelt brugsrettigheder efter 

konkurrenceprægede eller sammenlignende 

udvælgelsesprocedurer. Unødvendige 

procedurer bør undgås i forbindelse med 

mindre ændringer i eksisterende tilladelser 

til at installere faciliteter eller i 

brugsrettigheder til radiofrekvenser, når 

disse ændringer ikke berører tredjemands 

interesser. Ændringer i anvendelsen af 

frekvenser i medfør af principperne om 

teknologi- og tjenesteneutralitet bør ikke 

betragtes som en tilstrækkelig begrundelse 

for at tilbagekalde rettigheder, da der ikke 

er tale om tildeling af nye rettigheder. 

bør behørigt meddeles alle interesserede 

parter i god tid, så de har fyldestgørende 

lejlighed til at udtale sig om sådanne 

ændringer. Af hensyn til retssikkerheden 

og behovet for forudsigelighed i 

reguleringen bør enhver begrænsning eller 

tilbagekaldelse af eksisterende 

brugsrettigheder til radiofrekvenser eller 

tilladelser til at installere faciliteter være 

genstand for forudsigelige og transparente 

procedurer; derfor kan der eventuelt 

indføres strengere krav eller en 

anmeldelsesordning i tilfælde, hvor der er 

tildelt brugsrettigheder efter 

konkurrenceprægede eller sammenlignende 

udvælgelsesprocedurer. Med hensyn til 

brugsrettigheder til en radiofrekvens har 

indehaveren ret til at gøre indsigelse mod 

alle ændringsforslag, der er baseret på 

den eksisterende og fremtidige brug af 

frekvensen og behovet for at beskytte en 

investering. Unødvendige procedurer bør 

undgås i forbindelse med mindre ændringer 

i eksisterende tilladelser til at installere 

faciliteter eller i brugsrettigheder til 

radiofrekvenser, når disse ændringer ikke 

berører tredjemands interesser. Ændringer i 

anvendelsen af frekvenser i medfør af 

principperne om teknologi- og 

tjenesteneutralitet bør ikke betragtes som 

en tilstrækkelig begrundelse for at 

tilbagekalde rettigheder, da der ikke er tale 

om tildeling af nye rettigheder. 

Or. en 

Begrundelse 

Retssikkerhed med hensyn til brugsrettigheder til en radiofrekvens er centralt for at fremme 

investeringer i mobile net, navnlig i næste generation af mobiltelefoner, 5G. Det foreslås, at 

operatører får mulighed for at gøre indsigelse mod ændringer i frekvensrettigheder på grund 

af begrænsede vilkår såsom fremtidig brug af frekvensnettene og behovet for at beskytte 

investeringer, der endnu ikke er fuldt afskrevet. 

 

Ændringsforslag   194 

Kaja Kallas 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 57 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(57) For at lette indberetnings- og 

informations forpligtelserne for net- og 

tjenesteudbyderne og de kompetente 

myndigheder bør disse forpligtelser være 

forholdsmæssigt afpassede, objektivt 

berettigede og begrænset til det strengt 

nødvendige. Navnlig bør gentagne 

anmodninger fra den kompetente 

myndighed og fra BEREC om de samme 

oplysninger samt krav om systematisk og 

jævnlig dokumentation for overholdelsen 

af samtlige vilkår for den generelle 

tilladelse eller brugsretten undgås. 

Virksomhederne bør vide, hvad de 

oplysninger, de anmodes om at fremlægge, 

skal bruges til. Fremlæggelse af 

oplysninger bør ikke være en betingelse for 

markedsadgang. Til statistiske formål kan 

der stilles krav om, at udbydere af 

elektroniske kommunikationsnet og -

tjenester skal indgive anmeldelse, når deres 

aktiviteter ophører. 

(57) For at lette indberetnings- og 

informations forpligtelserne for net- og 

tjenesteudbyderne og de kompetente 

myndigheder bør disse forpligtelser være 

forholdsmæssigt afpassede, objektivt 

berettigede og begrænset til det strengt 

nødvendige. Navnlig bør gentagne 

anmodninger fra den kompetente 

myndighed og fra BEREC om de samme 

oplysninger samt krav om systematisk og 

jævnlig dokumentation for overholdelsen 

af samtlige vilkår for den generelle 

tilladelse eller brugsretten undgås. 

Indberetnings- og 

informationsforpligtelserne for 

tjenesteudbydere af elektronisk 

kommunikation, der er aktive i flere 

medlemsstater, skal fortsat samordnes 

gennem den medlemsstat, der er ansvarlig 

for at tildele den fælles generelle 

tilladelse, uden at dette berører 

oplysningskrav vedrørende tildeling af 

brugsrettigheder til numre, 

radiofrekvenser og retten til udrulning af 

faciliteter. BEREC bør fremme fri 

informationsstrøm mellem de berørte 

medlemsstater. Anmodninger om denne 

information bør sendes i et fælles og 

standardiseret format. Virksomhederne 

bør vide, hvad de oplysninger, de anmodes 

om at fremlægge, skal bruges til. 

Fremlæggelse af oplysninger bør ikke være 

en betingelse for markedsadgang. Til 

statistiske formål kan der stilles krav om, at 

udbydere af elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester skal 

indgive anmeldelse, når deres aktiviteter 

ophører. 

Or. en 
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Begrundelse 

For at fremme levering af grænseoverskridende tjenester og fri datastrøm er det nødvendigt 

at reducere den administrative byrder, som virksomheder er pålagt, fordi de fortsat mødes 

med forskellige krav i forskellige formater fra 28 forskellige forvaltninger, selvom de leverer 

tjenester, der teknologisk set ikke er afhængige af grænser. I overensstemmelse med artikel 

104 i forretningsordenen er dette ændringsforslag nødvendigt af hensyn til tekstens indre 

logik. 

 

Ændringsforslag   195 

Angelika Niebler, Markus Pieper 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 60 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(60) Bredbåndsnettene til elektronisk 

kommunikation bliver stadig mere 

forskelligartede med hensyn til teknologi, 

topologi, de anvendte medier og 

ejendomsforholdene, og derfor skal 

reguleringstiltag bygge på detaljerede 

oplysninger og prognoser vedrørende 

netudrulningen for at være effektiv og 

målrettet mod de områder, hvor der er 

behov for regulering. Disse oplysninger 

bør omfatte planer om både udrulning af 

net med meget høj kapacitet og væsentlige 

opgraderinger eller udvidelser af 

eksisterende kobbernet eller andre typer 

net, der muligvis ikke i alle henseender har 

samme præstationsegenskaber som net 

med meget høj kapacitet (f. eks. udrulning 

af fibernet til gadeskabet, kombineret med 

aktive teknologier som vectoring). 

Detaljeringsgraden og den territoriale 

granularitet i de oplysninger, som de 

nationale tilsynsmyndigheder indsamler, 

bør være afstemt efter det specifikke mål 

for reguleringen og bør være tilstrækkelig 

til at opfylde de reguleringsmæssige 

formål. Derfor vil størrelsen af den 

territoriale enhed også variere fra 

medlemsstat til medlemsstat afhængigt af 

de reguleringsmæssige behov under de 

(60) Bredbåndsnettene til elektronisk 

kommunikation bliver stadig mere 

forskelligartede med hensyn til teknologi, 

topologi, de anvendte medier og 

ejendomsforholdene, og derfor skal 

reguleringstiltag bygge på detaljerede 

oplysninger og prognoser vedrørende 

netudrulningen for at være effektiv og 

målrettet mod de områder, hvor der er 

behov for regulering. Disse oplysninger 

bør omfatte planer om både udrulning af 

net med meget høj kapacitet og væsentlige 

opgraderinger eller udvidelser af 

eksisterende kobbernet eller andre typer 

net, der muligvis ikke i alle henseender har 

samme præstationsegenskaber som net 

med meget høj kapacitet (f. eks. udrulning 

af fibernet til gadeskabet, kombineret med 

aktive teknologier som vectoring). 

Detaljeringsgraden og den territoriale 

granularitet i de oplysninger, som de 

nationale tilsynsmyndigheder indsamler, 

bør være afstemt efter det specifikke mål 

for reguleringen og bør være tilstrækkelig 

til at opfylde de reguleringsmæssige 

formål. Derfor vil størrelsen af den 

territoriale enhed også variere fra 

medlemsstat til medlemsstat afhængigt af 

de reguleringsmæssige behov under de 



 

PE602.947v01-00 58/164 AM\1122801DA.docx 

DA 

særlige nationale omstændigheder og af, 

hvilke oplysninger der er til rådighed 

lokalt. I de fleste tilfælde vil niveau 3 i 

nomenklaturen for statistiske regionale 

enheder (NUTS) sandsynligvis ikke være 

en tilstrækkelig lille territorial enhed. De 

nationale tilsynsmyndigheder bør følge 

BEREC's retningslinjer for bedste praksis i 

forbindelse med en sådan opgave, og 

omvendt vil disse retningslinjer kunne 

trække på erfaringerne fra de nationale 

tilsynsmyndigheders gennemførelse af 

geografiske undersøgelser af 

netudrulningen. De nationale 

tilsynsmyndigheder bør stille værktøjer til 

at fastslå tjenestekvaliteten til rådighed for 

slutbrugerne for at bidrage til øget 

bevidsthed om kvaliteten af de 

konnektivitetstjenester, der tilbydes. 

særlige nationale omstændigheder og af, 

hvilke oplysninger der er til rådighed 

lokalt. I de fleste tilfælde vil niveau 3 i 

nomenklaturen for statistiske regionale 

enheder (NUTS) sandsynligvis ikke være 

en tilstrækkelig lille territorial enhed. De 

nationale tilsynsmyndigheder bør følge 

BEREC's retningslinjer for bedste praksis i 

forbindelse med en sådan opgave, og 

omvendt vil disse retningslinjer kunne 

trække på erfaringerne fra de nationale 

tilsynsmyndigheders gennemførelse af 

geografiske undersøgelser af 

netudrulningen. De nationale 

tilsynsmyndigheder bør stille værktøjer til 

at fastslå tjenestekvaliteten til rådighed for 

slutbrugerne for at bidrage til øget 

bevidsthed om kvaliteten af de 

konnektivitetstjenester, der tilbydes. I 

forbindelse med denne undersøgelse skal 

de nationale tilsynsmyndigheder, de andre 

kompetente myndigheder og BEREC 

overholde proportionalitetsprincippet. 

Herved skal specielt tages hensyn til, at 

virksomheder, der tilbyder elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester, 

tilhørende faciliteter eller tilhørende 

tjenester, ikke lider nogen 

konkurrencemæssige ulemper som følge 

af indsamlingen af oplysninger. 

Or.  

Begrundelse 

Gennem indsamling af de ønskede oplysninger må virksomheder ikke blive indskrænket i 

deres konkurrencemæssige aktiviteter. Indsamlingen skal ubetinget forhindre 

uforholdsmæssigt høje administrative og bureaukratiske omkostninger. 

 

Ændringsforslag   196 

Eva Kaili 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 60 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(60) Bredbåndsnettene til elektronisk 

kommunikation bliver stadig mere 

forskelligartede med hensyn til teknologi, 

topologi, de anvendte medier og 

ejendomsforholdene, og derfor skal 

reguleringstiltag bygge på detaljerede 

oplysninger og prognoser vedrørende 

netudrulningen for at være effektiv og 

målrettet mod de områder, hvor der er 

behov for regulering. Disse oplysninger 

bør omfatte planer om både udrulning af 

net med meget høj kapacitet og væsentlige 

opgraderinger eller udvidelser af 

eksisterende kobbernet eller andre typer 

net, der muligvis ikke i alle henseender har 

samme præstationsegenskaber som net 

med meget høj kapacitet, f.eks. udrulning 

af fibernet til gadeskabet, kombineret med 

aktive teknologier som vectoring. 

Detaljeringsgraden og den territoriale 

granularitet i de oplysninger, som de 

nationale tilsynsmyndigheder indsamler, 

bør være afstemt efter det specifikke mål 

for reguleringen og bør være tilstrækkelig 

til at opfylde de reguleringsmæssige 

formål. Derfor vil størrelsen af den 

territoriale enhed også variere fra 

medlemsstat til medlemsstat afhængigt af 

de reguleringsmæssige behov under de 

særlige nationale omstændigheder og af, 

hvilke oplysninger der er til rådighed 

lokalt. I de fleste tilfælde vil niveau 3 i 

nomenklaturen for statistiske regionale 

enheder (NUTS) sandsynligvis ikke være 

en tilstrækkelig lille territorial enhed. De 

nationale tilsynsmyndigheder bør følge 

BEREC's retningslinjer for bedste praksis i 

forbindelse med en sådan opgave, og 

omvendt vil disse retningslinjer kunne 

trække på erfaringerne fra de nationale 

tilsynsmyndigheders gennemførelse af 

geografiske undersøgelser af 

netudrulningen. De nationale 

tilsynsmyndigheder bør stille værktøjer til 

at fastslå tjenestekvaliteten til rådighed for 

slutbrugerne for at bidrage til øget 

(60) Bredbåndsnettene til elektronisk 

kommunikation bliver stadig mere 

forskelligartede med hensyn til teknologi, 

topologi, de anvendte medier og 

ejendomsforholdene, og derfor skal 

reguleringstiltag bygge på detaljerede 

oplysninger og prognoser vedrørende 

netudrulningen for at være effektiv og 

målrettet mod de områder, hvor der er 

behov for regulering. Disse oplysninger er 

afgørende for at fremme investeringer, 

øge konnektiviteten i hele EU, gøre 

involverede lokale myndigheder mere 

synlige og informere europæiske borgere 

om den fremtidige konnektivitet. Disse 

oplysninger bør omfatte planer om både 

udrulning af net med meget høj kapacitet 

og væsentlige opgraderinger eller 

udvidelser af eksisterende kobbernet eller 

andre typer net, der muligvis ikke i alle 

henseender har samme 

præstationsegenskaber som net med meget 

høj kapacitet, f.eks. udrulning af fibernet til 

gadeskabet, kombineret med aktive 

teknologier som vectoring. 

Detaljeringsgraden og den territoriale 

granularitet i de oplysninger, som de 

nationale tilsynsmyndigheder indsamler, 

bør være afstemt efter det specifikke mål 

for reguleringen og bør være tilstrækkelig 

til at opfylde de reguleringsmæssige 

formål. Derfor vil størrelsen af den 

territoriale enhed også variere fra 

medlemsstat til medlemsstat afhængigt af 

de reguleringsmæssige behov under de 

særlige nationale omstændigheder og af, 

hvilke oplysninger der er til rådighed 

lokalt. I de fleste tilfælde vil niveau 3 i 

nomenklaturen for statistiske regionale 

enheder (NUTS) sandsynligvis ikke være 

en tilstrækkelig lille territorial enhed. De 

nationale tilsynsmyndigheder bør følge 

BEREC's retningslinjer for bedste praksis i 

forbindelse med en sådan opgave, og 

omvendt vil disse retningslinjer kunne 

trække på erfaringerne fra de nationale 
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bevidsthed om kvaliteten af de 

konnektivitetstjenester, der tilbydes. 

tilsynsmyndigheders gennemførelse af 

geografiske undersøgelser af 

netudrulningen. De nationale 

tilsynsmyndigheder bør stille værktøjer til 

at fastslå tjenestekvaliteten til rådighed for 

slutbrugerne for at bidrage til øget 

bevidsthed om kvaliteten af de 

konnektivitetstjenester, der tilbydes. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   197 

Kathleen Van Brempt 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 60 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(60) Bredbåndsnettene til elektronisk 

kommunikation bliver stadig mere 

forskelligartede med hensyn til teknologi, 

topologi, de anvendte medier og 

ejendomsforholdene, og derfor skal 

reguleringstiltag bygge på detaljerede 

oplysninger og prognoser vedrørende 

netudrulningen for at være effektiv og 

målrettet mod de områder, hvor der er 

behov for regulering. Disse oplysninger 

bør omfatte planer om både udrulning af 

net med meget høj kapacitet og væsentlige 

opgraderinger eller udvidelser af 

eksisterende kobbernet eller andre typer 

net, der muligvis ikke i alle henseender har 

samme præstationsegenskaber som net 

med meget høj kapacitet, f.eks. udrulning 

af fibernet til gadeskabet, kombineret med 

aktive teknologier som vectoring. 

Detaljeringsgraden og den territoriale 

granularitet i de oplysninger, som de 

nationale tilsynsmyndigheder indsamler, 

bør være afstemt efter det specifikke mål 

for reguleringen og bør være tilstrækkelig 

til at opfylde de reguleringsmæssige 

formål. Derfor vil størrelsen af den 

territoriale enhed også variere fra 

(60) Bredbåndsnettene til elektronisk 

kommunikation bliver stadig mere 

forskelligartede med hensyn til teknologi, 

topologi, de anvendte medier og 

ejendomsforholdene, og derfor skal 

reguleringstiltag bygge på detaljerede 

oplysninger og prognoser vedrørende 

netudrulningen for at være effektiv og 

målrettet mod de områder, hvor der er 

behov for regulering. Disse oplysninger 

bør omfatte planer om både udrulning af 

net med meget høj kapacitet og væsentlige 

opgraderinger eller udvidelser af 

eksisterende kobbernet eller andre typer 

net, der muligvis ikke i alle henseender har 

samme præstationsegenskaber som net 

med meget høj kapacitet, f.eks. udrulning 

af fibernet til gadeskabet, kombineret med 

aktive teknologier som vectoring. 

Detaljeringsgraden og den territoriale 

granularitet i de oplysninger, som de 

nationale tilsynsmyndigheder indsamler, 

bør være afstemt efter det specifikke mål 

for reguleringen og bør være tilstrækkelig 

til at opfylde de reguleringsmæssige 

formål. Derfor vil størrelsen af den 

territoriale enhed også variere fra 
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medlemsstat til medlemsstat afhængigt af 

de reguleringsmæssige behov under de 

særlige nationale omstændigheder og af, 

hvilke oplysninger der er til rådighed 

lokalt. I de fleste tilfælde vil niveau 3 i 

nomenklaturen for statistiske regionale 

enheder (NUTS) sandsynligvis ikke være 

en tilstrækkelig lille territorial enhed. De 

nationale tilsynsmyndigheder bør følge 

BEREC's retningslinjer for bedste praksis i 

forbindelse med en sådan opgave, og 

omvendt vil disse retningslinjer kunne 

trække på erfaringerne fra de nationale 

tilsynsmyndigheders gennemførelse af 

geografiske undersøgelser af 

netudrulningen. De nationale 

tilsynsmyndigheder bør stille værktøjer til 

at fastslå tjenestekvaliteten til rådighed for 

slutbrugerne for at bidrage til øget 

bevidsthed om kvaliteten af de 

konnektivitetstjenester, der tilbydes. 

medlemsstat til medlemsstat afhængigt af 

de reguleringsmæssige behov under de 

særlige nationale omstændigheder og af, 

hvilke oplysninger der er til rådighed 

lokalt. I de fleste tilfælde vil niveau 3 i 

nomenklaturen for statistiske regionale 

enheder (NUTS) sandsynligvis ikke være 

en tilstrækkelig lille territorial enhed. De 

nationale tilsynsmyndigheder bør følge 

BEREC's retningslinjer for bedste praksis i 

forbindelse med en sådan opgave, og 

omvendt vil disse retningslinjer kunne 

trække på erfaringerne fra de nationale 

tilsynsmyndigheders gennemførelse af 

geografiske undersøgelser af 

netudrulningen. 

De nationale tilsynsmyndigheder bør 

udvise en passende grad af fortrolighed, 

når de behandler disse oplysninger for at 

beskytte følsomme forretningsoplysninger 

og de forskellige markedsaktørers 

investeringspositioner. 
De nationale tilsynsmyndigheder bør stille 

værktøjer til at fastslå tjenestekvaliteten til 

rådighed for slutbrugerne for at bidrage til 

øget bevidsthed om kvaliteten af de 

konnektivitetstjenester, der tilbydes. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   198 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 60 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(60) Bredbåndsnettene til elektronisk 

kommunikation bliver stadig mere 

forskelligartede med hensyn til teknologi, 

topologi, de anvendte medier og 

ejendomsforholdene, og derfor skal 

reguleringstiltag bygge på detaljerede 

oplysninger og prognoser vedrørende 

(60) Bredbåndsnettene til elektronisk 

kommunikation bliver stadig mere 

forskelligartede med hensyn til teknologi, 

topologi, de anvendte medier og 

ejendomsforholdene, og derfor skal 

reguleringstiltag bygge på detaljerede 

oplysninger og prognoser vedrørende 
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netudrulningen for at være effektiv og 

målrettet mod de områder, hvor der er 

behov for regulering. Disse oplysninger 

bør omfatte planer om både udrulning af 

net med meget høj kapacitet og væsentlige 

opgraderinger eller udvidelser af 

eksisterende kobbernet eller andre typer 

net, der muligvis ikke i alle henseender har 

samme præstationsegenskaber som net 

med meget høj kapacitet, f.eks. udrulning 

af fibernet til gadeskabet, kombineret med 

aktive teknologier som vectoring. 

Detaljeringsgraden og den territoriale 

granularitet i de oplysninger, som de 

nationale tilsynsmyndigheder indsamler, 

bør være afstemt efter det specifikke mål 

for reguleringen og bør være tilstrækkelig 

til at opfylde de reguleringsmæssige 

formål. Derfor vil størrelsen af den 

territoriale enhed også variere fra 

medlemsstat til medlemsstat afhængigt af 

de reguleringsmæssige behov under de 

særlige nationale omstændigheder og af, 

hvilke oplysninger der er til rådighed 

lokalt. I de fleste tilfælde vil niveau 3 i 

nomenklaturen for statistiske regionale 

enheder (NUTS) sandsynligvis ikke være 

en tilstrækkelig lille territorial enhed. De 

nationale tilsynsmyndigheder bør følge 

BEREC's retningslinjer for bedste praksis i 

forbindelse med en sådan opgave, og 

omvendt vil disse retningslinjer kunne 

trække på erfaringerne fra de nationale 

tilsynsmyndigheders gennemførelse af 

geografiske undersøgelser af 

netudrulningen. De nationale 

tilsynsmyndigheder bør stille værktøjer til 

at fastslå tjenestekvaliteten til rådighed for 

slutbrugerne for at bidrage til øget 

bevidsthed om kvaliteten af de 

konnektivitetstjenester, der tilbydes. 

netudrulningen for at være effektiv og 

målrettet mod de områder, hvor der er 

behov for regulering. Disse oplysninger er 

afgørende for at fremme investeringer, 

øge konnektiviteten i hele EU, gøre 

involverede lokale myndigheder mere 

synlige og informere europæiske borgere 

om den fremtidige konnektivitet. Disse 

oplysninger bør omfatte planer om både 

udrulning af net med meget høj kapacitet 

og væsentlige opgraderinger eller 

udvidelser af eksisterende kobbernet eller 

andre typer net, der muligvis ikke i alle 

henseender har samme 

præstationsegenskaber som net med meget 

høj kapacitet, f.eks. udrulning af fibernet til 

gadeskabet, kombineret med aktive 

teknologier som vectoring. 

Detaljeringsgraden og den territoriale 

granularitet i de oplysninger, som de 

nationale tilsynsmyndigheder indsamler, 

bør være afstemt efter det specifikke mål 

for reguleringen og bør være tilstrækkelig 

til at opfylde de reguleringsmæssige 

formål. Derfor vil størrelsen af den 

territoriale enhed også variere fra 

medlemsstat til medlemsstat afhængigt af 

de reguleringsmæssige behov under de 

særlige nationale omstændigheder og af, 

hvilke oplysninger der er til rådighed 

lokalt. I de fleste tilfælde vil niveau 3 i 

nomenklaturen for statistiske regionale 

enheder (NUTS) sandsynligvis ikke være 

en tilstrækkelig lille territorial enhed. De 

nationale tilsynsmyndigheder bør følge 

BEREC's retningslinjer for bedste praksis i 

forbindelse med en sådan opgave, og 

omvendt vil disse retningslinjer kunne 

trække på erfaringerne fra de nationale 

tilsynsmyndigheders gennemførelse af 

geografiske undersøgelser af 

netudrulningen. De nationale 

tilsynsmyndigheder bør stille værktøjer til 

at fastslå tjenestekvaliteten til rådighed for 

slutbrugerne for at bidrage til øget 

bevidsthed om kvaliteten af de 

konnektivitetstjenester, der tilbydes. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag   199 

José Blanco López 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 60 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(60) Bredbåndsnettene til elektronisk 

kommunikation bliver stadig mere 

forskelligartede med hensyn til teknologi, 

topologi, de anvendte medier og 

ejendomsforholdene, og derfor skal 

reguleringstiltag bygge på detaljerede 

oplysninger og prognoser vedrørende 

netudrulningen for at være effektiv og 

målrettet mod de områder, hvor der er 

behov for regulering. Disse oplysninger 

bør omfatte planer om både udrulning af 

net med meget høj kapacitet og væsentlige 

opgraderinger eller udvidelser af 

eksisterende kobbernet eller andre typer 

net, der muligvis ikke i alle henseender har 

samme præstationsegenskaber som net 

med meget høj kapacitet, f.eks. udrulning 

af fibernet til gadeskabet, kombineret med 

aktive teknologier som vectoring. 

Detaljeringsgraden og den territoriale 

granularitet i de oplysninger, som de 

nationale tilsynsmyndigheder indsamler, 

bør være afstemt efter det specifikke mål 

for reguleringen og bør være tilstrækkelig 

til at opfylde de reguleringsmæssige 

formål. Derfor vil størrelsen af den 

territoriale enhed også variere fra 

medlemsstat til medlemsstat afhængigt af 

de reguleringsmæssige behov under de 

særlige nationale omstændigheder og af, 

hvilke oplysninger der er til rådighed 

lokalt. I de fleste tilfælde vil niveau 3 i 

nomenklaturen for statistiske regionale 

enheder (NUTS) sandsynligvis ikke være 

en tilstrækkelig lille territorial enhed. De 

nationale tilsynsmyndigheder bør følge 

(60) Bredbåndsnettene til elektronisk 

kommunikation bliver stadig mere 

forskelligartede med hensyn til teknologi, 

topologi, de anvendte medier og 

ejendomsforholdene, og derfor skal 

reguleringstiltag bygge på detaljerede 

oplysninger og prognoser vedrørende 

netudrulningen for at være effektiv og 

målrettet mod de områder, hvor der er 

behov for regulering. Disse oplysninger er 

afgørende for at fremme investeringer, 

øge konnektiviteten i hele EU, gøre 

involverede lokale myndigheder mere 

synlige og informere europæiske borgere 

om den fremtidige konnektivitet. Disse 

oplysninger bør omfatte planer om både 

udrulning af net med meget høj kapacitet 

og væsentlige opgraderinger eller 

udvidelser af eksisterende kobbernet eller 

andre typer net, der muligvis ikke i alle 

henseender har samme 

præstationsegenskaber som net med meget 

høj kapacitet, f.eks. udrulning af fibernet til 

gadeskabet, kombineret med aktive 

teknologier som vectoring. 

Detaljeringsgraden og den territoriale 

granularitet i de oplysninger, som de 

nationale tilsynsmyndigheder indsamler, 

bør være afstemt efter det specifikke mål 

for reguleringen og bør være tilstrækkelig 

til at opfylde de reguleringsmæssige 

formål. Derfor vil størrelsen af den 

territoriale enhed også variere fra 

medlemsstat til medlemsstat afhængigt af 

de reguleringsmæssige behov under de 

særlige nationale omstændigheder og af, 
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BEREC's retningslinjer for bedste praksis i 

forbindelse med en sådan opgave, og 

omvendt vil disse retningslinjer kunne 

trække på erfaringerne fra de nationale 

tilsynsmyndigheders gennemførelse af 

geografiske undersøgelser af 

netudrulningen. De nationale 

tilsynsmyndigheder bør stille værktøjer til 

at fastslå tjenestekvaliteten til rådighed for 

slutbrugerne for at bidrage til øget 

bevidsthed om kvaliteten af de 

konnektivitetstjenester, der tilbydes. 

hvilke oplysninger der er til rådighed 

lokalt. I de fleste tilfælde vil niveau 3 i 

nomenklaturen for statistiske regionale 

enheder (NUTS) sandsynligvis ikke være 

en tilstrækkelig lille territorial enhed. De 

nationale tilsynsmyndigheder bør følge 

BEREC's retningslinjer for bedste praksis i 

forbindelse med en sådan opgave, og 

omvendt vil disse retningslinjer kunne 

trække på erfaringerne fra de nationale 

tilsynsmyndigheders gennemførelse af 

geografiske undersøgelser af 

netudrulningen. De nationale 

tilsynsmyndigheder bør stille værktøjer til 

at fastslå tjenestekvaliteten til rådighed for 

slutbrugerne for at bidrage til øget 

bevidsthed om kvaliteten af de 

konnektivitetstjenester, der tilbydes. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   200 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 60 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(60) Bredbåndsnettene til elektronisk 

kommunikation bliver stadig mere 

forskelligartede med hensyn til teknologi, 

topologi, de anvendte medier og 

ejendomsforholdene, og derfor skal 

reguleringstiltag bygge på detaljerede 

oplysninger og prognoser vedrørende 

netudrulningen for at være effektiv og 

målrettet mod de områder, hvor der er 

behov for regulering. Disse oplysninger 

bør omfatte planer om både udrulning af 

net med meget høj kapacitet og væsentlige 

opgraderinger eller udvidelser af 

eksisterende kobbernet eller andre typer 

net, der muligvis ikke i alle henseender 

har samme præstationsegenskaber som 

net med meget høj kapacitet, f.eks. 

(60) Bredbåndsnettene til elektronisk 

kommunikation bliver stadig mere 

forskelligartede med hensyn til teknologi, 

topologi, de anvendte medier og 

ejendomsforholdene, og derfor skal 

reguleringstiltag bygge på detaljerede 

oplysninger vedrørende netudrulningen for 

at være effektiv og målrettet mod de 

områder, hvor der er behov for regulering. 

Disse oplysninger bør omfatte planer om 

både udrulning af net med meget høj 

kapacitet og væsentlige opgraderinger eller 

udvidelser af eksisterende kobbernet 

Detaljeringsgraden og den territoriale 

granularitet i de oplysninger, som de 

nationale tilsynsmyndigheder indsamler, 

bør være afstemt efter det specifikke mål 
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udrulning af fibernet til gadeskabet, 

kombineret med aktive teknologier som 

vectoring. Detaljeringsgraden og den 

territoriale granularitet i de oplysninger, 

som de nationale tilsynsmyndigheder 

indsamler, bør være afstemt efter det 

specifikke mål for reguleringen og bør 

være tilstrækkelig til at opfylde de 

reguleringsmæssige formål. Derfor vil 

størrelsen af den territoriale enhed også 

variere fra medlemsstat til medlemsstat 

afhængigt af de reguleringsmæssige behov 

under de særlige nationale omstændigheder 

og af, hvilke oplysninger der er til rådighed 

lokalt. I de fleste tilfælde vil niveau 3 i 

nomenklaturen for statistiske regionale 

enheder (NUTS) sandsynligvis ikke være 

en tilstrækkelig lille territorial enhed. De 

nationale tilsynsmyndigheder bør følge 

BEREC's retningslinjer for bedste praksis i 

forbindelse med en sådan opgave, og 

omvendt vil disse retningslinjer kunne 

trække på erfaringerne fra de nationale 

tilsynsmyndigheders gennemførelse af 

geografiske undersøgelser af 

netudrulningen. De nationale 

tilsynsmyndigheder bør stille værktøjer til 

at fastslå tjenestekvaliteten til rådighed for 

slutbrugerne for at bidrage til øget 

bevidsthed om kvaliteten af de 

konnektivitetstjenester, der tilbydes. 

for reguleringen og bør være tilstrækkelig 

til at opfylde de reguleringsmæssige 

formål. Derfor vil størrelsen af den 

territoriale enhed også variere fra 

medlemsstat til medlemsstat afhængigt af 

de reguleringsmæssige behov under de 

særlige nationale omstændigheder og af, 

hvilke oplysninger der er til rådighed 

lokalt. I de fleste tilfælde vil niveau 3 i 

nomenklaturen for statistiske regionale 

enheder (NUTS) sandsynligvis ikke være 

en tilstrækkelig lille territorial enhed. De 

nationale tilsynsmyndigheder bør følge 

BEREC's retningslinjer for bedste praksis i 

forbindelse med en sådan opgave, og 

omvendt vil disse retningslinjer kunne 

trække på erfaringerne fra de nationale 

tilsynsmyndigheders gennemførelse af 

geografiske undersøgelser af 

netudrulningen. De nationale 

tilsynsmyndigheder bør stille værktøjer til 

at fastslå tjenestekvaliteten til rådighed for 

slutbrugerne for at bidrage til øget 

bevidsthed om kvaliteten af de 

konnektivitetstjenester, der tilbydes. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   201 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 60 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(60) Bredbåndsnettene til elektronisk 

kommunikation bliver stadig mere 

forskelligartede med hensyn til teknologi, 

topologi, de anvendte medier og 

(60) Bredbåndsnettene til elektronisk 

kommunikation bliver stadig mere 

forskelligartede med hensyn til teknologi, 

topologi, de anvendte medier og 
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ejendomsforholdene, og derfor skal 

reguleringstiltag bygge på detaljerede 

oplysninger og prognoser vedrørende 

netudrulningen for at være effektiv og 

målrettet mod de områder, hvor der er 

behov for regulering. Disse oplysninger 

bør omfatte planer om både udrulning af 

net med meget høj kapacitet og væsentlige 

opgraderinger eller udvidelser af 

eksisterende kobbernet eller andre typer 

net, der muligvis ikke i alle henseender har 

samme præstationsegenskaber som net 

med meget høj kapacitet, f.eks. udrulning 

af fibernet til gadeskabet, kombineret med 

aktive teknologier som vectoring. 

Detaljeringsgraden og den territoriale 

granularitet i de oplysninger, som de 

nationale tilsynsmyndigheder indsamler, 

bør være afstemt efter det specifikke mål 

for reguleringen og bør være tilstrækkelig 

til at opfylde de reguleringsmæssige 

formål. Derfor vil størrelsen af den 

territoriale enhed også variere fra 

medlemsstat til medlemsstat afhængigt af 

de reguleringsmæssige behov under de 

særlige nationale omstændigheder og af, 

hvilke oplysninger der er til rådighed 

lokalt. I de fleste tilfælde vil niveau 3 i 

nomenklaturen for statistiske regionale 

enheder (NUTS) sandsynligvis ikke være 

en tilstrækkelig lille territorial enhed. De 

nationale tilsynsmyndigheder bør følge 

BEREC's retningslinjer for bedste praksis i 

forbindelse med en sådan opgave, og 

omvendt vil disse retningslinjer kunne 

trække på erfaringerne fra de nationale 

tilsynsmyndigheders gennemførelse af 

geografiske undersøgelser af 

netudrulningen. De nationale 

tilsynsmyndigheder bør stille værktøjer til 

at fastslå tjenestekvaliteten til rådighed for 

slutbrugerne for at bidrage til øget 

bevidsthed om kvaliteten af de 

konnektivitetstjenester, der tilbydes. 

ejendomsforholdene, og derfor skal 

reguleringstiltag bygge på detaljerede 

oplysninger og prognoser vedrørende 

netudrulningen for at være effektiv og 

målrettet mod de områder, hvor der er 

behov for regulering. Disse oplysninger 

bør omfatte planer om både udrulning af 

net med meget høj kapacitet og væsentlige 

opgraderinger eller udvidelser af 

eksisterende kobbernet eller andre typer 

net, der muligvis ikke i alle henseender har 

samme præstationsegenskaber som net 

med meget høj kapacitet, f.eks. udrulning 

af fibernet til gadeskabet, kombineret med 

aktive teknologier som vectoring. 

Detaljeringsgraden og den territoriale 

granularitet i de oplysninger, som de 

nationale tilsynsmyndigheder indsamler, 

bør være afstemt efter det specifikke mål 

for reguleringen og bør være tilstrækkelig 

til at opfylde de reguleringsmæssige 

formål. Derfor vil størrelsen af den 

territoriale enhed også variere fra 

medlemsstat til medlemsstat afhængigt af 

de reguleringsmæssige behov under de 

særlige nationale omstændigheder og af, 

hvilke oplysninger der er til rådighed 

lokalt. I de fleste tilfælde vil niveau 3 i 

nomenklaturen for statistiske regionale 

enheder (NUTS) sandsynligvis ikke være 

en tilstrækkelig lille territorial enhed. De 

nationale tilsynsmyndigheder bør følge 

BEREC's retningslinjer for bedste praksis i 

forbindelse med en sådan opgave, og 

omvendt vil disse retningslinjer kunne 

trække på erfaringerne fra de nationale 

tilsynsmyndigheders gennemførelse af 

geografiske undersøgelser af 

netudrulningen. Med forbehold af krav om 

fortrolighed og beskyttelse af 

forretningshemmeligheder, bør de 

nationale tilsynsmyndigheder stille 

sådanne undersøgelser til rådighed i et 

åbent dataformat og uden begrænsninger 

om genbrug, og de bør stille værktøjer til 

at fastslå tjenestekvaliteten til rådighed for 

slutbrugerne for at bidrage til øget 

bevidsthed om kvaliteten af de 
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konnektivitetstjenester, der tilbydes. 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med artikel 104 i forretningsordenen er dette ændringsforslag nødvendigt 

af hensyn til tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   202 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 61 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(61) Hvor der indkredses specifikke og 

velafgrænsede områder med 

utilstrækkelig netforbindelse, bør de 

nationale tilsynsmyndigheder kunne 

iværksætte en indkaldelse af 

interessetilkendegivelser med henblik på 

at finde virksomheder, som er villige til at 

investere i net med meget høj kapacitet. 

For at sikre forudsigelige 

investeringsbetingelser bør de nationale 

tilsynsmyndigheder kunne meddele 

virksomheder, der tilkendegiver interesse i 

udrulning af meget hurtige net, om der er 

foretaget eller planlagt andre typer 

netopgraderinger, herunder med 

downloadhastigheder på under 100 Mbps, 

i det pågældende område. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   203 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 61 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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(61) Hvor der indkredses specifikke og 

velafgrænsede områder med utilstrækkelig 

netforbindelse, bør de nationale 

tilsynsmyndigheder kunne iværksætte en 

indkaldelse af interessetilkendegivelser 

med henblik på at finde virksomheder, som 

er villige til at investere i net med meget 

høj kapacitet. For at sikre forudsigelige 

investeringsbetingelser bør de nationale 

tilsynsmyndigheder kunne meddele 

virksomheder, der tilkendegiver interesse i 

udrulning af meget hurtige net, om der er 

foretaget eller planlagt andre typer 

netopgraderinger, herunder med 

downloadhastigheder på under 100 Mbps, i 

det pågældende område. 

(61) Hvor der indkredses specifikke og 

velafgrænsede områder med utilstrækkelig 

netforbindelse, bør de nationale 

tilsynsmyndigheder kunne iværksætte en 

indkaldelse af interessetilkendegivelser 

med henblik på at finde virksomheder, som 

er villige til at investere i net med meget 

høj kapacitet. For at sikre forudsigelige 

investeringsbetingelser bør de nationale 

tilsynsmyndigheder kunne meddele 

virksomheder, der tilkendegiver interesse i 

udrulning af meget hurtige net, om der er 

foretaget eller planlagt andre typer 

netopgraderinger, herunder med 

downloadhastigheder på under 100 Mbps, i 

det pågældende område. På baggrund af 

satellitteknologiers store potentiale med 

hensyn til at levere konnektivitet til 

områder med utilstrækkelig 

netforbindelse på en omkostningseffektiv 

måde skal nationale tilsynsmyndigheder 

informere satellitoperatører om sådanne 

indkaldelser for at fremme brugen af de 

bedste teknologier i henhold til specifikke 

regionale forhold. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   204 

Eva Kaili 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 61 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(61) Hvor der indkredses specifikke og 

velafgrænsede områder med utilstrækkelig 

netforbindelse, bør de nationale 

tilsynsmyndigheder kunne iværksætte en 

indkaldelse af interessetilkendegivelser 

med henblik på at finde virksomheder, som 

er villige til at investere i net med meget 

høj kapacitet. For at sikre forudsigelige 

investeringsbetingelser bør de nationale 

tilsynsmyndigheder kunne meddele 

(61) En mindskelse af den digitale kløft 

i Europa er en afgørende forudsætning 

for at opnå et gigabitsamfund, hvor alle 

europæere har adgang til internettet og 

digitale tjenester. Hvor der indkredses 

specifikke og velafgrænsede områder med 

utilstrækkelig netforbindelse, bør de 

nationale tilsynsmyndigheder derfor kunne 

iværksætte en indkaldelse af 

interessetilkendegivelser med henblik på at 
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virksomheder, der tilkendegiver interesse i 

udrulning af meget hurtige net, om der er 

foretaget eller planlagt andre typer 

netopgraderinger, herunder med 

downloadhastigheder på under 100 Mbps, i 

det pågældende område. 

finde virksomheder, som er villige til at 

investere i net med meget høj kapacitet. 

For at sikre forudsigelige 

investeringsbetingelser bør de nationale 

tilsynsmyndigheder kunne meddele 

virksomheder, der tilkendegiver interesse i 

udrulning af meget hurtige net, om der er 

foretaget eller planlagt andre typer 

netopgraderinger, herunder med 

downloadhastigheder på under 100 Mbps, i 

det pågældende område. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   205 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Martina Werner, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 61 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(61) Hvor der indkredses specifikke og 

velafgrænsede områder med utilstrækkelig 

netforbindelse, bør de nationale 

tilsynsmyndigheder kunne iværksætte en 

indkaldelse af interessetilkendegivelser 

med henblik på at finde virksomheder, som 

er villige til at investere i net med meget 

høj kapacitet. For at sikre forudsigelige 

investeringsbetingelser bør de nationale 

tilsynsmyndigheder kunne meddele 

virksomheder, der tilkendegiver interesse i 

udrulning af meget hurtige net, om der er 

foretaget eller planlagt andre typer 

netopgraderinger, herunder med 

downloadhastigheder på under 100 Mbps, i 

det pågældende område. 

(61) En mindskelse af den digitale kløft 

i Europa er en afgørende forudsætning 

for at opnå et gigabitsamfund, hvor alle 

europæere har adgang til internettet og 

digitale tjenester. Hvor der indkredses 

specifikke og velafgrænsede områder med 

utilstrækkelig netforbindelse, bør de 

nationale tilsynsmyndigheder derfor kunne 

iværksætte en indkaldelse af 

interessetilkendegivelser med henblik på at 

finde virksomheder, som er villige til at 

investere i net med meget høj kapacitet. 

For at sikre forudsigelige 

investeringsbetingelser bør de nationale 

tilsynsmyndigheder kunne meddele 

virksomheder, der tilkendegiver interesse i 

udrulning af meget hurtige net, om der er 

foretaget eller planlagt andre typer 

netopgraderinger, herunder med 

downloadhastigheder på under 100 Mbps, i 

det pågældende område. 

Or. en 



 

PE602.947v01-00 70/164 AM\1122801DA.docx 

DA 

Begrundelse 

Det er kun muligt at opnå et gigabitsamfund, hvis alle europæere har adgang til internet til 

overkommelige priser. 

 

Ændringsforslag   206 

José Blanco López 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 61 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(61) Hvor der indkredses specifikke og 

velafgrænsede områder med utilstrækkelig 

netforbindelse, bør de nationale 

tilsynsmyndigheder kunne iværksætte en 

indkaldelse af interessetilkendegivelser 

med henblik på at finde virksomheder, som 

er villige til at investere i net med meget 

høj kapacitet. For at sikre forudsigelige 

investeringsbetingelser bør de nationale 

tilsynsmyndigheder kunne meddele 

virksomheder, der tilkendegiver interesse i 

udrulning af meget hurtige net, om der er 

foretaget eller planlagt andre typer 

netopgraderinger, herunder med 

downloadhastigheder på under 100 Mbps, i 

det pågældende område. 

(61) En mindskelse af den digitale kløft 

i Europa er en afgørende forudsætning 

for at opnå et gigabitsamfund, hvor alle 

europæere har adgang til internettet og 

digitale tjenester. Hvor der indkredses 

specifikke og velafgrænsede områder med 

utilstrækkelig netforbindelse, bør de 

nationale tilsynsmyndigheder derfor kunne 

iværksætte en indkaldelse af 

interessetilkendegivelser med henblik på at 

finde virksomheder, som er villige til at 

investere i net med meget høj kapacitet. 

For at sikre forudsigelige 

investeringsbetingelser bør de nationale 

tilsynsmyndigheder kunne meddele 

virksomheder, der tilkendegiver interesse i 

udrulning af meget hurtige net, om der er 

foretaget eller planlagt andre typer 

netopgraderinger, herunder med 

downloadhastigheder på under 100 Mbps, i 

det pågældende område. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   207 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 61 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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(61) Hvor der indkredses specifikke og 

velafgrænsede områder med utilstrækkelig 

netforbindelse, bør de nationale 

tilsynsmyndigheder kunne iværksætte en 

indkaldelse af interessetilkendegivelser 

med henblik på at finde virksomheder, som 

er villige til at investere i net med meget 

høj kapacitet. For at sikre forudsigelige 

investeringsbetingelser bør de nationale 

tilsynsmyndigheder kunne meddele 

virksomheder, der tilkendegiver interesse i 

udrulning af meget hurtige net, om der er 

foretaget eller planlagt andre typer 

netopgraderinger, herunder med 

downloadhastigheder på under 100 Mbps, i 

det pågældende område. 

(61) Hvor der indkredses specifikke og 

velafgrænsede områder med utilstrækkelig 

netforbindelse, bør de nationale 

tilsynsmyndigheder kunne iværksætte en 

indkaldelse af interessetilkendegivelser 

med henblik på at finde virksomheder, som 

er villige til at investere i net med meget 

høj kapacitet. For at sikre forudsigelige 

investeringsbetingelser og tage højde for 

progressiv innovation inden for teknologi 
bør de nationale tilsynsmyndigheder kunne 

meddele virksomheder, der tilkendegiver 

interesse i udrulning af meget hurtige net, 

om der er foretaget eller planlagt andre 

typer netopgraderinger, herunder med 

downloadhastigheder på under 100 Mbps, i 

det pågældende område. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   208 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 61 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (61a) I underudviklede områder bør 

nationale tilsynsmyndigheder have 

mulighed for at iværksætte en indkaldelse 

af interessetilkendegivelser med henblik 

på at finde virksomheder, som er villige til 

at investere i net med meget høj kapacitet, 

der kan levere downloadhastigheder på 

mellem 30 og 100 Mbps inden 2020. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   209 

Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 66 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(66) En vigtig opgave for BEREC er at 

vedtage udtalelser i forbindelse med tvister 

mellem parter i forskellige medlemsstater. 

De nationale tilsynsmyndigheder bør 

derfor i sådanne sager tage fuldt hensyn til 

BEREC's udtalelse, når de pålægger en 

virksomhed forpligtelser eller på anden vis 

bilægger tvisten. 

(66) En vigtig opgave for BEREC er at 

vedtage afgørelser i forbindelse med 

tvister mellem parter i forskellige 

medlemsstater. De nationale 

tilsynsmyndigheder bør derfor i sådanne 

sager fuldt ud gennemføre BEREC's 

afgørelse, når de pålægger en virksomhed 

forpligtelser eller på anden vis bilægger 

tvisten. 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med artikel 104 i forretningsordenen er dette ændringsforslag nødvendigt 

af hensyn til tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   210 

Michał Boni 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 84 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(84) De nationale tilsynsmyndigheder 

bør, i kraft af deres samlede økonomiske 

ekspertise og viden om markedet og den 

objektive og tekniske karakter af deres 

vurderinger og for at sikre sammenhæng 

med deres øvrige 

markedsreguleringsopgaver, fastlægge 

enkelthederne i udvælgelsesprocedurerne 

og de betingelser i forbindelse med 

brugsret til radiofrekvenser, som har størst 

betydning for markedsforholdene og 

konkurrencesituationen, herunder 

betingelserne for markedsadgang og 

ekspansion. Dette omfatter f.eks. 

parametrene for økonomisk 

værdiansættelse af frekvenser i 

overensstemmelse med dette direktiv, 

nærmere fastlæggelse af de 

markedsregulerende foranstaltninger, f.eks. 

(84) De nationale tilsynsmyndigheder 

bør, i kraft af deres samlede økonomiske 

ekspertise og viden om markedet og den 

objektive og tekniske karakter af deres 

vurderinger og for at sikre sammenhæng 

med deres øvrige 

markedsreguleringsopgaver, fastlægge 

enkelthederne i udvælgelsesprocedurerne 

og de betingelser i forbindelse med 

brugsret til radiofrekvenser, som har størst 

betydning for markedsforholdene og 

konkurrencesituationen, herunder 

betingelserne for markedsadgang og 

ekspansion. Dette omfatter f.eks. 

parametrene for økonomisk 

værdiansættelse af frekvenser i 

overensstemmelse med dette direktiv, 

nærmere fastlæggelse af de 

markedsregulerende foranstaltninger, f.eks. 
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indførelse af frekvenslofter og reservation 

af frekvenser, indførelse af 

adgangsforpligtelser i engrosleddet eller 

midler til at fastlægge dækningsvilkår, der 

knyttes til brugsrettigheder. For at fremme 

en mere ensartet fastlæggelse og brug af 

disse elementer bør der indføres en 

ordning, der indebærer koordinering, før en 

given medlemsstat tildeler 

brugsrettigheder, idet BEREC, 

Kommissionen og de nationale 

tilsynsmyndigheder i de øvrige 

medlemsstater gennemgår udkastet til 

foranstaltninger sideløbende med den 

nationale offentlige høring. De 

foranstaltninger, der fastsættes af den 

nationale tilsynsmyndighed, kan kun være 

et led i en bredere national foranstaltning 

vedrørende brugsret til radiofrekvenser, der 

mere generelt kan omfatte tildeling, handel 

og leje, gyldighedsperiode, forlængelse 

eller ændring samt udvælgelsesproceduren 

og de betingelser, der er knyttet til 

brugsrettighederne. Derfor kan de nationale 

tilsynsmyndigheder, når de anmelder et 

udkast til foranstaltninger, forelægge 

oplysninger om andre udkast til nationale 

foranstaltninger, der hænger sammen med 

den pågældende udvælgelsesprocedure 

med henblik på begrænsning af brugsret til 

radiofrekvenser, men som ikke er omfattet 

af koordineringsordningen. 

indførelse af frekvenslofter og reservation 

af frekvenser, indførelse af 

adgangsforpligtelser i engrosleddet eller 

midler til at fastlægge dækningsvilkår, der 

knyttes til brugsrettigheder. For at fremme 

en mere ensartet fastlæggelse og brug af 

disse elementer bør der indføres en 

ordning, der indebærer koordinering, før en 

given medlemsstat tildeler 

brugsrettigheder, idet BEREC, 

Kommissionen og de nationale 

tilsynsmyndigheder i de øvrige 

medlemsstater gennemgår udkastet til 

foranstaltninger sideløbende med den 

nationale offentlige høring. Det er også 

vigtigt, at nationale tilsynsmyndigheder, 

før de fastlægger landets frekvenspolitik 

for så vidt angår licenser til frekvenser, 

kan henvise til et fælles sæt principper for 

tildeling af frekvenser i EU. BEREC vil 

være ansvarlig for så hurtigt, som det er 

praktisk muligt efter vedtagelsen af 

kodeksen, at udarbejde og ajourføre 

sådanne retningslinjer. Medlemsstater 

tager størst muligt hensyn til BEREC's 

retningslinjer. De foranstaltninger, der 

fastsættes af den nationale 

tilsynsmyndighed, kan kun være et led i en 

bredere national foranstaltning vedrørende 

brugsret til radiofrekvenser, der mere 

generelt kan omfatte tildeling, handel og 

leje, gyldighedsperiode, forlængelse eller 

ændring samt udvælgelsesproceduren og 

de betingelser, der er knyttet til 

brugsrettighederne. Derfor kan de nationale 

tilsynsmyndigheder, når de anmelder et 

udkast til foranstaltninger, forelægge 

oplysninger om andre udkast til nationale 

foranstaltninger, der hænger sammen med 

den pågældende udvælgelsesprocedure 

med henblik på begrænsning af brugsret til 

radiofrekvenser, men som ikke er omfattet 

af koordineringsordningen. 

Or. en 



 

PE602.947v01-00 74/164 AM\1122801DA.docx 

DA 

Begrundelse 

Det er Kommissionens hensigt at fastholde frekvensforvaltning inden for hver medlemsstats 

primære ansvarsområde, det vil dog sandsynligvis betyde, at de europæiske markeder stadig 

vil være segmenterede på grund af nationale grænser, så længe frekvenspolitikken ikke 

anvendes på en harmoniseret måde. Peer review-processen vil medføre en vis grad af 

efterfølgende samordning mellem medlemsstaterne, men processen vil ikke være forudsigelig, 

og den vil forsinke fastlæggelsen af samordningspolitikker mellem nationale 

tilsynsmyndigheder og i sidste ende medlemsstaterne i flere år. 

 

Ændringsforslag   211 

Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 86 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(86) Medlemsstaterne bør tilskyndes til 

at overveje at gøre brug af en fælles 

tilladelsesproces, når de tildeler 

brugsrettigheder i tilfælde, hvor den 

forventede anvendelse strækker sig over 

grænsen til en anden medlemsstat. 

(86) Medlemsstaterne bør forpligtes til 

at overveje at gøre brug af en fælles 

tilladelsesproces, når de tildeler 

brugsrettigheder i tilfælde, hvor den 

forventede anvendelse strækker sig over 

grænsen til en anden medlemsstat, og der 

er en betydelig risiko for 

grænseoverskridende skadelig interferens. 

De bør desuden tilskyndes til at overveje 

sådanne fælles tilladelsesprocesser, 

navnlig på anmodning fra 

markedsdeltagere, der kan dokumentere 

grænseoverskridende efterspørgsel efter 

tjenester, der gælder i hele Europa. 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med artikel 104 i forretningsordenen er dette ændringsforslag nødvendigt 

af hensyn til tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   212 

Michał Boni 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 86 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(86) Medlemsstaterne bør tilskyndes til 

at overveje at gøre brug af en fælles 

tilladelsesproces, når de tildeler 

brugsrettigheder i tilfælde, hvor den 

forventede anvendelse strækker sig over 

grænsen til en anden medlemsstat. 

(86) Medlemsstaterne bør tilskyndes til 

at overveje at gøre brug af en fælles 

tilladelsesproces, når de tildeler 

brugsrettigheder i tilfælde, hvor den 

forventede anvendelse strækker sig over 

grænsen til en anden medlemsstat. 

Medlemsstaterne bør også have mulighed 

for at give BEREC, 

frekvenspolitikgruppen eller 

Kommissionen ansvar for at gennemføre 

udvælgelsesprocessen. 

Or. en 

Begrundelse 

Fastlæggelse af en fælles tilladelsesproces vil styrke udarbejdelsen af licenspolitikker for hele 

Europa. Medlemsstaterne bevarer en vigtige rolle i denne proces, de bør imidlertid have 

mulighed for at give Kommissionen eller BEREC og frekvenspolitikgruppen ansvaret for at 

gennemføre udvælgelsesprocessen. 

 

Ændringsforslag   213 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 91 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (91 a) Udbydere af offentlige 

kommunikationsnet eller af offentligt 

tilgængelige elektroniske 

kommunikationstjenester bør via 

internettet informere slutbrugere om, 

hvordan de kan sikre deres 

kommunikation, f.eks. ved at anvende 

bestemte typer software eller 

krypteringsteknologier. Kravet om at 

underrette slutbrugerne om særlige 

sikkerhedsrisici bør ikke fritage 

tjenesteudbyderen for forpligtelsen til for 

egen regning omgående at træffe 

passende foranstaltninger til at forebygge 

nye uforudsete sikkerhedsrisici og 
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genoprette det normale sikkerhedsniveau 

for tjenesten. Underretning af abonnenten 

om sikkerhedsrisici bør være gebyrfri. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   214 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 91 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (91 a) For at sikre en garanti om 

sikkerhed og integritet i net og tjenester 

bør anvendelse af end-to-end-kryptering 

fremmes og om nødvendigt være 

obligatorisk i henhold til principperne om 

indbygget databeskyttelse og indbygget 

privatlivsbeskyttelse; Navnlig bør 

medlemsstaterne ikke pålægge 

krypteringsudbydere, udbydere af 

elektroniske kommunikationstjenester og 

alle andre organisationer (på alle 

niveauer af forsyningskæden) nogen 

forpligtelser, som kan resultere i en 

svækkelse af sikkerheden i deres net og 

tjenester, som f.eks. at tillade eller lette 

"bagdøre"; 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med artikel 104 i forretningsordenen er dette ændringsforslag nødvendigt 

af hensyn til tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   215 

Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 93 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(93) Hvor udbud af elektronisk 

kommunikation er afhængig af offentlige 

ressourcer, hvis anvendelse kræver specifik 

tilladelse, kan medlemsstaterne give den 

kompetente myndighed, der er ansvarlig 

for udstedelsen af tilladelser, ret til at 

opkræve afgifter for at sikre en optimal 

udnyttelse af de pågældende ressourcer i 

overensstemmelse med de procedurer, der 

er fastlagt i dette direktiv. Medlemsstaterne 

kan dog ikke opkræve andre gebyrer eller 

afgifter i forbindelse med udbud af net og 

elektroniske kommunikationstjenester end 

dem, som er fastsat i dette direktiv, jf. 

Domstolens retspraksis. I den henseende 

bør de have en ensartet tilgang til 

fastsættelse af disse gebyrer eller afgifter, 

så den generelle tilladelsesprocedure eller 

tildelingen af brugsret ikke indebærer en 

urimelig økonomisk byrde for 

virksomheder, der udbyder elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester. 

(93) Hvor udbud af elektronisk 

kommunikation er afhængig af offentlige 

ressourcer, hvis anvendelse kræver specifik 

tilladelse, kan medlemsstaterne give den 

kompetente myndighed, der er ansvarlig 

for udstedelsen af tilladelser, ret til at 

opkræve afgifter for at sikre en optimal 

udnyttelse af de pågældende ressourcer i 

overensstemmelse med de procedurer, der 

er fastlagt i dette direktiv. En sådan 

anvendelse kan garanteres ved at 

fastsætte gebyrer, der afspejler 

frekvensens værdi ved den næstbedste 

anvendelse af den. Medlemsstaterne kan 

dog ikke opkræve andre gebyrer eller 

afgifter i forbindelse med udbud af net og 

elektroniske kommunikationstjenester end 

dem, som er fastsat i dette direktiv, jf. 

Domstolens retspraksis. I den henseende 

bør de have en ensartet tilgang til 

fastsættelse af disse gebyrer eller afgifter, 

så den generelle tilladelsesprocedure eller 

tildelingen af brugsret ikke indebærer en 

urimelig økonomisk byrde for 

virksomheder, der udbyder elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester. 

Or. en 

Begrundelse 

Kodeksen indeholder flere kriterier for fastlæggelsen af gebyrer. Kriterierne giver dog ikke 

nogen tydelig retningslinje for bedste praksis med hensyn til fastlæggelse af frekvensgebyrer. 

Kodeksen bør indeholde bestemmelser om, at gebyrer skal afspejle værdien af frekvensen ved 

den næstbedste anvendelse af den (dvs. alternativomkostninger). 

 

Ændringsforslag   216 

Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 95 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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(95) Ligesom afgifter spiller en rolle for 

sikringen af, at radiofrekvenser udnyttes 

bedst muligt, kan afgifter knyttet til 

brugsretten til radiofrekvenser også påvirke 

afgørelser om, hvorvidt der skal anmodes 

om sådanne rettigheder, og hvorvidt der 

skal gøres brug af 

radiofrekvensressourcerne. Når 

medlemsstaterne fastsætter mindstepriser 

som et middel til at bestemme den laveste 

værdiansættelse, der sikrer optimal brug, 

bør de derfor sikre, at sådanne priser, 

uanset hvilken udvælgelsesprocedure der 

anvendes, også afspejler de 

ekstraomkostninger, der er forbundet med 

at opfylde de betingelser i tilladelsen, som 

pålægges med henblik på at tilgodese 

politiske mål, der ikke med rimelighed kan 

forventes at blive opfyldt ved hjælp af de 

almindelige forretningsmæssige standarder, 

såsom som krav om territorial dækning. I 

den forbindelse skal der også tages hensyn 

til konkurrenceforholdene på det 

pågældende marked. 

(95) Ligesom afgifter spiller en rolle for 

sikringen af, at radiofrekvenser udnyttes 

bedst muligt, kan afgifter knyttet til 

brugsretten til radiofrekvenser også påvirke 

afgørelser om, hvorvidt der skal anmodes 

om sådanne rettigheder, og hvorvidt der 

skal gøres brug af 

radiofrekvensressourcerne. Når 

medlemsstaterne fastsætter mindstepriser 

som et middel til at bestemme den laveste 

værdiansættelse, der sikrer optimal brug, 

bør de derfor sikre, at sådanne priser, 

uanset hvilken udvælgelsesprocedure der 

anvendes, afspejler og står i forhold til de 

ekstraomkostninger, der er forbundet med 

at opfylde de betingelser i tilladelsen, som 

pålægges med henblik på at tilgodese 

politiske mål, der ikke med rimelighed kan 

forventes at blive opfyldt ved hjælp af de 

almindelige forretningsmæssige standarder, 

såsom som krav om territorial dækning. I 

den forbindelse skal der også tages hensyn 

til konkurrenceforholdene på det 

pågældende marked. 

Or. en 

Begrundelse 

Fordelen ved sådanne klare retningslinjer er at reducere prisforskellene mellem 

medlemsstaterne. 

 

Ændringsforslag   217 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 103 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(103) Det er vigtigt for den økonomiske 

og sociale udvikling, deltagelsen i det 

offentlige liv og den sociale og territorielle 

samhørighed, at der i alle medlemsstater 

sikres allestedsnærværende konnektivitet. I 

takt med at konnektivitet bliver en 

(103) Det er vigtigt for den økonomiske 

og sociale udvikling, deltagelsen i det 

offentlige liv og den sociale og territorielle 

samhørighed, at der i alle medlemsstater 

sikres allestedsnærværende konnektivitet. I 

takt med at konnektivitet bliver en 
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integreret del af det europæiske samfund 

og den europæiske velfærd, bør der opnås 

EU-omspændende dækning, idet 

medlemsstaterne bør sørge for at pålægge 

de fornødne dækningskrav, som bør 

tilpasses til de enkelte områder, der 

dækkes, og begrænses til rimelige byrder, 

som ikke står i vejen for 

tjenesteudbydernes udrulning. 

Områdedækningen og konnektiviteten på 

tværs af medlemsstater bør være størst 

mulig og pålidelig med henblik på at 

fremme nationale og grænseoverskridende 

tjenester og applikationer, såsom 

netforbundne biler og e-sundhed For at øge 

retssikkerheden og gøre 

investeringsbehovene mere forudsigelige 

samt sikre alle borgere en rimelig og ligelig 

konnektivitet bør de kompetente 

myndigheders anvendelse af 

dækningsforpligtelser koordineres på EU-

plan. I betragtning af de nationale særtræk 

bør koordineringen begrænses til generelle 

kriterier, som skal anvendes til at definere 

forpligtelserne og måle opfyldelsen heraf, 

såsom befolkningstæthed eller topografiske 

og topologiske karakteristika. 

integreret del af det europæiske samfund 

og den europæiske velfærd, bør der opnås 

EU-omspændende dækning, idet 

medlemsstaterne bør sørge for at pålægge 

de fornødne dækningskrav, som bør 

tilpasses til de enkelte områder, der 

dækkes, og begrænses til rimelige byrder, 

som ikke står i vejen for 

tjenesteudbydernes udrulning. 

Områdedækningen og konnektiviteten på 

tværs af medlemsstater bør være størst 

mulig og pålidelig med henblik på at 

fremme nationale og grænseoverskridende 

tjenester og applikationer såsom 

netforbundne biler og e-sundhed. For at 

øge retssikkerheden og gøre 

investeringsbehovene mere forudsigelige 

samt sikre alle borgere en rimelig og ligelig 

konnektivitet bør de kompetente 

myndigheders anvendelse af 

dækningsforpligtelser koordineres på EU-

plan. I betragtning af de nationale særtræk 

bør koordineringen begrænses til generelle 

kriterier, som skal anvendes til at definere 

forpligtelserne og måle opfyldelsen heraf, 

såsom befolkningstæthed eller topografiske 

og topologiske karakteristika, idet der 

tages hensyn til princippet om 

teknologineutralitet for at stimulere en 

kombination af de bedste teknologier for 

hver region. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   218 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 103 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(103) Det er vigtigt for den økonomiske 

og sociale udvikling, deltagelsen i det 

offentlige liv og den sociale og territorielle 

samhørighed, at der i alle medlemsstater 

(103) Det er vigtigt for den økonomiske 

og sociale udvikling, deltagelsen i det 

offentlige liv og den sociale og territorielle 

samhørighed, at der i alle medlemsstater 
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sikres allestedsnærværende konnektivitet. I 

takt med at konnektivitet bliver en 

integreret del af det europæiske samfund 

og den europæiske velfærd, bør der opnås 

EU-omspændende dækning, idet 

medlemsstaterne bør sørge for at pålægge 

de fornødne dækningskrav, som bør 

tilpasses til de enkelte områder, der 

dækkes, og begrænses til rimelige byrder, 

som ikke står i vejen for 

tjenesteudbydernes udrulning. 

Områdedækningen og konnektiviteten på 

tværs af medlemsstater bør være størst 

mulig og pålidelig med henblik på at 

fremme nationale og grænseoverskridende 

tjenester og applikationer såsom 

netforbundne biler og e-sundhed. For at 

øge retssikkerheden og gøre 

investeringsbehovene mere forudsigelige 

samt sikre alle borgere en rimelig og ligelig 

konnektivitet bør de kompetente 

myndigheders anvendelse af 

dækningsforpligtelser koordineres på EU-

plan. I betragtning af de nationale særtræk 

bør koordineringen begrænses til generelle 

kriterier, som skal anvendes til at definere 

forpligtelserne og måle opfyldelsen heraf, 

såsom befolkningstæthed eller topografiske 

og topologiske karakteristika. 

sikres allestedsnærværende konnektivitet. I 

takt med at konnektivitet bliver en 

integreret del af det europæiske samfund 

og den europæiske velfærd, bør der opnås 

EU-omspændende dækning, idet 

medlemsstaterne bør sørge for at pålægge 

de fornødne dækningskrav, som bør 

tilpasses til de enkelte områder, der 

dækkes, og begrænses til rimelige byrder, 

som ikke står i vejen for 

tjenesteudbydernes udrulning. 

Områdedækningen og konnektiviteten på 

tværs af medlemsstater bør være størst 

mulig og pålidelig med henblik på at 

fremme nationale og grænseoverskridende 

tjenester og applikationer, såsom 

netforbundne biler og e-sundhed. For at 

øge retssikkerheden og gøre 

investeringsbehovene mere forudsigelige 

samt sikre alle borgere en rimelig og ligelig 

konnektivitet bør de kompetente 

myndigheders anvendelse af 

dækningsforpligtelser koordineres på EU-

plan. I betragtning af de nationale særtræk 

bør koordineringen begrænses til generelle 

kriterier, som skal anvendes til at definere 

forpligtelserne og måle opfyldelsen heraf, 

såsom befolkningstæthed eller topografiske 

og topologiske karakteristika, i henhold til 

princippet om teknologineutralitet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   219 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Martina Werner, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 103 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(103) Det er vigtigt for den økonomiske 

og sociale udvikling, deltagelsen i det 

offentlige liv og den sociale og territorielle 

samhørighed, at der i alle medlemsstater 

(103) Det er vigtigt for den økonomiske 

og sociale udvikling, deltagelsen i det 

offentlige liv og den sociale og territorielle 

samhørighed, at der i alle medlemsstater 
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sikres allestedsnærværende konnektivitet. I 

takt med at konnektivitet bliver en 

integreret del af det europæiske samfund 

og den europæiske velfærd, bør der opnås 

EU-omspændende dækning, idet 

medlemsstaterne bør sørge for at pålægge 

de fornødne dækningskrav, som bør 

tilpasses til de enkelte områder, der 

dækkes, og begrænses til rimelige byrder, 

som ikke står i vejen for 

tjenesteudbydernes udrulning. 

Områdedækningen og konnektiviteten på 

tværs af medlemsstater bør være størst 

mulig og pålidelig med henblik på at 

fremme nationale og grænseoverskridende 

tjenester og applikationer såsom 

netforbundne biler og e-sundhed. For at 

øge retssikkerheden og gøre 

investeringsbehovene mere forudsigelige 

samt sikre alle borgere en rimelig og ligelig 

konnektivitet bør de kompetente 

myndigheders anvendelse af 

dækningsforpligtelser koordineres på EU-

plan. I betragtning af de nationale særtræk 

bør koordineringen begrænses til generelle 

kriterier, som skal anvendes til at definere 

forpligtelserne og måle opfyldelsen heraf, 

såsom befolkningstæthed eller topografiske 

og topologiske karakteristika. 

sikres allestedsnærværende konnektivitet. I 

takt med at konnektivitet bliver en 

integreret del af det europæiske samfund 

og den europæiske velfærd, bør der opnås 

EU-omspændende dækning til at omfatte 

næsten alle europæiske borgere, idet 

medlemsstaterne bør sørge for at pålægge 

de fornødne dækningskrav, som bør 

tilpasses til de enkelte områder, der 

dækkes, og begrænses til rimelige byrder, 

som ikke står i vejen for 

tjenesteudbydernes udrulning. 

Områdedækningen og konnektiviteten på 

tværs af medlemsstater bør være størst 

mulig og pålidelig med henblik på at 

fremme nationale og grænseoverskridende 

tjenester og applikationer, såsom 

netforbundne biler og e-sundhed. For at 

øge retssikkerheden og gøre 

investeringsbehovene mere forudsigelige 

samt sikre alle borgere en rimelig og ligelig 

konnektivitet bør de kompetente 

myndigheders anvendelse af 

dækningsforpligtelser koordineres på EU-

plan. I betragtning af de nationale særtræk 

bør koordineringen begrænses til generelle 

kriterier, som skal anvendes til at definere 

forpligtelserne og måle opfyldelsen heraf 

såsom befolkningstæthed eller topografiske 

og topologiske karakteristika. 

Or. en 

Begrundelse 

Dækningsforpligtelser er et vigtigt instrument på vejen imod et gigabitsamfund for alle 

europæere. 

 

Ændringsforslag   220 

Eva Kaili 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 103 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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(103) Det er vigtigt for den økonomiske 

og sociale udvikling, deltagelsen i det 

offentlige liv og den sociale og territorielle 

samhørighed, at der i alle medlemsstater 

sikres allestedsnærværende konnektivitet. I 

takt med at konnektivitet bliver en 

integreret del af det europæiske samfund 

og den europæiske velfærd, bør der opnås 

EU-omspændende dækning, idet 

medlemsstaterne bør sørge for at pålægge 

de fornødne dækningskrav, som bør 

tilpasses til de enkelte områder, der 

dækkes, og begrænses til rimelige byrder, 

som ikke står i vejen for 

tjenesteudbydernes udrulning. 

Områdedækningen og konnektiviteten på 

tværs af medlemsstater bør være størst 

mulig og pålidelig med henblik på at 

fremme nationale og grænseoverskridende 

tjenester og applikationer såsom 

netforbundne biler og e-sundhed. For at 

øge retssikkerheden og gøre 

investeringsbehovene mere forudsigelige 

samt sikre alle borgere en rimelig og ligelig 

konnektivitet bør de kompetente 

myndigheders anvendelse af 

dækningsforpligtelser koordineres på EU-

plan. I betragtning af de nationale særtræk 

bør koordineringen begrænses til generelle 

kriterier, som skal anvendes til at definere 

forpligtelserne og måle opfyldelsen heraf 

såsom befolkningstæthed eller topografiske 

og topologiske karakteristika. 

(103) Det er vigtigt for den økonomiske 

og sociale udvikling, deltagelsen i det 

offentlige liv og den sociale og territorielle 

samhørighed, at der i alle medlemsstater 

sikres allestedsnærværende konnektivitet. I 

takt med at konnektivitet bliver en 

integreret del af det europæiske samfund 

og den europæiske velfærd, bør der opnås 

EU-omspændende dækning til at omfatte 

næsten alle europæiske borgere, idet 

medlemsstaterne bør sørge for at pålægge 

de fornødne dækningskrav, som bør 

tilpasses til de enkelte områder, der 

dækkes, og begrænses til rimelige byrder, 

som ikke står i vejen for 

tjenesteudbydernes udrulning. 

Områdedækningen og konnektiviteten på 

tværs af medlemsstater bør være størst 

mulig og pålidelig med henblik på at 

fremme nationale og grænseoverskridende 

tjenester og applikationer, såsom 

netforbundne biler og e-sundhed. For at 

øge retssikkerheden og gøre 

investeringsbehovene mere forudsigelige 

samt sikre alle borgere en rimelig og ligelig 

konnektivitet bør de kompetente 

myndigheders anvendelse af 

dækningsforpligtelser koordineres på EU-

plan. I betragtning af de nationale særtræk 

bør koordineringen begrænses til generelle 

kriterier, som skal anvendes til at definere 

forpligtelserne og måle opfyldelsen heraf 

såsom befolkningstæthed eller topografiske 

og topologiske karakteristika. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   221 

Pilar del Castillo Vera 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 105 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(105) Harmonisering og koordinering af (105) Harmonisering og koordinering af 
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frekvenser og regulering af udstyr 

understøttet af standardisering er 

komplementære størrelser, der bør 

koordineres nøje, således at deres fælles 

mål opfyldes effektivt med støtte fra 

Frekvenspolitikgruppen. En koordinering 

af indholdet og timingen af mandater til 

Den Europæiske Konference af Post- og 

Teleadministratorer (CEPT) i henhold til 

frekvenspolitikbeslutningen og 

standardiseringsanmodninger til 

standardiseringsorganer, såsom Det 

Europæiske Standardiseringsinstitut for 

Telekommunikation, herunder med hensyn 

til radiomodtagerparametre, bør fremme 

indførelsen af fremtidige systemer, 

understøtte mulighederne for 

frekvensdeling og sikre en effektiv 

frekvensforvaltning. 

frekvenser og regulering af udstyr 

understøttet af standardisering er 

komplementære størrelser, der bør 

koordineres nøje, således at deres fælles 

mål opfyldes effektivt med støtte fra 

Frekvenspolitikgruppen. En koordinering 

af indholdet og timingen af mandater til 

Den Europæiske Konference af Post- og 

Teleadministratorer (CEPT) i henhold til 

frekvenspolitikbeslutningen og 

standardiseringsanmodninger til 

standardiseringsorganer, såsom Det 

Europæiske Standardiseringsinstitut for 

Telekommunikation, herunder med hensyn 

til radiomodtagerparametre, bør fremme 

indførelsen af fremtidige systemer, 

understøtte mulighederne for 

frekvensdeling og sikre en effektiv 

frekvensforvaltning. Alle standarder, 

specifikationer eller henstillinger om 

netelementer og tilhørende faciliteter, 

uanset om de er faste eller mobile, bør om 

muligt tage højde for alle 

adgangsforpligtelser, der eventuelt skal 

pålægges i henhold til dette direktiv. 

Or. en 

Begrundelse 

Hænger uløseligt sammen med et andet ændringsforslag. 

 

Ændringsforslag   222 

Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 106 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(106) Efterspørgslen efter harmoniserede 

radiofrekvenser er ikke ens i hele Unionen. 

I tilfælde, hvor der er mangel på 

efterspørgsel efter et harmoniseret 

frekvensbånd på regionalt eller nationalt 

plan, kunne medlemsstaterne 

(106) Efterspørgslen efter harmoniserede 

radiofrekvenser er ikke ens i hele Unionen. 

I tilfælde, hvor der er mangel på 

efterspørgsel efter et harmoniseret 

frekvensbånd på regionalt eller nationalt 

plan, kunne medlemsstaterne 
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undtagelsesvis tillade en alternativ brug af 

frekvensbåndet, så længe den manglende 

efterspørgsel gør sig gældende, og forudsat 

at den alternative brug ikke skader den 

harmoniserede brug af det pågældende 

frekvensbånd i andre medlemsstater, og at 

den ophører, hvis der bliver efterspørgsel 

efter en harmoniseret brug. 

undtagelsesvis tillade en alternativ brug af 

frekvensbåndet, så længe en sådan 

eksisterende mangel på efterspørgsel, er 

baseret på en fremtidsorienteret vurdering 

af markedsudviklingen, og forudsat at den 

alternative brug ikke skader den 

harmoniserede brug af det pågældende 

frekvensbånd i andre medlemsstater, og at 

den ophører, hvis der bliver efterspørgsel 

efter en harmoniseret brug. 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med artikel 104 i forretningsordenen er dette ændringsforslag nødvendigt 

af hensyn til tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   223 

Morten Helveg Petersen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 111 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(111) I de særlige tilfælde, hvor 

medlemsstaterne beslutter at begrænse 

friheden til at udbyde elektroniske net og -

tjenester af hensyn til den offentlige orden, 

den offentlige sikkerhed eller 

folkesundheden, bør medlemsstaterne 

angive grundene til en sådan 

begrænsning. 

(111) I de særlige tilfælde, hvor 

medlemsstaterne beslutter at begrænse 

friheden til at udbyde elektroniske net og -

tjenester af hensyn til den offentlige orden, 

den offentlige sikkerhed eller 

folkesundheden, bør sådanne 

begrænsninger være behørigt begrundet, 

fastsat ved lov, respektere kernen i de 

rettigheder og friheder, der anerkendes 

ved chartret, og være i overensstemmelse 

med proportionalitetsprincippet, jf. 

chartrets artikel 52, stk. 1. Desuden bør 

enhver lovgivning, der tillader, at 

offentlige myndigheder får adgang til 

netværk eller indhold af elektronisk 

kommunikation, anses for at udgøre et 

indgreb i det væsentligste indhold af den 

grundlæggende ret til respekt for 

privatlivet, som er sikret ved chartrets 

artikel 7. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag   224 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 113 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(113) Med en stigende 

frekvensefterspørgsel og nye forskellige 

applikationer og teknologier, som 

forudsætter en mere fleksibel adgang og 

brug af frekvenser, bør medlemsstaterne 

fremme delt brug af frekvenser ved at 

indføre så egnede tilladelsesordninger som 

muligt for de enkelte scenarier og ved at 

fastlægge egnede og transparente regler og 

betingelser herfor. Delt brug af frekvenser 

sikrer en mere effektiv udnyttelse af 

frekvenserne, idet den giver uafhængige 

brugere eller anordninger adgang til samme 

frekvensbånd efter forskellige retlige 

ordninger, således at der bliver ekstra 

frekvensressourcer til rådighed, 

udnyttelsen bliver mere effektiv, og det 

bliver lettere for nye brugere at få adgang 

til frekvenserne. Delt brug kan bygge på 

generelle tilladelser eller tilladelsesfri brug, 

som under bestemte betingelser for delt 

brug giver flere brugere mulighed for at få 

adgang til og bruge samme frekvens i 

forskellige geografiske områder eller på 

forskellige tidspunkter. Den kan også 

baseres på individuelle brugerrettigheder 

efter ordninger såsom tilladelsesbetinget 

delt adgang, hvor alle brugere (med en 

eksisterende bruger og nye brugere) aftaler 

vilkår for den delte brug under tilsyn af de 

kompetente myndigheder, således at et 

minimum af radiotransmissionskvalitet 

sikres. Hvis medlemsstaterne tillader delt 

brug efter forskellige tilladelsesordninger, 

bør de ikke fastsætte gyldighedsperioder 

for en sådan brug, der er meget forskellige, 

(113) Med en stigende 

frekvensefterspørgsel og nye forskellige 

applikationer og teknologier, som 

forudsætter en mere fleksibel adgang og 

brug af frekvenser, bør medlemsstaterne 

fremme delt brug af frekvenser ved at 

indføre så egnede tilladelsesordninger som 

muligt for de enkelte scenarier og ved at 

fastlægge egnede og transparente regler og 

betingelser herfor. I denne proces bør 

medlemsstaterne garantere uhindret 

videreførelse af eksisterende tjenester, der 

anvender frekvenserne, såsom 

satellitkonnektivitet med andre 

karakteristika, navnlig kommunikation, 

jordobservation og geonavigation. Delt 

brug af frekvenser sikrer en mere effektiv 

udnyttelse af frekvenserne, idet den giver 

uafhængige brugere eller anordninger 

adgang til samme frekvensbånd efter 

forskellige retlige ordninger, således at der 

bliver ekstra frekvensressourcer til 

rådighed, udnyttelsen bliver mere effektiv, 

og det bliver lettere for nye brugere at få 

adgang til frekvenserne. Delt brug kan 

bygge på generelle tilladelser eller 

tilladelsesfri brug, som under bestemte 

betingelser for delt brug giver flere brugere 

mulighed for at få adgang til og bruge 

samme frekvens i forskellige geografiske 

områder eller på forskellige tidspunkter. 

Den kan også baseres på individuelle 

brugerrettigheder efter ordninger såsom 

tilladelsesbetinget delt adgang, hvor alle 

brugere (med en eksisterende bruger og 

nye brugere) aftaler vilkår for den delte 
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i de forskellige tilladelsesordninger. brug under tilsyn af de kompetente 

myndigheder, således at et minimum af 

radiotransmissionskvalitet sikres. Hvis 

medlemsstaterne tillader delt brug efter 

forskellige tilladelsesordninger, bør de ikke 

fastsætte gyldighedsperioder for en sådan 

brug, der er meget forskellige, i de 

forskellige tilladelsesordninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   225 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 119 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(119) Medlemsstaterne bør forud for 

tildelingen af rettigheder kun pålægge 

kontrol af betingelser, som en ansøger, der 

udviser almindelig omhu, med rimelighed 

kan forventes af opfylde, idet der tages 

behørigt hensyn til vigtigheden af den 

samfundsmæssige værdi og 

markedsværdien af radiofrekvenser som en 

knap offentlig ressource. Dette berører ikke 

muligheden for efterfølgende kontrol af, 

hvorvidt udvælgelseskriterierne er opfyldt, 

f.eks. ved milepæle, hvis kriterierne ikke 

med rimelighed kunne opfyldes 

indledningsvist. For at opretholde en 

effektiv brug af radiofrekvenser bør 

medlemsstater ikke tildele rettigheder, hvis 

deres kontrol tyder på, at ansøgeren ikke 

kan opfylde betingelserne, jf. dog 

muligheden for at fremme en tidsbegrænset 

brug på forsøgsbasis. Tilladelser til brug af 

frekvenser af en vis gyldighedsperiode bør 

gøre investeringerne mere forudsigelige, 

hvilket bidrager til en hurtigere 

netudrulning og bedre tjenester samt til 

stabilitet, der understøtter frekvenshandel 

og -udlejning. Medmindre der gives 

tilladelse til at bruge frekvenser for en 

(119) Medlemsstaterne bør forud for 

tildelingen af rettigheder kun pålægge 

kontrol af betingelser, som en ansøger, der 

udviser almindelig omhu, med rimelighed 

kan forventes af opfylde, idet der tages 

behørigt hensyn til vigtigheden af den 

samfundsmæssige værdi og 

markedsværdien af radiofrekvenser som en 

knap offentlig ressource. Dette berører ikke 

muligheden for efterfølgende kontrol af, 

hvorvidt udvælgelseskriterierne er opfyldt, 

f.eks. ved milepæle, hvis kriterierne ikke 

med rimelighed kunne opfyldes 

indledningsvist. For at opretholde en 

effektiv brug af radiofrekvenser bør 

medlemsstater ikke tildele rettigheder, hvis 

deres kontrol tyder på, at ansøgeren ikke 

kan opfylde betingelserne, jf. dog 

muligheden for at fremme en tidsbegrænset 

brug på forsøgsbasis. Tilladelser til brug af 

frekvenser af med en tilstrækkelig lang 

gyldighedsperiode bør gøre investeringerne 

mere forudsigelige, hvilket bidrager til en 

hurtigere netudrulning og bedre tjenester 

samt til stabilitet, der understøtter 

frekvenshandel og -udlejning, med 

forbehold for regelmæssige vurderinger 
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ubegrænset periode, bør 

gyldighedsperioden både tage hensyn til de 

fastsatte mål og være tilstrækkelig til at 

fremme tilbagebetalingen af de 

investeringer, der er foretaget. Selv om en 

længere gyldighedsperiode bidrager til 

større investeringsforudsigelighed, tjener 

foranstaltninger, der skal sikre en effektiv 

brug af radiofrekvenser, såsom den 

kompetente myndigheds beføjelse til at 

ændre eller tilbagekalde retten, såfremt de 

dertil knyttede betingelser ikke opfyldes, 

eller fremme af frekvenshandel og –

udlejning, til at forhindre en 

uhensigtsmæssig akkumulering af 

radiofrekvenser og skaber større 

fleksibilitet i distributionen af 

frekvensressourcer. Større brug af afgifter 

på årsbasis er også et middel til at sikre en 

løbende vurdering af rettighedshaverens 

brug af frekvenser. 

af, om markedsudviklingen og den 

teknologiske innovation giver mulighed 

for en mere effektiv brug af frekvenserne. 

Medmindre der gives tilladelse til at bruge 

frekvenser for en ubegrænset periode, bør 

gyldighedsperioden både tage hensyn til de 

fastsatte mål og være tilstrækkelig til at 

fremme tilbagebetalingen af de 

investeringer, der er foretaget. Selv om en 

længere gyldighedsperiode bidrager til 

større investeringsforudsigelighed, tjener 

foranstaltninger, der skal sikre en effektiv 

brug af radiofrekvenser, såsom den 

kompetente myndigheds beføjelse til at 

ændre eller tilbagekalde retten, såfremt de 

dertil knyttede betingelser ikke opfyldes, 

eller fremme af frekvenshandel og –

udlejning, til at forhindre en 

uhensigtsmæssig akkumulering af 

radiofrekvenser og skaber større 

fleksibilitet i distributionen af 

frekvensressourcer. Større brug af afgifter 

på årsbasis er også et middel til at sikre en 

løbende vurdering af rettighedshaverens 

brug af frekvenser. 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med artikel 104 i forretningsordenen er dette ændringsforslag nødvendigt 

af hensyn til tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   226 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 119 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(119) Medlemsstaterne bør forud for 

tildelingen af rettigheder kun pålægge 

kontrol af betingelser, som en ansøger, der 

udviser almindelig omhu, med rimelighed 

kan forventes af opfylde, idet der tages 

(119) Medlemsstaterne bør forud for 

tildelingen af rettigheder kun pålægge 

kontrol af betingelser, som en ansøger, der 

udviser almindelig omhu, med rimelighed 

kan forventes af opfylde, idet der tages 
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behørigt hensyn til vigtigheden af den 

samfundsmæssige værdi og 

markedsværdien af radiofrekvenser som en 

knap offentlig ressource. Dette berører ikke 

muligheden for efterfølgende kontrol af, 

hvorvidt udvælgelseskriterierne er opfyldt, 

f.eks. ved milepæle, hvis kriterierne ikke 

med rimelighed kunne opfyldes 

indledningsvist. For at opretholde en 

effektiv brug af radiofrekvenser bør 

medlemsstater ikke tildele rettigheder, hvis 

deres kontrol tyder på, at ansøgeren ikke 

kan opfylde betingelserne, jf. dog 

muligheden for at fremme en tidsbegrænset 

brug på forsøgsbasis. Tilladelser til brug af 

frekvenser af en vis gyldighedsperiode bør 

gøre investeringerne mere forudsigelige, 

hvilket bidrager til en hurtigere 

netudrulning og bedre tjenester samt til 

stabilitet, der understøtter frekvenshandel 

og -udlejning. Medmindre der gives 

tilladelse til at bruge frekvenser for en 

ubegrænset periode, bør 

gyldighedsperioden både tage hensyn til de 

fastsatte mål og være tilstrækkelig til at 

fremme tilbagebetalingen af de 

investeringer, der er foretaget. Selv om en 

længere gyldighedsperiode bidrager til 

større investeringsforudsigelighed, tjener 

foranstaltninger, der skal sikre en effektiv 

brug af radiofrekvenser, såsom den 

kompetente myndigheds beføjelse til at 

ændre eller tilbagekalde retten, såfremt de 

dertil knyttede betingelser ikke opfyldes, 

eller fremme af frekvenshandel og –

udlejning, til at forhindre en 

uhensigtsmæssig akkumulering af 

radiofrekvenser og skaber større 

fleksibilitet i distributionen af 

frekvensressourcer. Større brug af afgifter 

på årsbasis er også et middel til at sikre en 

løbende vurdering af rettighedshaverens 

brug af frekvenser. 

behørigt hensyn til vigtigheden af den 

samfundsmæssige værdi og 

markedsværdien af radiofrekvenser som en 

knap offentlig ressource. Dette berører ikke 

muligheden for efterfølgende kontrol af, 

hvorvidt udvælgelseskriterierne er opfyldt, 

f.eks. ved milepæle, hvis kriterierne ikke 

med rimelighed kunne opfyldes 

indledningsvist. For at opretholde en 

effektiv brug af radiofrekvenser bør 

medlemsstater ikke tildele rettigheder, hvis 

deres kontrol tyder på, at ansøgeren ikke 

kan opfylde betingelserne, jf. dog 

muligheden for at fremme en tidsbegrænset 

brug på forsøgsbasis. Tilladelser til brug af 

frekvenser af en vis gyldighedsperiode bør 

gøre investeringerne mere forudsigelige, 

hvilket bidrager til en hurtigere 

netudrulning og bedre tjenester samt til 

stabilitet, der understøtter frekvenshandel 

og -udlejning. Medmindre der gives 

tilladelse til at bruge frekvenser for en 

ubegrænset periode, bør 

gyldighedsperioden både tage hensyn til de 

fastsatte mål og være tilstrækkelig til at 

fremme tilbagebetalingen af de 

investeringer, der er foretaget. Selv om en 

længere gyldighedsperiode bidrager til 

større investeringsforudsigelighed, tjener 

foranstaltninger, der skal sikre en effektiv 

brug af radiofrekvenser, der er af lige så 

stor betydning, såsom den kompetente 

myndigheds beføjelse til at foretage en 

midtvejsevaluering efter tildelingen af 

brugsretten og til at ændre eller 

tilbagekalde retten, såfremt de dertil 

knyttede betingelser ikke opfyldes, eller 

fremme af frekvenshandel og –udlejning, 

til at forhindre en uhensigtsmæssig 

akkumulering af radiofrekvenser og skaber 

større fleksibilitet i distributionen af 

frekvensressourcer. Større brug af afgifter 

på årsbasis er også et middel til at sikre en 

løbende vurdering af rettighedshaverens 

brug af frekvenser. 

Or. en 
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Ændringsforslag   227 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 124 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(124) Det bør være op til de nationale 

tilsynsmyndigheder at træffe 

foranstaltninger specifikt med henblik på at 

fremme konkurrencen, når brugsrettigheder 

til radiofrekvenser tildeles eller forlænges, 

da de har den fornødne økonomiske og 

tekniske viden og det fornødne kendskab 

til markedet. Betingelserne for at tildele 

frekvenser kan påvirke 

konkurrenceforholdene på markederne for 

elektronisk kommunikation og 

adgangsbetingelserne. Begrænset adgang 

til frekvenser, især hvor disse er knappe, 

kan skabe adgangsbarrierer eller hæmme 

investeringer, udrulning af net, levering af 

nye tjenester eller applikationer, innovation 

og konkurrence. Nye brugsrettigheder, 

herunder dem der er erhvervet gennem 

overdragelse eller leje, og indførelsen af 

nye fleksible kriterier for frekvensbrug, 

kan også påvirke konkurrencen. Visse 

betingelser kan, hvis de anvendes 

urimeligt, have andre virkninger, f.eks. kan 

frekvenslofter og -reservationer skabe en 

kunstig knaphed, 

engrosadgangsforpligtelser kan begrænse 

forretningsmodeller unødigt i mangel af 

markedsposition, og begrænsninger på 

overdragelser kan hindre udviklingen af 

sekundære markeder. Det er derfor 

nødvendigt at foretage en konsistent og 

objektiv konkurrencetest forud for 

pålæggelsen af sådanne betingelser, og den 

bør foretages konsekvent. Brugen af 

sådanne foranstaltninger bør derfor baseres 

på de nationale tilsynsmyndigheders 

grundige og objektive vurdering af 

markedet og konkurrenceforholdene. 

(124) Det bør være op til de nationale 

tilsynsmyndigheder at træffe 

foranstaltninger specifikt med henblik på at 

fremme konkurrencen, når brugsrettigheder 

til radiofrekvenser tildeles eller forlænges, 

da de har den fornødne økonomiske og 

tekniske viden og det fornødne kendskab 

til markedet. Betingelserne for at tildele 

frekvenser kan påvirke 

konkurrenceforholdene på markederne for 

elektronisk kommunikation og 

adgangsbetingelserne. Begrænset adgang 

til frekvenser, især hvor disse er knappe, 

kan skabe adgangsbarrierer eller hæmme 

investeringer, udrulning af net, levering af 

nye tjenester eller applikationer, innovation 

og konkurrence. Nye brugsrettigheder, 

herunder dem der er erhvervet gennem 

overdragelse eller leje, og indførelsen af 

nye fleksible kriterier for frekvensbrug, 

kan også påvirke konkurrencen. Visse 

betingelser kan, hvis de anvendes 

urimeligt, have andre virkninger, f.eks. kan 

frekvenslofter og -reservationer skabe en 

kunstig knaphed, 

engrosadgangsforpligtelser kan begrænse 

forretningsmodeller unødigt i mangel af 

markedsposition, og begrænsninger på 

overdragelser kan hindre udviklingen af 

sekundære markeder. Det er derfor 

nødvendigt at foretage en konsistent og 

objektiv konkurrencetest forud for 

pålæggelsen af sådanne betingelser, og den 

bør foretages konsekvent. Brugen af 

sådanne foranstaltninger bør derfor baseres 

på de nationale tilsynsmyndigheders 

grundige og objektive vurdering af 

markedet og konkurrenceforholdene. De 
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nationale tilsynsmyndigheder bør dog 

sikre, at frekvenserne anvendes på en 

effektiv måde, der fremmer konkurrence 

og ikke alene anvendes af et begrænset 

antal aktører med henblik på at begrænse 

konkurrencen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   228 

Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 127 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(127) En voldsom stigning i 

efterspørgslen efter radiofrekvenser og i 

slutbrugernes efterspørgsel efter trådløst 

bredbåndskapacitet kan betyde, at der må 

findes løsninger, som muliggør alternative, 

komplementære og frekvensmæssigt 

effektive adgangsløsninger, herunder 

trådløse adgangssystemer med lav effekt 

og lille rækkevidde, såsom radiobaseret 

lokalt datanet (RLAN) og net med små 

mobiladgangspunkter med lav effekt. 

Sådanne komplementære trådløse 

adgangssystemer, især offentligt 

tilgængelige RLAN-adgangspunkter, 

forbedrer adgangen til internettet for 

slutbrugere og mobiltrafikfordelingen for 

mobiloperatørerne. RLAN benytter 

harmoniserede radiofrekvenser, uden at der 

stilles krav om en individuel tilladelse eller 

brugsrettighed til frekvenser. De fleste 

RLAN-adgangspunkter benyttes indtil 

videre af private brugere som lokale 

trådløse forlængelser af deres faste 

bredbåndsforbindelse. Slutbrugere bør 

inden for rammerne af deres eget 

internetabonnement ikke forhindres i at 

dele adgangen til deres RLAN med andre, 

således at antallet af til rådighed værende 

adgangspunkter øges, navnlig i 

(127) En voldsom stigning i 

efterspørgslen efter radiofrekvenser og i 

slutbrugernes efterspørgsel efter trådløst 

bredbåndskapacitet kan betyde, at der må 

findes løsninger, som muliggør alternative, 

komplementære og frekvensmæssigt 

effektive adgangsløsninger, herunder 

trådløse adgangssystemer med lav effekt 

og lille rækkevidde, såsom radiobaseret 

lokalt datanet (RLAN) og net med små 

mobiladgangspunkter med lav effekt. 

Sådanne komplementære trådløse 

adgangssystemer, især offentligt 

tilgængelige RLAN-adgangspunkter, 

forbedrer adgangen til internettet for 

slutbrugere og mobiltrafikfordelingen for 

mobiloperatørerne. RLAN benytter 

harmoniserede radiofrekvenser, uden at der 

stilles krav om en individuel tilladelse eller 

brugsrettighed til frekvenser. De fleste 

RLAN-adgangspunkter benyttes indtil 

videre af private brugere som lokale 

trådløse forlængelser af deres faste 

bredbåndsforbindelse. Slutbrugere bør 

inden for rammerne af deres eget 

internetabonnement ikke forhindres i at 

dele adgangen til deres RLAN med andre, 

således at antallet af til rådighed værende 

adgangspunkter øges, navnlig i 
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tætbefolkede områder, den trådløse 

datakapacitet maksimeres ved hjælp af 

genanvendelse af radiofrekvenser, og der 

skabes en omkostningseffektiv trådløs 

bredbåndsinfrastruktur, der er tilgængelig 

for andre brugere. Unødige restriktioner på 

udrulning og sammenkobling af RLAN-

adgangspunkter bør derfor også fjernes. De 

offentlige myndigheder eller leverandører 

af offentlige tjenester, som bruger RLAN 

på deres områder til gavn for personale, 

gæster eller kunder, f.eks. for at lette 

adgangen til e-forvaltningstjenester eller til 

oplysninger om offentlig transport eller 

trafikstyring, kunne også give adgang til 

sådanne adgangspunkter til almen brug for 

borgerne som en ekstra tjeneste ud over de 

tjenester, der leveres til offentligheden på 

sådanne områder, i det omfang 

konkurrencereglerne og reglerne om 

offentlige indkøb tillader det. Leverandører 

af en sådan lokal adgang til elektroniske 

kommunikationsnet på eller omkring en 

privat ejendom eller et afgrænset offentligt 

område på et ikkekommercielt grundlag 

eller som ekstraydelse til en anden 

aktivitet, der ikke afhænger af en sådan 

adgang (såsom RLAN-hotspots, der stilles 

til rådighed for kunder, der betaler for 

andre ydelser, eller til offentligheden 

generelt i området) kan blive omfattet af 

kravene i generelle tilladelser til at bruge af 

radiofrekvenser, men bør ikke skulle 

opfylde betingelser eller krav, der er 

knyttet til de generelle tilladelser, og som 

gælder udbydere af offentlige 

kommunikationsnet eller -tjenester eller 

forpligtelser vedrørende slutbrugere eller 

samtrafik. Sådanne leverandører bør dog 

være omfattet af reglerne om ansvar i 

artikel 12 i direktiv 2000/31/EF om 

elektronisk handel35. Der kommer nye 

teknologier til, såsom LiFi (Light Fidelity), 

som vil supplere den aktuelle 

radiofrekvenskapacitet i RLAN og trådløse 

adgangspunkter med adgangspunkter, der 

er baseret på optisk synligt lys, og som vil 

føre til hybride lokale datanet, der 

tætbefolkede områder, den trådløse 

datakapacitet maksimeres ved hjælp af 

genanvendelse af radiofrekvenser, og der 

skabes en omkostningseffektiv trådløs 

bredbåndsinfrastruktur, der er tilgængelig 

for andre brugere. Unødige restriktioner på 

udrulning og sammenkobling af RLAN-

adgangspunkter bør derfor også fjernes. De 

offentlige myndigheder eller leverandører 

af offentlige tjenester, som bruger RLAN 

på deres områder til gavn for personale, 

gæster eller kunder, f.eks. for at lette 

adgangen til e-forvaltningstjenester eller til 

oplysninger om offentlig transport eller 

trafikstyring, kunne også give adgang til 

sådanne adgangspunkter til almen brug for 

borgerne som en ekstra tjeneste ud over de 

tjenester, der leveres til offentligheden på 

sådanne områder, i det omfang 

konkurrencereglerne og reglerne om 

offentlige indkøb tillader det. Leverandører 

af en sådan lokal adgang til elektroniske 

kommunikationsnet på eller omkring en 

privat ejendom eller et afgrænset offentligt 

område på et ikkekommercielt grundlag 

eller som ekstraydelse til en anden 

aktivitet, der ikke afhænger af en sådan 

adgang (såsom RLAN-hotspots, der stilles 

til rådighed for kunder, der betaler for 

andre ydelser, eller til offentligheden 

generelt i området) kan blive omfattet af 

kravene i generelle tilladelser til at bruge af 

radiofrekvenser, men bør ikke skulle 

opfylde betingelser eller krav, der er 

knyttet til de generelle tilladelser, og som 

gælder udbydere af offentlige 

kommunikationsnet eller -tjenester eller 

forpligtelser vedrørende slutbrugere eller 

samtrafik. Sådanne leverandører bør dog 

være omfattet af reglerne om ansvar i 

artikel 12 i direktiv 2000/31/EF om 

elektronisk handel35, fordi enkeltpersoner, 

der giver en tredjepart lokal adgang i 

forbindelse med ikkekommercielle 

overførsler, og som pålægges 

erstatningsansvar for indhold, der 

overføres via deres net, som de ikke har 

kontrol over, vil afholde dem fra at gøre 
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muliggør optisk trådløs kommunikation. det. Der kommer nye teknologier til, såsom 

LiFi (Light Fidelity), som vil supplere den 

aktuelle radiofrekvenskapacitet i RLAN og 

trådløse adgangspunkter med 

adgangspunkter, der er baseret på optisk 

synligt lys, og som vil føre til hybride 

lokale datanet, der muliggør optisk trådløs 

kommunikation. 

_________________ _________________ 

35Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige 

aspekter af informationssamfundstjenester, 

navnlig elektronisk handel, i det indre 

marked (direktiv om elektronisk handel) 

(EUT L 178 af 17.7.2000, s. 1). 

35Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige 

aspekter af informationssamfundstjenester, 

navnlig elektronisk handel, i det indre 

marked (direktiv om elektronisk handel) 

(EUT L 178 af 17.7.2000, s. 1). 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med artikel 104 i forretningsordenen er dette ændringsforslag nødvendigt 

af hensyn til tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   229 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 127 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(127) En voldsom stigning i 

efterspørgslen efter radiofrekvenser og i 

slutbrugernes efterspørgsel efter trådløst 

bredbåndskapacitet kan betyde, at der må 

findes løsninger, som muliggør alternative, 

komplementære og frekvensmæssigt 

effektive adgangsløsninger, herunder 

trådløse adgangssystemer med lav effekt 

og lille rækkevidde, såsom radiobaseret 

lokalt datanet (RLAN) og net med små 

mobiladgangspunkter med lav effekt. 

Sådanne komplementære trådløse 

(127) En voldsom stigning i 

efterspørgslen efter radiofrekvenser og i 

slutbrugernes efterspørgsel efter trådløst 

bredbåndskapacitet kan betyde, at der må 

findes løsninger, som muliggør alternative, 

komplementære og frekvensmæssigt 

effektive adgangsløsninger, herunder 

trådløse adgangssystemer med lav effekt 

og lille rækkevidde, såsom radiobaseret 

lokalt datanet (RLAN) og net med små 

mobiladgangspunkter med lav effekt. 

Sådanne komplementære trådløse 
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adgangssystemer, især offentligt 

tilgængelige RLAN-adgangspunkter, 

forbedrer adgangen til internettet for 

slutbrugere og mobiltrafikfordelingen for 

mobiloperatørerne. RLAN benytter 

harmoniserede radiofrekvenser, uden at der 

stilles krav om en individuel tilladelse eller 

brugsrettighed til frekvenser. De fleste 

RLAN-adgangspunkter benyttes indtil 

videre af private brugere som lokale 

trådløse forlængelser af deres faste 

bredbåndsforbindelse. Slutbrugere bør 

inden for rammerne af deres eget 

internetabonnement ikke forhindres i at 

dele adgangen til deres RLAN med andre, 

således at antallet af til rådighed værende 

adgangspunkter øges, navnlig i 

tætbefolkede områder, den trådløse 

datakapacitet maksimeres ved hjælp af 

genanvendelse af radiofrekvenser, og der 

skabes en omkostningseffektiv trådløs 

bredbåndsinfrastruktur, der er tilgængelig 

for andre brugere. Unødige restriktioner på 

udrulning og sammenkobling af RLAN-

adgangspunkter bør derfor også fjernes. De 

offentlige myndigheder eller leverandører 

af offentlige tjenester, som bruger RLAN 

på deres områder til gavn for personale, 

gæster eller kunder, f.eks. for at lette 

adgangen til e-forvaltningstjenester eller til 

oplysninger om offentlig transport eller 

trafikstyring, kunne også give adgang til 

sådanne adgangspunkter til almen brug for 

borgerne som en ekstra tjeneste ud over de 

tjenester, der leveres til offentligheden på 

sådanne områder, i det omfang 

konkurrencereglerne og reglerne om 

offentlige indkøb tillader det. Leverandører 

af en sådan lokal adgang til elektroniske 

kommunikationsnet på eller omkring en 

privat ejendom eller et afgrænset offentligt 

område på et ikkekommercielt grundlag 

eller som ekstraydelse til en anden 

aktivitet, der ikke afhænger af en sådan 

adgang (såsom RLAN-hotspots, der stilles 

til rådighed for kunder, der betaler for 

andre ydelser, eller til offentligheden 

generelt i området) kan blive omfattet af 

adgangssystemer, især offentligt 

tilgængelige RLAN-adgangspunkter, 

forbedrer adgangen til internettet for 

slutbrugere og mobiltrafikfordelingen for 

mobiloperatørerne. RLAN benytter 

harmoniserede radiofrekvenser, uden at der 

stilles krav om en individuel tilladelse eller 

brugsrettighed til frekvenser. De fleste 

RLAN-adgangspunkter benyttes indtil 

videre af private brugere som lokale 

trådløse forlængelser af deres faste 

bredbåndsforbindelse. Slutbrugere bør 

inden for rammerne af deres eget 

internetabonnement tilskyndes til at dele 

adgangen til deres RLAN med andre, 

således at antallet af til rådighed værende 

adgangspunkter øges, navnlig i 

tætbefolkede områder, den trådløse 

datakapacitet maksimeres ved hjælp af 

genanvendelse af radiofrekvenser, og der 

skabes en omkostningseffektiv trådløs 

bredbåndsinfrastruktur, der er tilgængelig 

for andre brugere. Unødige restriktioner på 

udrulning og sammenkobling af RLAN-

adgangspunkter bør derfor også fjernes. De 

offentlige myndigheder eller leverandører 

af offentlige tjenester, som bruger RLAN 

på deres områder til gavn for personale, 

gæster eller kunder, f.eks. for at lette 

adgangen til e-forvaltningstjenester eller til 

oplysninger om offentlig transport eller 

trafikstyring, kunne også give adgang til 

sådanne adgangspunkter til almen brug for 

borgerne som en ekstra tjeneste ud over de 

tjenester, der leveres til offentligheden på 

sådanne områder, i det omfang 

konkurrencereglerne og reglerne om 

offentlige indkøb tillader det. Leverandører 

af en sådan lokal adgang til elektroniske 

kommunikationsnet på eller omkring en 

privat ejendom eller et afgrænset offentligt 

område på et ikkekommercielt grundlag 

eller som ekstraydelse til en anden 

aktivitet, der ikke afhænger af en sådan 

adgang (såsom RLAN-hotspots, der stilles 

til rådighed for kunder, der betaler for 

andre ydelser, eller til offentligheden 

generelt i området) kan blive omfattet af 
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kravene i generelle tilladelser til at bruge af 

radiofrekvenser, men bør ikke skulle 

opfylde betingelser eller krav, der er 

knyttet til de generelle tilladelser, og som 

gælder udbydere af offentlige 

kommunikationsnet eller -tjenester eller 

forpligtelser vedrørende slutbrugere eller 

samtrafik. Sådanne leverandører bør dog 

være omfattet af reglerne om ansvar i 

artikel 12 i direktiv 2000/31/EF om 

elektronisk handel35. Der kommer nye 

teknologier til, såsom LiFi (Light Fidelity), 

som vil supplere den aktuelle 

radiofrekvenskapacitet i RLAN og trådløse 

adgangspunkter med adgangspunkter, der 

er baseret på optisk synligt lys, og som vil 

føre til hybride lokale datanet, der 

muliggør optisk trådløs kommunikation. 

kravene i generelle tilladelser til at bruge af 

radiofrekvenser, men bør ikke skulle 

opfylde betingelser eller krav, der er 

knyttet til de generelle tilladelser, og som 

gælder udbydere af offentlige 

kommunikationsnet eller -tjenester eller 

forpligtelser vedrørende slutbrugere eller 

samtrafik. Sådanne leverandører samt 

slutbrugere eller brugere, der deler 

adgang, bør dog være omfattet af reglerne 

om ansvar i artikel 12 i direktiv 

2000/31/EF om elektronisk handel35. Der 

kommer nye teknologier til, såsom LiFi 

(Light Fidelity), som vil supplere den 

aktuelle radiofrekvenskapacitet i RLAN og 

trådløse adgangspunkter med 

adgangspunkter, der er baseret på optisk 

synligt lys, og som vil føre til hybride 

lokale datanet, der muliggør optisk trådløs 

kommunikation. 

_________________ _________________ 

35Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige 

aspekter af informationssamfundstjenester, 

navnlig elektronisk handel, i det indre 

marked (direktiv om elektronisk handel) 

(EUT L 178 af 17.7.2000, s. 1). 

35Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige 

aspekter af informationssamfundstjenester, 

navnlig elektronisk handel, i det indre 

marked (direktiv om elektronisk handel) 

(EUT L 178 af 17.7.2000, s. 1). 

Or. en 

 

Ændringsforslag   230 

Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 138 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(138) Hvis sådanne 

interoperabilitetsproblemer opstår, kan 

Kommissionen anmode om en rapport fra 

BEREC, som skal udarbejde en faktuel 

vurdering af markedssituationen på EU-

niveau og medlemsstatsniveau. På 

grundlag af BEREC’s rapport og anden til 

(138) Hvis sådanne 

interoperabilitetsproblemer opstår, kan 

Kommissionen anmode om en rapport fra 

BEREC, som skal udarbejde en faktuel 

vurdering af markedssituationen på EU-

niveau og medlemsstatsniveau. På 

grundlag af BEREC’s rapport og anden til 
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rådighed værende dokumentation og under 

hensyntagen til virkninger på det indre 

marked afgør Kommissionen, om der er 

behov for, at de nationale 

tilsynsmyndigheder griber ind med 

regulering. Hvis Kommissionen mener, at 

de nationale tilsynsmyndigheder bør 

overveje at indføre forskrifter, kan den 

vedtage gennemførelsesforanstaltninger, 

som specificerer, hvilken form og hvilket 

omfang eventuelle forskrifter fra de 

nationale tilsynsmyndigheder bør have, 

herunder foranstaltninger med henblik på 

at pålægge alle eller bestemte udbydere 

obligatorisk brug af standarder eller 

specifikationer. Udtrykket europæisk 

standard og international standard er 

defineret i artikel 2 i forordning (EU) nr. 

1025/2012.36 De nationale 

tilsynsmyndigheder bør i lyset af de 

specifikke nationale omstændigheder 

vurdere, om en intervention er nødvendig 

og berettiget for at sikre end-to-end-

forbindelse eller adgang til 

beredskabstjenester og i givet fald pålægge 

forholdsmæssigt afpassede forpligtelser i 

overensstemmelse med Kommissionens 

gennemførelsesforanstaltninger. 

rådighed værende dokumentation og under 

hensyntagen til virkninger på det indre 

marked afgør Kommissionen, om der er 

behov for, at de nationale 

tilsynsmyndigheder griber ind med 

regulering. Hvis Kommissionen mener, at 

de nationale tilsynsmyndigheder bør 

overveje at indføre forskrifter, kan den 

vedtage gennemførelsesforanstaltninger, 

som specificerer, hvilken form og hvilket 

omfang eventuelle forskrifter fra de 

nationale tilsynsmyndigheder bør have, 

herunder foranstaltninger med henblik på 

at pålægge alle eller bestemte udbydere 

obligatorisk brug af standarder eller 

specifikationer. Udtrykket europæisk 

standard og international standard er 

defineret i artikel 2 i forordning (EU) nr. 

1025/2012.36 De nationale 

tilsynsmyndigheder bør i lyset af de 

specifikke nationale omstændigheder 

vurdere, om en intervention er nødvendig 

og berettiget for at sikre end-to-end-

forbindelse eller adgang til 

beredskabstjenester og i givet fald pålægge 

forholdsmæssigt afpassede forpligtelser i 

overensstemmelse med Kommissionen 

gennemførelsesforanstaltninger. De 

nationale tilsynsmyndigheder bør ikke 

indføre flere krav til Kommissionens 

gennemførelsesforanstaltninger, fordi de 

vil hindre det indre markeds funktion. 

_________________ _________________ 

36Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. 

oktober 2012 om europæisk 

standardisering, om ændring af Rådets 

direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 

98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 

2009/23/EF og 2009/105/EF og om 

ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF 

og Europa-Parlamentets og Rådets 

afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 364 af 

14.11.2012, s.12). 

36Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. 

oktober 2012 om europæisk 

standardisering, om ændring af Rådets 

direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 

98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 

2009/23/EF og 2009/105/EF og om 

ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF 

og Europa-Parlamentets og Rådets 

afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 364 af 

14.11.2012, s.12). 
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Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med artikel 104 i forretningsordenen er dette ændringsforslag nødvendigt 

af hensyn til tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   231 

Olle Ludvigsson 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 139 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(139) I tilfælde, hvor virksomheder ikke 

har adgang til realistiske alternativer til 

aktiver, der ikke kan erstattes, frem til 

første fordeler, bør de nationale 

tilsynsmyndigheder have beføjelse til at 

pålægge alle udbydere 

adgangsforpligtelser, uden at dette berører 

deres markedsposition. De nationale 

tilsynsmyndigheder bør i den forbindelse 

tage hensyn til alle tekniske og 

økonomiske hindringer for fremtidig 

duplikering af net. Det forhold, at der 

allerede findes mere end en infrastruktur, 

bør ikke nødvendigvis fortolkes som tegn 

på, at dets aktiver kan duplikeres. Den 

første fordeler bør identificeres ud fra 

objektive kriterier. 

(139) I tilfælde, hvor virksomheder ikke 

har adgang til realistiske alternativer til 

aktiver, der ikke kan erstattes, frem til 

første fordeler, bør de nationale 

tilsynsmyndigheder have beføjelse til at 

pålægge alle udbydere 

adgangsforpligtelser, uden at dette berører 

deres markedsposition. De nationale 

tilsynsmyndigheder bør i den forbindelse 

tage hensyn til alle tekniske og 

økonomiske hindringer for fremtidig 

duplikering af net. Det forhold, at der 

allerede findes mere end en infrastruktur, 

bør ikke nødvendigvis fortolkes som tegn 

på, at dets aktiver kan duplikeres. Den 

første fordeler bør identificeres ud fra 

objektive kriterier. Under særlige 

omstændigheder bør nationale 

tilsynsmyndigheder kunne pålægge 

adgangsforpligtelser til aktive 

netelementer, der anvendes til levering af 

tjenester på sådanne infrastrukturer. 

Sådanne omstændigheder kan 

forekomme, når adgang til passive 

elementer er økonomisk ineffektiv eller 

fysisk umulig. De nationale 

tilsynsmyndigheder bør ikke pålægge 

forpligtelser efter det første krydsfelt eller 

den første fordeler, hvis adgangen 

allerede er sikret på et teknisk plan, der 

giver den adgangssøgende samme 

funktion og mulighed for kontrol og 
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tilpasning af adgangen til vedkommendes 

tjenester og omkostninger på samme 

måde, som hvis adgangen var via 

symmetrisk regulering. Med henblik på at 

beskytte de konkurrencemæssige fordele 

for slutbrugerne skal det sikres, at den 

størst mulige andel af værdikæden for 

ethvert slutbrugerprodukt er underlagt 

konkurrence. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   232 

Eva Kaili 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 139 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(139) I tilfælde, hvor virksomheder ikke 

har adgang til realistiske alternativer til 

aktiver, der ikke kan erstattes, frem til 

første fordeler, bør de nationale 

tilsynsmyndigheder have beføjelse til at 

pålægge alle udbydere 

adgangsforpligtelser, uden at dette berører 

deres markedsposition. De nationale 

tilsynsmyndigheder bør i den forbindelse 

tage hensyn til alle tekniske og 

økonomiske hindringer for fremtidig 

duplikering af net. Det forhold, at der 

allerede findes mere end en infrastruktur, 

bør ikke nødvendigvis fortolkes som tegn 

på, at dets aktiver kan duplikeres. Den 

første fordeler bør identificeres ud fra 

objektive kriterier. 

(139) I tilfælde, hvor virksomheder ikke 

har adgang til realistiske alternativer til 

aktiver, der ikke kan erstattes, frem til 

første fordeler, bør de nationale 

tilsynsmyndigheder have beføjelse til at 

pålægge alle udbydere 

adgangsforpligtelser, uden at dette berører 

deres markedsposition. De nationale 

tilsynsmyndigheder bør i den forbindelse 

tage hensyn til alle tekniske og 

økonomiske hindringer for fremtidig 

duplikering af net. Det forhold, at der 

allerede findes mere end en infrastruktur, 

bør ikke nødvendigvis fortolkes som tegn 

på, at dets aktiver kan duplikeres. Den 

første fordeler bør identificeres ud fra 

objektive kriterier. 

Under særlige omstændigheder bør 

nationale tilsynsmyndigheder i 

overensstemmelse med målene med dette 

direktiv kunne pålægge 

adgangsforpligtelser til aktive 

netelementer, der anvendes til levering af 

tjenester på sådanne infrastrukturer. 

Sådanne omstændigheder kan 

forekomme, når adgang til passive 
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elementer er økonomisk ineffektive eller 

fysisk umulige. Med henblik på at beskytte 

de konkurrencemæssige fordele for 

slutbrugerne skal det sikres, at den størst 

mulige andel af værdikæden for ethvert 

slutbrugerprodukt er underlagt 

konkurrence. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   233 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 139 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(139) I tilfælde, hvor virksomheder ikke 

har adgang til realistiske alternativer til 

aktiver, der ikke kan erstattes, frem til 

første fordeler, bør de nationale 

tilsynsmyndigheder have beføjelse til at 

pålægge alle udbydere 

adgangsforpligtelser, uden at dette berører 

deres markedsposition. De nationale 

tilsynsmyndigheder bør i den forbindelse 

tage hensyn til alle tekniske og 

økonomiske hindringer for fremtidig 

duplikering af net. Det forhold, at der 

allerede findes mere end en infrastruktur, 

bør ikke nødvendigvis fortolkes som tegn 

på, at dets aktiver kan duplikeres. Den 

første fordeler bør identificeres ud fra 

objektive kriterier. 

(139) I tilfælde, hvor virksomheder ikke 

har adgang til realistiske alternativer til 

aktiver, der ikke kan erstattes, frem til 

første fordeler, bør de nationale 

tilsynsmyndigheder have beføjelse til at 

pålægge alle udbydere 

adgangsforpligtelser, uden at dette berører 

deres markedsposition. De nationale 

tilsynsmyndigheder bør i den forbindelse 

tage hensyn til alle tekniske og 

økonomiske hindringer for fremtidig 

duplikering af net. Det forhold, at der 

allerede findes mere end en infrastruktur, 

bør ikke nødvendigvis fortolkes som tegn 

på, at dets aktiver kan duplikeres. Den 

første fordeler bør identificeres ud fra 

objektive kriterier. 

Under særlige omstændigheder bør 

nationale tilsynsmyndigheder i 

overensstemmelse med målene med dette 

direktiv kunne pålægge 

adgangsforpligtelser til aktive 

netværkselementer, der anvendes til 

levering af tjenester på sådanne 

infrastrukturer. Sådanne omstændigheder 

kan forekomme, når adgang til passive 

elementer er økonomisk ineffektive eller 
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fysisk umulige. Med henblik på at beskytte 

de konkurrencemæssige fordele for 

slutbrugerne skal det sikres, at den størst 

mulige andel af værdikæden for ethvert 

slutbrugerprodukt er underlagt 

konkurrence. 

Or. en 

Begrundelse 

Medlemsstaterne skal have mulighed for at give de nationale tilsynsmyndigheder 

bemyndigelse til at håndtere oligopolistiske markedsstrukturer. De værktøjer, som nationale 

tilsynsmyndigheder i henhold til telekommunikationsregulering råder over, er primært 

koncentreret om tilfælde, hvor en stærk markedsposition kan påvises. Det er en vigtig 

hindring for reguleringstiltag, som det er vanskeligt for nationale tilsynsmyndigheder at 

overkomme. Desuden kan oligopolistiske markedsstrukturer, hvor markedet er domineret af 

mere end én spiller, være problematiske. 

 

Ændringsforslag   234 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 139 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(139) I tilfælde, hvor virksomheder ikke 

har adgang til realistiske alternativer til 

aktiver, der ikke kan erstattes, frem til 

første fordeler, bør de nationale 

tilsynsmyndigheder have beføjelse til at 

pålægge alle udbydere 

adgangsforpligtelser, uden at dette berører 

deres markedsposition. De nationale 

tilsynsmyndigheder bør i den forbindelse 

tage hensyn til alle tekniske og 

økonomiske hindringer for fremtidig 

duplikering af net. Det forhold, at der 

allerede findes mere end en infrastruktur, 

bør ikke nødvendigvis fortolkes som tegn 

på, at dets aktiver kan duplikeres. Den 

første fordeler bør identificeres ud fra 

objektive kriterier. 

(139) I tilfælde, hvor virksomheder ikke 

har adgang til realistiske alternativer til 

aktiver, der ikke kan erstattes, frem til 

første fordeler, bør de nationale 

tilsynsmyndigheder have beføjelse til at 

pålægge alle udbydere 

adgangsforpligtelser, uden at dette berører 

deres markedsposition. De nationale 

tilsynsmyndigheder bør i den forbindelse 

tage hensyn til alle tekniske og 

økonomiske hindringer for fremtidig 

duplikering af net. Det forhold, at der 

allerede findes mere end en infrastruktur, 

bør ikke nødvendigvis fortolkes som tegn 

på, at dets aktiver kan duplikeres. Den 

første fordeler bør identificeres ud fra 

objektive kriterier. Under særlige 
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omstændigheder bør nationale 

tilsynsmyndigheder i overensstemmelse 

med målene med dette direktiv kunne 

pålægge adgangsforpligtelser til aktive 

netværkselementer, der anvendes til 

levering af tjenester på sådanne 

infrastrukturer. Sådanne omstændigheder 

kan forekomme, når adgang til passive 

elementer er økonomisk ineffektive eller 

fysisk umulige. Med henblik på at beskytte 

de konkurrencemæssige fordele for 

slutbrugerne skal det sikres, at den størst 

mulige andel af værdikæden for ethvert 

slutbrugerprodukt er underlagt 

konkurrence. 

Or. en 

Begrundelse 

De værktøjer, som nationale tilsynsmyndigheder i henhold til telekommunikationsregulering 

råder over, er primært koncentreret om tilfælde, hvor en stærk markedsposition kan påvises. 

Det er en vigtig hindring for reguleringstiltag, som det er vanskeligt for nationale 

tilsynsmyndigheder at overkomme. Det er vigtigt at nævne, at tilfælde med en stærk 

markedsposition ikke er den eneste trussel mod konkurrence. Oligopolistiske strukturer, hvor 

markedet domineres af nogle få aktører er også problematisk, og det forekommer stadigt 

oftere som følge af markedskonsolidering. Medlemsstaterne skal have mulighed for at give de 

nationale tilsynsmyndigheder bemyndigelse til at håndtere oligopolistiske markedstrukturer. 

 

Ændringsforslag   235 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 139 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(139) I tilfælde, hvor virksomheder ikke 

har adgang til realistiske alternativer til 

aktiver, der ikke kan erstattes, frem til 

første fordeler, bør de nationale 

tilsynsmyndigheder have beføjelse til at 

pålægge alle udbydere 

adgangsforpligtelser, uden at dette berører 

deres markedsposition. De nationale 

tilsynsmyndigheder bør i den forbindelse 

(139) I tilfælde, hvor virksomheder ikke 

har adgang til realistiske alternativer til 

aktiver, der ikke kan erstattes, frem til 

første fordeler, bør de nationale 

tilsynsmyndigheder have beføjelse til at 

pålægge alle udbydere 

adgangsforpligtelser, uden at dette berører 

deres markedsposition. De nationale 

tilsynsmyndigheder bør i den forbindelse 
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tage hensyn til alle tekniske og 

økonomiske hindringer for fremtidig 

duplikering af net. Det forhold, at der 

allerede findes mere end en infrastruktur, 

bør ikke nødvendigvis fortolkes som tegn 

på, at dets aktiver kan duplikeres. Den 

første fordeler bør identificeres ud fra 

objektive kriterier. 

tage hensyn til alle tekniske og 

økonomiske hindringer for fremtidig 

duplikering af net. Eftersom disse 

forpligtelser kan være indgribende, 

underminere incitamenter til 

investeringer og have de negative 

konsekvenser, at dominerende aktørers 

stillinger bliver styrket, bør de kun 

indføres, i tilfælde hvor det er begrundet 

og står i forhold til langsigtet bæredygtig 

konkurrence på de relevante markeder. 
Det forhold, at der allerede findes mere end 

en infrastruktur, bør ikke nødvendigvis 

fortolkes som tegn på, at dets aktiver kan 

duplikeres. Den første fordeler bør 

identificeres ud fra objektive kriterier. 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med artikel 104 i forretningsordenen er dette ændringsforslag nødvendigt 

af hensyn til tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   236 

Kathleen Van Brempt 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 139 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(139) I tilfælde, hvor virksomheder ikke 

har adgang til realistiske alternativer til 

aktiver, der ikke kan erstattes, frem til 

første fordeler, bør de nationale 

tilsynsmyndigheder have beføjelse til at 

pålægge alle udbydere 

adgangsforpligtelser, uden at dette berører 

deres markedsposition. De nationale 

tilsynsmyndigheder bør i den forbindelse 

tage hensyn til alle tekniske og 

økonomiske hindringer for fremtidig 

duplikering af net. Det forhold, at der 

allerede findes mere end en infrastruktur, 

bør ikke nødvendigvis fortolkes som tegn 

(139) I tilfælde, hvor virksomheder ikke 

har adgang til realistiske alternativer til 

aktiver, der ikke kan erstattes, frem til 

første fordeler, bør de nationale 

tilsynsmyndigheder have beføjelse til at 

pålægge alle udbydere 

adgangsforpligtelser, uden at dette berører 

deres markedsposition. De nationale 

tilsynsmyndigheder bør i den forbindelse 

tage hensyn til alle tekniske og 

økonomiske hindringer for fremtidig 

duplikering af net. Det forhold, at der 

allerede findes mere end en infrastruktur, 

bør ikke nødvendigvis fortolkes som tegn 
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på, at dets aktiver kan duplikeres. Den 

første fordeler bør identificeres ud fra 

objektive kriterier. 

på, at dets aktiver kan duplikeres. Den 

første fordeler bør identificeres ud fra 

objektive kriterier. De nationale 

tilsynsmyndigheder bør have redskaber til 

rådighed og mulighed for at gribe ind, når 

omstændighederne kræver det, for hele 

tiden at sikre de bedste resultater for 

slutbrugerne for så vidt angår kvalitet og 

tilstedeværelsen af konkurrencedygtige 

alternativer til rimelige priser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   237 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 139 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(139) I tilfælde, hvor virksomheder ikke 

har adgang til realistiske alternativer til 

aktiver, der ikke kan erstattes, frem til 

første fordeler, bør de nationale 

tilsynsmyndigheder have beføjelse til at 

pålægge alle udbydere 

adgangsforpligtelser, uden at dette 

berører deres markedsposition. De 

nationale tilsynsmyndigheder bør i den 

forbindelse tage hensyn til alle tekniske 

og økonomisme hindringer for fremtidig 

dublikering af net. Det forhold, at der 

allerede findes mere end en infrastruktur, 

bør ikke nødvendigvis fortolkes som tegn 

på, at dets aktiver kan duplikeres. Den 

første fordeler bør identificeres ud fra 

objektive kriterier. 

(139) EU-direktiv 2014/61/EU til 

reduktion af omkostningerne ved 

etablering af højhastighedsnet til 

elektronisk kommunikation omfatter 

yderligere elementer til en symmetrisk 

regulering. Deri er fastlagt, at Europa-

Kommissionen senest den 1. juli 2018 

forelægger Europa-Parlamentet og Rådet 

en rapport om gennemførelsen af dette 

direktiv. Resultaterne af 

gennemførelsesrapporten skal afventes, så 

det på grundlag af denne kan afgøres, om 

der skal kræves yderligere elementer i en 

symmetrisk regulering. 

Or.  

Begrundelse 

Gennemførelsesrapporten for EU-direktivet 2014/61/EU til reduktion af omkostningerne ved 

etablering af højhastighedsnet til elektronisk kommunikation, som forelægges senest den 1. 
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juli 2018, vil præsentere en nøjagtig analyse af yderligere elementer i en systemisk regulering 

og deres virkninger på markedet. På dette tidspunkt bør denne rapport først afventes. 

 

Ændringsforslag   238 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 139 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(139) I tilfælde, hvor virksomheder ikke 

har adgang til realistiske alternativer til 

aktiver, der ikke kan erstattes, frem til 

første fordeler, bør de nationale 

tilsynsmyndigheder have beføjelse til at 

pålægge alle udbydere 

adgangsforpligtelser, uden at dette berører 

deres markedsposition. De nationale 

tilsynsmyndigheder bør i den forbindelse 

tage hensyn til alle tekniske og 

økonomiske hindringer for fremtidig 

duplikering af net. Det forhold, at der 

allerede findes mere end en infrastruktur, 

bør ikke nødvendigvis fortolkes som tegn 

på, at dets aktiver kan duplikeres. Den 

første fordeler bør identificeres ud fra 

objektive kriterier. 

(139) I tilfælde, hvor virksomheder ikke 

har adgang til realistiske alternativer til 

aktiver, der ikke kan erstattes, frem til en 

fordeler, bør de nationale 

tilsynsmyndigheder have beføjelse til at 

pålægge alle udbydere 

adgangsforpligtelser, uden at dette berører 

deres markedsposition. De nationale 

tilsynsmyndigheder bør i den forbindelse 

tage hensyn til alle tekniske og 

økonomiske hindringer for fremtidig 

duplikering af net. Det forhold, at der 

allerede findes mere end en infrastruktur, 

bør ikke nødvendigvis fortolkes som tegn 

på, at dets aktiver kan duplikeres. 

Fordeleren skal bestemmes af den 

nationale tilsynsmyndighed. De nationale 

tilsynsmyndigheder afvejer ved 

fastlæggelsen af placeringen af fordeleren 

fordelene ved infrastrukturkonkurrence 

og behovet for at undgå ineffektiv 

fordobling af netelementer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   239 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 139 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(139) I tilfælde, hvor virksomheder ikke (139) I tilfælde, hvor virksomheder ikke 
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har adgang til realistiske alternativer til 

aktiver, der ikke kan erstattes, frem til 

første fordeler, bør de nationale 

tilsynsmyndigheder have beføjelse til at 

pålægge alle udbydere 

adgangsforpligtelser, uden at dette berører 

deres markedsposition. De nationale 

tilsynsmyndigheder bør i den forbindelse 

tage hensyn til alle tekniske og 

økonomiske hindringer for fremtidig 

duplikering af net. Det forhold, at der 

allerede findes mere end en infrastruktur, 

bør ikke nødvendigvis fortolkes som tegn 

på, at dets aktiver kan duplikeres. Den 

første fordeler bør identificeres ud fra 

objektive kriterier. 

har adgang til realistiske alternativer til 

aktiver, der ikke kan erstattes, frem til 

første fordeler, bør de nationale 

tilsynsmyndigheder have beføjelse til at 

pålægge alle ejere af ledningsnet og 

kabler eller virksomheder, der har 

brugsretten til disse ledningsnet og kabler, 
adgangsforpligtelser, uden at dette berører 

deres markedsposition. De nationale 

tilsynsmyndigheder bør i den forbindelse 

tage hensyn til alle tekniske og 

økonomiske hindringer for fremtidig 

duplikering af net. Det forhold, at der 

allerede findes mere end en infrastruktur, 

bør ikke nødvendigvis fortolkes som tegn 

på, at dets aktiver kan duplikeres. Den 

første fordeler bør identificeres ud fra 

objektive kriterier. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   240 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 139 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (139a) I geografiske områder, hvor 

markeder i kraft af potentielle 

investeringer eller kommercielle aftaler, 

herunder aftaler om fælles investering, 

viser tegn på eller kan forventes på et 

senere tidspunkt at opfylde kriterierne for 

et oligopol, vil styrkelsen af konkurrence 

og beskyttelse af slutbrugerens fordele 

sandsynligvis blive bragt i fare. Hvis de 

nationale tilsynsmyndigheder kan påpege 

ensidig markedsstyrke, vil det være 

passende for dem at agere og forinden 

udføre en specifik overvågning. De vil 

desuden sandsynligvis være nødt til at 

pålægge eller videreføre forudgående 

forpligtelser. Dette gælder i særdeleshed, 
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hvis der er tale om et engrosmarked. 

Or. en 

Begrundelse 

Tilfælde med en stærk markedsposition ikke er den eneste trussel mod konkurrence. 

Oligopolistiske strukturer, hvor markedet domineres af nogle få aktører, er også 

problematisk, og det forekommer stadigt oftere. Det er vigtigt, at nationale 

tilsynsmyndigheder har redskaber til at bekæmpe oligopolistiske Markedsstrukturer. 

 

Ændringsforslag   241 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 139 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (139a) I geografiske områder, hvor 

markeder i kraft af potentielle 

investeringer eller kommercielle aftaler, 

herunder aftaler om fælles investering, 

viser tegn på eller kan forventes på et 

senere tidspunkt at opfylde kriterierne for 

et oligopol, vil styrkelsen af konkurrence 

og beskyttelse af slutbrugerens fordele 

sandsynligvis blive bragt i fare. I disse 

tilfælde vil det være passende for de 

nationale tilsynsmyndigheder at være 

årvågne og forinden udføre særlig 

overvågning. De vil desuden sandsynligvis 

være nødt til at pålægge eller videreføre 

forudgående forpligtelser. Dette gælder i 

særdeleshed, hvis der er tale om et 

engrosmarked. 

Or. en 

Begrundelse 

The tools that NRAs are given by telecom regulation are mainly focused on situations where 

Significant Market Power (SMP) is demonstrable. This is an important barrier for regulatory 

intervention that is not easy for NRAs to overcome. Importantly, as BEREC rightly points out, 
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situations of Significant Market Power are not the only threats to competition. Oligopolistic 

structures where the market is dominated by not one but a reduced number of players are also 

problematic and increasingly commonplace as a result of market consolidation. Member 

States must be entitled to empower their NRAs to deal with oligopolistic market structures. 

 

Ændringsforslag   242 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 140 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(140) Det kan være berettiget at udvide 

adgangsforpligtelserne til ledningsnet og 

kabler efter det første krydsfelt i 

tyndtbefolkede områder, såfremt det er 

påvist, at duplikering også ville være 

muligt efter første krydsfelt. Herved skal 

sådanne forpligtelser begrænses til felter, 

der ligger så tæt på slutbrugere som 

muligt. 

udgår 

Or.  

Begrundelse 

Gennemførelsesrapporten for EU-direktivet 2014/61/EU til reduktion af omkostningerne ved 

etablering af højhastighedsnet til elektronisk kommunikation, som forelægges senest den 1. 

juli 2018, vil præsentere en nøjagtig analyse af yderligere elementer i en systemisk regulering 

og deres virkninger på markedet. På dette tidspunkt bør denne rapport først afventes. 

 

Ændringsforslag   243 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 140 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(140) Det kan være berettiget at udvide 

adgangsforpligtelserne til ledningsnet og 

kabler efter det første krydsfelt eller den 

første fordeler i tyndtbefolkede områder, 

idet sådanne forpligtelser begrænses til 

(140) Det kan være berettiget at udvide 

adgangsforpligtelserne til ledningsnet og 

kabler efter det første krydsfelt eller den 

første fordeler især i tyndtbefolkede 

områder, idet sådanne forpligtelser 
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fordelere og krydsfelter, der ligger så tæt 

på slutbrugere som muligt, i tilfælde hvor 

det påvises, at duplikering også ville være 

umuligt efter første krydsfelt. 

begrænses til fordelere og krydsfelter, der 

ligger så tæt på slutbrugere som muligt, i 

tilfælde hvor det påvises, at duplikering 

også ville være umuligt efter første 

krydsfelt. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   244 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 140 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(140) Det kan være berettiget at udvide 

adgangsforpligtelserne til ledningsnet og 

kabler efter det første krydsfelt eller den 

første fordeler i tyndtbefolkede områder, 

idet sådanne forpligtelser begrænses til 

fordelere og krydsfelter, der ligger så tæt 

på slutbrugere som muligt, i tilfælde hvor 

det påvises, at duplikering også ville være 

umuligt efter første krydsfelt. 

(140) Det kan være berettiget at udvide 

adgangsforpligtelserne til ledningsnet og 

kabler efter et krydsfelt eller en fordeler, 

der er fastlagt af den nationale 

tilsynsmyndighed i tyndtbefolkede 

områder, i tilfælde hvor det påvises, at 

duplikering også ville være økonomisk 

eller fysisk umuligt efter første krydsfelt. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   245 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 141 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(141) I sådanne tilfælde og for efterleve 

proportionalitetsprincippet kan det være 

hensigtsmæssigt for de nationale 

tilsynsmyndigheder at udelukke visse 

kategorier af ejere eller virksomheder, 

eller begge, fra forpligtelser, der går 

videre end den første fordeler, med den 

begrundelse, at en adgangsforpligtelse, 

udgår 
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som ikke bygger på en stærk 

markedsposition, kunne risikere at skade 

deres forretningsmuligheder ved nyligt 

udrullede netelementer. Strukturelt 

adskilte virksomheder bør ikke 

underkastes sådanne 

adgangsforpligtelser, hvis de tilbyder en 

effektiv alternativ adgang på et 

kommercielt grundlag til et net med meget 

høj kapacitet. 

Or.  

Begrundelse 

Gennemførelsesrapporten for EU-direktivet 2014/61/EU til reduktion af omkostningerne ved 

etablering af højhastighedsnet til elektronisk kommunikation, som forelægges senest den 1. 

juli 2018, vil præsentere en nøjagtig analyse af yderligere elementer i en systemisk regulering 

og deres virkninger på markedet. På dette tidspunkt bør denne rapport først afventes. 

 

Ændringsforslag   246 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 141 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(141) I sådanne tilfælde og for efterleve 

proportionalitetsprincippet kan det være 

hensigtsmæssigt for de nationale 

tilsynsmyndigheder at udelukke visse 

kategorier af ejere eller virksomheder, 

eller begge, fra forpligtelser, der går 

videre end den første fordeler, med den 

begrundelse, at en adgangsforpligtelse, 

som ikke bygger på en stærk 

markedsposition, kunne risikere at skade 

deres forretningsmuligheder ved nyligt 

udrullede netelementer. Strukturelt 

adskilte virksomheder bør ikke 

underkastes sådanne 

adgangsforpligtelser, hvis de tilbyder en 

effektiv alternativ adgang på et 

kommercielt grundlag til et net med meget 

høj kapacitet. 

udgår 
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Or. en 

 

Ændringsforslag   247 

Michał Boni 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 142 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(142) Deling af passiv eller aktiv 

infrastruktur, der benyttes ved trådløse 

elektroniske kommunikationstjenester, 

eller den fælles udrulning af sådan 

infrastruktur i overensstemmelse med 

konkurrenceretlige principper kan være 

særlig nyttig, når der skal opnås bedst 

mulige forbindelser med meget høj 

kapacitet i hele Unionen, navnlig i mindre 

tætbefolkede områder, hvor duplikering 

ikke er mulig, og hvor slutbrugerne 

risikerer at gå glip af sådanne forbindelser. 

De nationale tilsynsmyndigheder bør 

undtagelsesvis kunne pålægge en sådan 

deling, fælles udrulning eller lokal 

roamingadgang i overensstemmelse med 

EU-retten, hvis de kan påvise, at en sådan 

deling eller adgang med fordel kan bidrage 

til at få bugt med meget betydelige 

hindringer for duplikering og til at løse 

problemer med andre strenge 

begrænsninger af slutbrugernes 

valgmuligheder eller kvaliteten af de 

tjenester, de kan få, eller begge dele, eller 

begrænsninger af den territoriale dækning, 

idet der tages hensyn til mange aspekter, 

herunder især behovet for at bevare 

incitamentet til at udrulle net. 

(142) Deling af passiv infrastruktur, der 

benyttes ved trådløse elektroniske 

kommunikationstjenester i 

overensstemmelse med konkurrenceretlige 

principper kan være særlig nyttig, når der 

skal opnås bedst mulige forbindelser med 

meget høj kapacitet i hele Unionen, navnlig 

i mindre tætbefolkede områder, hvor 

duplikering ikke er mulig, og hvor 

slutbrugerne risikerer at gå glip af sådanne 

forbindelser. De nationale 

tilsynsmyndigheder bør undtagelsesvis 

kunne pålægge en sådan deling eller lokal 

roamingadgang i overensstemmelse med 

EU-retten, hvis de kan påvise, at en sådan 

deling eller adgang med fordel kan bidrage 

til at få bugt med meget betydelige 

hindringer for duplikering og til at løse 

problemer med andre strenge 

begrænsninger af slutbrugernes 

valgmuligheder eller kvaliteten af de 

tjenester, de kan få, eller begge dele, eller 

begrænsninger af den territoriale dækning, 

idet der tages hensyn til mange aspekter, 

herunder især behovet for at bevare 

incitamentet til at udrulle net. Adgang til 

ledningsnet og kabler inden i bygninger 

er fortsat en væsentlig hindring for 

konkurrence. Det er vigtigt at sikre, at alle 

interesserede tredjeparter får adgang til 

oplysninger, som ejere eller brugere af 

sådan infrastruktur i en bygning sidder 

inde med, og at alle rimelige anmodninger 

imødekommes. 

Or. en 



 

PE602.947v01-00 110/164 AM\1122801DA.docx 

DA 

Begrundelse 

"Alle-til-alle"-konnektivitet er et vigtigt krav, der bør styrkes. Det er dog konceptuelt en 

afvigelse fra grundprincippet for reguleringen af elektroniske kommunikationstjenester, der 

er baseret på en stærk markedsposition og konkurrenceretlige principper. "Alle-til-alle"-

forpligtelser bør således pålægges under særlige omstændigheder, hvor det er behørigt 

begrundet, og når der ikke findes nogen regulering på grund af en stærk markedsposition, 

eller den ikke er effektiv. Adgang til ledningsnet og kabler inden i bygninger er en sådan 

undtagelse. 

 

Ændringsforslag   248 

Lieve Wierinck, Hilde Vautmans 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 143 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(143) Det kan under visse 

omstændigheder være hensigtsmæssigt, at 

en national tilsynsmyndighed indfører 

forpligtelser for udbydere, der ikke har en 

stærk markedsposition, for at nå mål som 

gennemgående konnektivitet og 

interoperabilitet mellem tjenester eller for 

at fremme effektivitet og holdbar 

konkurrence og sikre flest mulige fordele 

for slutbrugerne, men det er nødvendigt at 

sikre, at sådanne forpligtelser pålægges i 

overensstemmelse med regelsættet og 

navnlig dets notifikationsprocedurer. 

(143) Det kan under visse 

omstændigheder være hensigtsmæssigt, at 

en national tilsynsmyndighed indfører 

forpligtelser for udbydere, der ikke har en 

stærk markedsposition, for at nå mål som 

gennemgående konnektivitet og 

interoperabilitet mellem tjenester eller for 

at fremme effektivitet og holdbar 

konkurrence og sikre flest mulige fordele 

for slutbrugerne, men det er nødvendigt at 

sikre, at sådanne forpligtelser pålægges i 

overensstemmelse med regelsættet og 

navnlig dets notifikationsprocedurer. 

Sådanne forpligtelser må kun pålægges, 

når det er begrundet for at sikre 

formålene med dette direktiv, og hvor det 

er objektivt begrundet, gennemsigtigt, 

forholdsmæssigt og ikkediskriminerende 

med hensyn til at fremme effektivitet, 

bæredygtig konkurrence, effektive 

investeringer og effektiv innovation samt 

for at give slutbrugerne flest mulige 

fordele, og såfremt de pålægges i 

overensstemmelse med de relevante 

notifikationsprocedurer. 

Or. en 
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Ændringsforslag   249 

Michał Boni 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 143 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(143) Det kan under visse 

omstændigheder være hensigtsmæssigt, at 

en national tilsynsmyndighed indfører 

forpligtelser for udbydere, der ikke har en 

stærk markedsposition, for at nå mål som 

gennemgående konnektivitet og 

interoperabilitet mellem tjenester eller for 

at fremme effektivitet og holdbar 

konkurrence og sikre flest mulige fordele 

for slutbrugerne, men det er nødvendigt at 

sikre, at sådanne forpligtelser pålægges i 

overensstemmelse med regelsættet og 

navnlig dets notifikationsprocedurer. 

(143) Det kan under visse 

omstændigheder være hensigtsmæssigt, at 

en national tilsynsmyndighed indfører 

forpligtelser for udbydere, der ikke har en 

stærk markedsposition, for at nå mål som 

gennemgående konnektivitet og 

interoperabilitet mellem tjenester eller for 

at fremme effektivitet og holdbar 

konkurrence og sikre flest mulige fordele 

for slutbrugerne, men det er nødvendigt at 

sikre, at sådanne forpligtelser pålægges i 

overensstemmelse med regelsættet og 

navnlig dets notifikationsprocedurer samt i 

tilfælde, hvor det er usandsynligt, at 

forpligtelser knyttet til en stærk 

markedsposition vil være effektive, eller 

hvor de ikke er effektive. 

Or. en 

Begrundelse 

"Alle-til-alle"-forpligtelser bør pålægges under særlige omstændigheder, hvor det er behørigt 

begrunde, og når der ikke findes nogen regulering på grund af en stærk markedsposition, 

eller den ikke er effektiv. 

 

Ændringsforslag   250 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 147 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(147) To eller flere virksomheder 

formodes at indtage en kollektivt 

dominerende stilling ikke blot, når der 

(147) To eller flere virksomheder 

formodes at indtage en kollektivt 

dominerende stilling ikke blot, når der 
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består strukturelle eller andre indbyrdes 

forbindelser, men også når det relevante 

markeds struktur må siges at være 

befordrende for koordineringseffekter, 

altså at det tilskynder til parallel eller 

gensidigt tilpasset 

konkurrencebegrænsende markedsadfærd. 

består strukturelle eller andre indbyrdes 

forbindelser, men også når det relevante 

markeds struktur må siges at være 

befordrende for koordineringseffekter, 

altså at det tilskynder til parallel eller 

gensidigt tilpasset 

konkurrencebegrænsende markedsadfærd. 

I lyset af den stigende konvergens og 

konsolidering på markederne for 

elektronisk kommunikation, herunder i 

nogle tilfælde indholdsrelaterede 

markeder, hvor voksende markeder består 

af oligopoler eller duopoler, der kan føre 

til ineffektivitet af den nuværende ramme 

for en stærk markedsposition, er der 

behov for at overveje, situationer hvor to 

eller flere virksomheder har en position 

svarende til at have en stærk 

markedsposition, der i høj grad kan 

bremse effektiv konkurrence. 

Vurderingen bør tage hensyn til relevante 

markeder, herunder men ikke begrænset 

til andre markedsdeltageres 

markedsandele, en virksomheds stærke 

markedsposition på nært tilknyttede 

markeder, adgangshindringer, 

markedskoncentration, 

produktdifferentiering, 

kapacitetsbegrænsninger og skiftende 

omkostninger. 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med artikel 104 i forretningsordenen er dette ændringsforslag nødvendigt 

af hensyn til tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   251 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 155 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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(155) For de nationale 

tilsynsmyndigheder er udgangspunktet for 

udpegningen af engrosmarkeder, hvor 

forhåndsregulering kan være berettiget, en 

analyse af de tilsvarende detailmarkeder. 

Analysen af den effektive konkurrence på 

detail- og engrosniveau foretages ud fra et 

fremadrettet perspektiv over en given 

tidshorisont og bygger på 

konkurrencelovgivningen, herunder 

Domstolens retspraksis, hvis det er 

relevant. Hvis det konkluderes, at der vil 

være effektiv konkurrence på et 

detailmarked uden forhåndsregulering på 

de tilsvarende relevante engrosmarkeder, 

bør det føre til, at den nationale 

tilsynsmyndighed konkluderer, at det ikke 

længere er nødvendigt at regulere på 

engrosniveau. 

(155) For de nationale 

tilsynsmyndigheder kan det med henblik 

på at gøre udpegningen af 

engrosmarkeder, hvor forhåndsregulering 

kan være berettiget, nemmere være 

relevant at analysere de relevante 
detailmarkeder. Det er dog ikke 

nødvendigt formelt at definere 

detailmarkederne, når 

markedsanalyseproceduren er 

koncentreret om et engrosmarked, fordi et 

engrosmarked kan være knyttet til mere 

end ét detailmarked. Analysen af den 

effektive konkurrence på detail- og 

engrosniveau foretages ud fra et 

fremadrettet perspektiv over en given 

tidshorisont og bygger på 

konkurrencelovgivningen, herunder 

Domstolens retspraksis, hvis det er 

relevant. Hvis det konkluderes, at der vil 

være effektiv konkurrence på et 

detailmarked uden forhåndsregulering på 

de tilsvarende relevante engrosmarkeder, 

kan det føre til, at den nationale 

tilsynsmyndighed konkluderer, at det ikke 

længere er nødvendigt at regulere på 

engrosniveau. 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med artikel 104 i forretningsordenen er dette ændringsforslag nødvendigt 

af hensyn til tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   252 

Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 157 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(157) Når regulering på engrosniveau 

vurderes som middel til at løse problemer 

på detailniveau, bør de nationale 

(157) Når regulering på engrosniveau 

vurderes som middel til at løse problemer 

på detailniveau, bør de nationale 
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tilsynsmyndigheder tage højde for, at 

adskillige engrosmarkeder kan bidrage 

med input fra det foregående engrosled for 

et givet detailmarked, ligesom et 

engrosmarked omvendt kan bidrage med 

input fra det foregående engrosled for en 

række detailmarkeder. Derudover kan 

konkurrencedynamikken på et givet 

marked blive påvirket af markeder, som 

hænger sammen, men ikke har et vertikalt 

forhold, sådan som det kan være tilfældet 

mellem visse fastnet- og 

mobilnetmarkeder. De nationale 

tilsynsmyndigheder bør foretage en 

vurdering for hvert enkelt engrosmarked, 

der er i betragtning til regulering, idet de 

starter med foranstaltninger til vurdering af 

adgangen til civil infrastruktur, da sådanne 

foranstaltninger sædvanligvis er 

befordrende for mere bæredygtig 

konkurrence, og efterfølgende analyserer 

alle engrosmarkeder, der er påvirkelige 

over for forhåndsregulering opstillet efter 

deres egnethed til at tackle de konstaterede 

konkurrenceproblemer på detailniveau. Når 

de nationale tilsynsmyndigheder beslutter, 

hvilken specifik foranstaltning, der skal 

træffes, bør de vurdere dens tekniske 

gennemførlighed og foretage en cost-

benefit-analyse under hensyntagen til, hvor 

egnet foranstaltningen er til at tackle de 

konstaterede konkurrenceproblemer på 

detailniveau. De nationale 

tilsynsmyndigheder bør overveje 

konsekvenserne af at træffe specifikke 

foranstaltninger, som, hvis de kun er 

gennemførlige i visse nettopologier, kan 

udgøre en hindring for udrulningen af net 

med meget høj kapacitet til gavn for 

slutbrugerne. Den nationale 

tilsynsmyndighed bør i hver fase af 

vurderingen, og før den beslutter, hvilken 

supplerende foranstaltning, der skal træffes 

for en udbyder med en stærk 

markedsposition, stræbe mod at fastslå, 

hvorvidt det pågældende detailmarked 

reelt vil være konkurrencedygtigt i lyset af 

relevante kommercielle aftaler eller andre 

tilsynsmyndigheder tage højde for, at 

adskillige engrosmarkeder kan bidrage 

med input fra det foregående engrosled for 

et givet detailmarked, ligesom et 

engrosmarked omvendt kan bidrage med 

input fra det foregående engrosled for en 

række detailmarkeder. Derudover kan 

konkurrencedynamikken på et givet 

marked blive påvirket af markeder, som 

hænger sammen, men ikke har et vertikalt 

forhold, sådan som det kan være tilfældet 

mellem visse fastnet- og 

mobilnetmarkeder. De nationale 

tilsynsmyndigheder bør foretage en 

vurdering for hvert enkelt engrosmarked, 

der er i betragtning til regulering, en 

vurdering af om foranstaltninger til 

vurdering af adgangen til civil 

infrastruktur, da sådanne foranstaltninger 

sædvanligvis er befordrende for mere 

bæredygtig konkurrence, men samtidig er 

underlagt tilgængelighed eller fysiske 

begrænsninger, eller foranstaltninger om 

adgang til tilhørende faciliteter er mest 

hensigtsmæssige, og efterfølgende 

analyserer alle engrosmarkeder, der er 

påvirkelige over for forhåndsregulering 

opstillet efter deres egnethed til at tackle de 

konstaterede konkurrenceproblemer på 

detailniveau. Når de nationale 

tilsynsmyndigheder beslutter, hvilken 

specifik foranstaltning, der skal træffes, bør 

de vurdere dens tekniske gennemførlighed 

og foretage en cost-benefit-analyse under 

hensyntagen til, hvor egnet 

foranstaltningen er til at tackle de 

konstaterede konkurrenceproblemer på 

detailniveau og muliggøre bæredygtig 

konkurrence baseret på differentiering og 

teknologisk neutralitet. De nationale 

tilsynsmyndigheder bør overveje 

konsekvenserne af at træffe specifikke 

foranstaltninger, som, hvis de kun er 

gennemførlige i visse nettopologier, kan 

udgøre en hindring for udrulningen af net 

med meget høj kapacitet til gavn for 

slutbrugerne. Derudover bør nationale 

tilsynsmyndigheder give incitamenter 
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omstændigheder på engrosmarkedet, 

herunder andre former for regulering, der 

allerede er trådt i kraft som f.eks. generelle 

adgangsforpligtelser til aktiver, der ikke 

kan erstattes, eller forpligtelser, der er 

pålagt i henhold til direktiv 2014/61/EU, 

og enhver regulering, som den nationale 

tilsynsmyndighed allerede betragter som 

passende for en udbyder med en stærk 

markedsposition. Selv om sådanne 

forskelle ikke resulterer i afgræsningen af 

bestemte geografiske markeder, kan de 

berettige differentiering i de 

hensigtsmæssige foranstaltninger, der 

træffes på baggrund af konkurrencepressets 

varierende intensitet. 

gennem de indførte foranstaltninger og, 

hvor det er muligt, før infrastrukturen 

udrulles, til udvikling af fleksible og åbne 

netarkitekturer, der med tiden kan 

reducere byrden og kompleksiteten ved 

foranstaltninger, der pålægges på et 

senere tidspunkt. Den nationale 

tilsynsmyndighed bør i hver fase af 

vurderingen, og før den beslutter, hvilken 

supplerende foranstaltning, der skal træffes 

for en udbyder med en stærk 

markedsposition, stræbe mod at fastslå, 

hvorvidt de pågældende relevante 

detailmarkeder reelt vil være 

konkurrencedygtigt i lyset af relevante 

kommercielle aftaler eller andre 

omstændigheder på engrosmarkedet, 

herunder andre former for regulering, der 

allerede er i kraft som f.eks. generelle 

adgangsforpligtelser til aktiver, der ikke 

kan erstattes, eller forpligtelser, der er 

pålagt i henhold til direktiv 2014/61/EU, 

og enhver regulering, som den nationale 

tilsynsmyndighed allerede betragter som 

passende for en udbyder med en stærk 

markedsposition. Selv om sådanne 

forskelle ikke resulterer i afgræsningen af 

bestemte geografiske markeder, kan de 

berettige differentiering i de 

hensigtsmæssige foranstaltninger, der 

træffes på baggrund af konkurrencepressets 

varierende intensitet. 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med artikel 104 i forretningsordenen er dette ændringsforslag nødvendigt 

af hensyn til tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   253 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 164 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(164) Ved vurderingen af 

forholdsmæssigheden af de forpligtelser og 

vilkår, der pålægges, bør de nationale 

tilsynsmyndigheder tage hensyn til de 

forskellige konkurrenceforhold i de 

forskellige områder i medlemsstaterne 

under henvisning til især resultaterne af 

den geografiske undersøgelse, der 

foretages i medfør af dette direktiv. 

(164) Ved vurderingen af 

forholdsmæssigheden af de forpligtelser og 

vilkår, der pålægges, bør de nationale 

tilsynsmyndigheder tage hensyn til de 

forskellige konkurrenceforhold i de 

forskellige områder i medlemsstaterne 

under henvisning til især resultaterne af 

den geografiske undersøgelse, der 

foretages i medfør af dette direktiv. De 

nationale tilsynsmyndigheder skal sikre, 

at de forpligtelser, de pålægger 

operatører, der er udpeget til at have en 

stærk markedsposition, er effektive. De 

nationale tilsynsmyndigheder kan 

forinden indføre sanktionsordninger, der 

finder anvendelse, hvis forpligtelserne 

ikke opfyldes. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   254 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins, Markus Pieper 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 164 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(164) Ved vurderingen af 

forholdsmæssigheden af de forpligtelser og 

vilkår, der pålægges, bør de nationale 

tilsynsmyndigheder tage hensyn til de 

forskellige konkurrenceforhold i de 

forskellige områder i medlemsstaterne 

under henvisning til især resultaterne af 

den geografiske undersøgelse, der 

foretages i medfør af dette direktiv. 

(164) Ved vurderingen af 

forholdsmæssigheden af de forpligtelser og 

vilkår, der pålægges, bør de nationale 

tilsynsmyndigheder tage hensyn til de 

forskellige konkurrenceforhold i de 

forskellige områder i medlemsstaterne 

under henvisning til især resultaterne af 

den geografiske undersøgelse, der 

foretages i medfør af dette direktiv. For at 

garantere, at forpligtelserne overholdes af 

udbyder med betragtelig 

markedsindflydelse, kan de nationale 

tilsynsmyndigheder i tilfælde af 

overtrædelse fastsætte sanktioner. 

Or.  
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Ændringsforslag   255 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 172 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(172) Anlægsaktiver, som kan hoste et 

elektronisk kommunikationsnet, er 

altafgørende for en vellykket udrulning af 

nye net med meget høj kapacitet pga. de 

høje omkostninger ved at kopiere dem og 

de betydelige besparelser, som kan opnås 

ved at genanvende dem. Der er som 

supplement til reglerne for den fysiske 

infrastruktur, som er fastsat i direktiv 

2014/61/EU, følgelig behov for en særlig 

foranstaltning i de tilfælde, hvor 

anlægsaktiverne er ejet af en udbyder, der 

er udpeget som havende en stærk 

markedsposition. Hvis der findes 

anlægsaktiver, og de er genanvendelige, 

er den positive virkning ved opnåelse af 

faktisk adgang hertil og udrulning af 

konkurrerende infrastruktur meget høj, 

og det er derfor nødvendigt at sikre, at 

adgangen til sådanne aktiver kan 

anvendes som selvstændig foranstaltning 

til forbedring af konkurrence- og 

udrulningsdynamikken på ethvert marked 

i et efterfølgende omsætningsled, ligesom 

den skal tages med i overvejelserne forud 

for vurderingen af behovet for at pålægge 

andre eventuelle foranstaltninger frem for 

at blive betragtet som en accessorisk 

foranstaltning for andre engrosprodukter 

eller -ydelser eller som en foranstaltning, 

der er begrænset til virksomheder, som 

benytter sig af sådanne eller andre 

engrosprodukter eller -ydelser. Nationale 

tilsynsmyndigheder bør værdisætte 

genanvendelige anlægsaktiver på 

grundlag af den forskriftsmæssigt 

bogførte værdi, efter fradrag af den 

akkumulerede afskrivning på 

udgår 
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beregningstidspunktet og indekseret ud 

fra et passende prisindeks, f.eks. 

detailpristallet, og udelukke de aktiver, 

der er helt afskrevet over en periode på 

ikke under 40 år, men som stadig 

anvendes. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   256 

Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 172 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(172) Anlægsaktiver, som kan hoste et 

elektronisk kommunikationsnet, er 

altafgørende for en vellykket udrulning af 

nye net med meget høj kapacitet pga. de 

høje omkostninger ved at kopiere dem og 

de betydelige besparelser, som kan opnås 

ved at genanvende dem. Der er som 

supplement til reglerne for den fysiske 

infrastruktur, som er fastsat i direktiv 

2014/61/EU, følgelig behov for en særlig 

foranstaltning i de tilfælde, hvor 

anlægsaktiverne er ejet af en udbyder, der 

er udpeget som havende en stærk 

markedsposition. Hvis der findes 

anlægsaktiver, og de er genanvendelige, er 

den positive virkning ved opnåelse af 

faktisk adgang hertil og udrulning af 

konkurrerende infrastruktur meget høj, og 

det er derfor nødvendigt at sikre, at 

adgangen til sådanne aktiver kan anvendes 

som selvstændig foranstaltning til 

forbedring af konkurrence- og 

udrulningsdynamikken på ethvert marked i 

et efterfølgende omsætningsled, ligesom 

den skal tages med i overvejelserne forud 

for vurderingen af behovet for at pålægge 

andre eventuelle foranstaltninger frem for 

at blive betragtet som en accessorisk 

foranstaltning for andre engrosprodukter 

(172) Anlægsaktiver, som kan hoste et 

elektronisk kommunikationsnet, er 

altafgørende for en vellykket udrulning af 

nye net med meget høj kapacitet pga. de 

høje omkostninger ved at kopiere dem og 

de betydelige besparelser, som kan opnås 

ved at genanvende dem. Der er som 

supplement til reglerne for den fysiske 

infrastruktur, som er fastsat i direktiv 

2014/61/EU, følgelig behov for en særlig 

foranstaltning i de tilfælde, hvor 

anlægsaktiverne er ejet af en udbyder, der 

er udpeget som havende en stærk 

markedsposition. Hvis der findes 

anlægsaktiver, og de er genanvendelige, er 

den positive virkning ved opnåelse af 

faktisk adgang hertil og udrulning af 

konkurrerende infrastruktur meget høj, og 

det er derfor nødvendigt at sikre, at 

adgangen til sådanne aktiver kan anvendes 

som selvstændig foranstaltning til 

forbedring af konkurrence- og 

udrulningsdynamikken på ethvert marked i 

et efterfølgende omsætningsled, ligesom 

den skal tages med i overvejelserne forud 

for vurderingen af behovet for at pålægge 

andre eventuelle foranstaltninger frem for 

at blive betragtet som en accessorisk 

foranstaltning for andre engrosprodukter 
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eller -ydelser eller som en foranstaltning, 

der er begrænset til virksomheder, som 

benytter sig af sådanne eller andre 

engrosprodukter eller -ydelser. Nationale 

tilsynsmyndigheder bør værdisætte 

genanvendelige anlægsaktiver på grundlag 

af den forskriftsmæssigt bogførte værdi, 

efter fradrag af den akkumulerede 

afskrivning på beregningstidspunktet og 

indekseret ud fra et passende prisindeks, 

f.eks. detailpristallet, og udelukke de 

aktiver, der er helt afskrevet over en 

periode på ikke under 40 år, men som 

stadig anvendes. 

eller -ydelser eller som en foranstaltning, 

der er begrænset til virksomheder, som 

benytter sig af sådanne eller andre 

engrosprodukter eller -ydelser. Adgangen 

til sådanne aktiver kan dog indskrænkes 

af fysiske begrænsninger eller begrænset 

tilgængelighed, og derfor bør tilsvarende 

adgangsmuligheder såsom adgang til 

mørk fiber også overvejes. Nationale 

tilsynsmyndigheder bør værdisætte 

genanvendelige anlægsaktiver på grundlag 

af den forskriftsmæssigt bogførte værdi, 

efter fradrag af den akkumulerede 

afskrivning på beregningstidspunktet og 

indekseret ud fra et passende prisindeks, 

f.eks. detailpristallet, og udelukke de 

aktiver, der er helt afskrevet over en 

periode på ikke under 40 år, men som 

stadig anvendes. 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med artikel 104 i forretningsordenen er dette ændringsforslag nødvendigt 

af hensyn til tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   257 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 172 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(172) Anlægsaktiver, som kan hoste et 

elektronisk kommunikationsnet, er 

altafgørende for en vellykket udrulning af 

nye net med meget høj kapacitet pga. de 

høje omkostninger ved at kopiere dem og 

de betydelige besparelser, som kan opnås 

ved at genanvende dem. Der er som 

supplement til reglerne for den fysiske 

infrastruktur, som er fastsat i direktiv 

2014/61/EU, følgelig behov for en særlig 

foranstaltning i de tilfælde, hvor 

(172) Anlægsaktiver, som kan hoste et 

elektronisk kommunikationsnet eller 

passive infrastrukturer, f.eks. inaktive 

kabler, er altafgørende for en vellykket 

udrulning af nye net med meget høj 

kapacitet pga. de høje omkostninger ved at 

kopiere dem og de betydelige besparelser, 

som kan opnås ved at genanvende dem. 

Der er som supplement til reglerne for den 

fysiske infrastruktur, som er fastsat i 

direktiv 2014/61/EU, følgelig behov for en 
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anlægsaktiverne er ejet af en udbyder, der 

er udpeget som havende en stærk 

markedsposition. Hvis der findes 

anlægsaktiver, og de er genanvendelige, er 

den positive virkning ved opnåelse af 

faktisk adgang hertil og udrulning af 

konkurrerende infrastruktur meget høj, og 

det er derfor nødvendigt at sikre, at 

adgangen til sådanne aktiver kan anvendes 

som selvstændig foranstaltning til 

forbedring af konkurrence- og 

udrulningsdynamikken på ethvert marked i 

et efterfølgende omsætningsled, ligesom 

den skal tages med i overvejelserne forud 

for vurderingen af behovet for at pålægge 

andre eventuelle foranstaltninger fremfor at 

blive betragtet som en accessorisk 

foranstaltning for andre engrosprodukter 

eller -ydelser eller som en foranstaltning, 

der er begrænset til virksomheder, som 

benytter sig af sådanne eller andre 

engrosprodukter eller -ydelser. Nationale 

tilsynsmyndigheder bør værdisætte 

genanvendelige anlægsaktiver på grundlag 

af den forskriftsmæssigt bogførte værdi, 

efter fradrag af den akkumulerede 

afskrivning på beregningstidspunktet og 

indekseret ud fra et passende prisindeks, 

f.eks. detailpristallet, og udelukke de 

aktiver, der er helt afskrevet over en 

periode på ikke under 40 år, men som 

stadig anvendes. 

særlig foranstaltning i de tilfælde, hvor 

anlægsaktiverne er ejet af en udbyder, der 

er udpeget som havende en stærk 

markedsposition. Hvis der findes 

anlægsaktiver eller passive 

infrastrukturer, og de er genanvendelige, 

er den positive virkning ved opnåelse af 

faktisk adgang hertil og udrulning af 

konkurrerende infrastruktur meget høj, og 

det er derfor nødvendigt at sikre, at 

adgangen til sådanne aktiver kan anvendes 

som selvstændig foranstaltning til 

forbedring af konkurrence- og 

udrulningsdynamikken på ethvert marked i 

et efterfølgende omsætningsled, ligesom 

den skal tages med i overvejelserne forud 

for vurderingen af behovet for at pålægge 

andre eventuelle foranstaltninger fremfor at 

blive betragtet som en accessorisk 

foranstaltning for andre engrosprodukter 

eller -ydelser eller som en foranstaltning, 

der er begrænset til virksomheder, som 

benytter sig af sådanne eller andre 

engrosprodukter eller -ydelser. Nationale 

tilsynsmyndigheder bør værdisætte 

genanvendelige anlægsaktiver på grundlag 

af den forskriftsmæssigt bogførte værdi, 

efter fradrag af den akkumulerede 

afskrivning på beregningstidspunktet og 

indekseret ud fra et passende prisindeks, 

f.eks. detailpristallet, og udelukke de 

aktiver, der er helt afskrevet over en 

periode på ikke under 40 år, men som 

stadig anvendes. 

Or.  

 

Ændringsforslag   258 

Werner Langen, Norbert Lins, Sabine Verheyen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 173 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(173) De nationale tilsynsmyndigheder (173) De nationale tilsynsmyndigheder 
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bør, når de pålægger forpligtelser i 

forbindelse med adgang til nye og 

forbedrede infrastrukturer, sikre, at disse 

adgangsbetingelser afspejler de 

omstændigheder, der ligger til grund for 

investeringsbeslutningen, og bl.a. tager 

hensyn til udbygningsomkostningerne, 

hvor hurtigt nye produkter og tjenester 

forventes at slå igennem, og det forventede 

detailprisniveau. For at give investorerne 

planlægningssikkerhed bør de nationale 

tilsynsmyndigheder endvidere være i stand 

til om nødvendigt at fastsætte vilkår og 

betingelser for adgang, der er stabile 

gennem hensigtsmæssige analyseperioder. 

I tilfælde, hvor priskontrol skønnes 

hensigtsmæssig, kan disse vilkår og 

betingelser omfatte prisordninger, der 

afhænger af en kontrakts omfang eller 

løbetid, i overensstemmelse med EU- 

retten, forudsat at de ikke har 

diskriminerende virkninger. Eventuelle 

adgangsbetingelser bør tage højde for 

nødvendigheden af at opretholde effektiv 

konkurrence til fordel for forbrugerne og 

virksomhederne. 

bør, når de pålægger forpligtelser i 

forbindelse med adgang til nye og 

forbedrede infrastrukturer, sikre, at disse 

adgangsbetingelser afspejler de 

omstændigheder, der ligger til grund for 

investeringsbeslutningen, og bl.a. tager 

hensyn til udbygningsomkostningerne, 

hvor hurtigt nye produkter og tjenester 

forventes at slå igennem, og det forventede 

detailprisniveau. For at give investorerne 

planlægningssikkerhed bør de nationale 

tilsynsmyndigheder endvidere være i stand 

til om nødvendigt at fastsætte vilkår og 

betingelser for adgang, der er stabile 

gennem hensigtsmæssige analyseperioder. 

I tilfælde, hvor priskontrol skønnes 

hensigtsmæssig, kan disse vilkår og 

betingelser omfatte prisordninger, der 

afhænger af en kontrakts omfang eller 

løbetid, i overensstemmelse med EU- 

retten, forudsat at de ikke har 

diskriminerende virkninger. Eventuelle 

adgangsbetingelser bør tage højde for 

nødvendigheden af at opretholde effektiv 

konkurrence til fordel for forbrugerne og 

virksomhederne. Hver forpligtelse skal 

vurderes separat. Der findes, med én 

undtagelse, intet hierarki mellem de 

forpligtelser, som nationale 

tilsynsmyndigheder kan pålægge. 

Proportionalitetsprincippet forlanger dog, 

at der kun skal pålægges en forpligtelse i 

forbindelse med adgangen til bestemte 

netfaciliteter og deres anvendelse, hvis en 

adgangsforpligtelse til anlægsaktiver ikke 

eller sandsynligvis ikke er anvendt 

effektivt. 

Or.  

 

Ændringsforslag   259 

Michał Boni 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 173 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(173) De nationale tilsynsmyndigheder 

bør, når de pålægger forpligtelser i 

forbindelse med adgang til nye og 

forbedrede infrastrukturer, sikre, at disse 

adgangsbetingelser afspejler de 

omstændigheder, der ligger til grund for 

investeringsbeslutningen, og bl.a. tager 

hensyn til udbygningsomkostningerne, 

hvor hurtigt nye produkter og tjenester 

forventes at slå igennem, og det forventede 

detailprisniveau. For at give investorerne 

planlægningssikkerhed bør de nationale 

tilsynsmyndigheder endvidere være i stand 

til om nødvendigt at fastsætte vilkår og 

betingelser for adgang, der er stabile 

gennem hensigtsmæssige analyseperioder. 

I tilfælde, hvor priskontrol skønnes 

hensigtsmæssig, kan disse vilkår og 

betingelser omfatte prisordninger, der 

afhænger af en kontrakts omfang eller 

løbetid, i overensstemmelse med EU- 

retten, forudsat at de ikke har 

diskriminerende virkninger. Eventuelle 

adgangsbetingelser bør tage højde for 

nødvendigheden af at opretholde effektiv 

konkurrence til fordel for forbrugerne og 

virksomhederne. 

(173) De nationale tilsynsmyndigheder 

bør, når de pålægger forpligtelser i 

forbindelse med adgang til nye og 

forbedrede infrastrukturer, sikre, at disse 

adgangsbetingelser afspejler de 

omstændigheder, der ligger til grund for 

investeringsbeslutningen, og bl.a. tager 

hensyn til udbygningsomkostningerne, 

hvor hurtigt nye produkter og tjenester 

forventes at slå igennem, og det forventede 

detailprisniveau. For at give investorerne 

planlægningssikkerhed bør de nationale 

tilsynsmyndigheder endvidere være i stand 

til om nødvendigt at fastsætte vilkår og 

betingelser for adgang, der er stabile 

gennem hensigtsmæssige analyseperioder. 

I tilfælde, hvor priskontrol skønnes 

hensigtsmæssig, kan disse vilkår og 

betingelser omfatte prisordninger, der 

afhænger af en kontrakts omfang eller 

løbetid, i overensstemmelse med EU-

retten, forudsat at de ikke har 

diskriminerende virkninger. Eventuelle 

adgangsbetingelser bør tage højde for 

nødvendigheden af at opretholde effektiv 

konkurrence til fordel for forbrugerne og 

virksomhederne. Hver forpligtelse skal 

vurderes separat, og der er ikke noget 

hierarki mellem de forskellige 

forpligtelser, som nationale 

tilsynsmyndigheder kan pålægge med en 

undtagelse. I overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet pålægges 

forpligtelsen til kun at give adgang til og 

benytte særlige netfaciliteter, hvis 

forpligtelsen til at give adgang til 

anlægsarbejde ikke er eller sandsynligvis 

ikke vil være effektiv. 

Or. en 

Begrundelse 

I betragtning 173 bør det præciseres, at forpligtelsen til at give adgang til og benytte særlige 

netfaciliteter kun pålægges, hvis forpligtelsen til at give adgang til bygningsingeniørarbejde 

ikke er eller sandsynligvis ikke vil være effektiv. 
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Ændringsforslag   260 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 175 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(175) I geografiske områder, hvor der 

fremadrettet kan forventes to accesnet, vil 

slutbrugerne sandsynligvis nyde godt af 

forbedringer i netkvaliteten takket være 

infrastrukturbaseret konkurrence, i 

højere grad end det er tilfældet i områder 

med kun ét net. Hvorvidt konkurrencen 

inden for andre parametre såsom pris og 

udvalg er tilstrækkelig, afhænger 

sandsynligvis af de nationale og lokale 

konkurrenceforhold. I tilfælde, hvor 

mindst en netudbyder tilbyder 

engrosadgang til interesserede 

virksomheder på fornuftige kommercielle 

vilkår, der muliggør bæredygtig 

konkurrence på detailmarkedet, er det 

næppe sandsynligt, at de nationale 

tilsynsmyndigheder har brug for at 

pålægge engrosadgangsforpligtelser for 

udbydere med en stærk markedsposition, 

ud over adgang til civil infrastruktur, 

hvorfor der kan fæstes lid til anvendelsen 

af de generelle konkurrenceregler. Dette 

gælder i særdeleshed, hvis begge 

netudbydere tilbyder fornuftig kommerciel 

engrosadgang. I begge tilfælde vil det 

være mere passende for de nationale 

tilsynsmyndigheder at støtte sig til 

efterfølgende specifik overvågning. Hvis 

der fremadrettet er eller forventes at være 

tre accesnetudbydere, der konkurrerer på 

bæredygtig vis på de samme detail- og 

engrosmarkeder (som det eksempelvis kan 

være tilfældet på mobilområdet, og som 

det kan være tilfældet i visse geografiske 

områder for fastnet, særligt hvor der ikke 

er ordentlig adgang til civil infrastruktur 

og/eller fælles investering, således at tre 

udgår 
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eller flere udbydere har effektiv kontrol 

over de nødvendige accesnet med henblik 

på at efterkomme detailefterspørgslen), er 

det mindre sandsynligt, at de nationale 

tilsynsmyndigheder vil udpege en udbyder 

som havende en stærk markedsposition, 

medmindre de konstaterer kollektiv 

dominans, eller hvis hver af de 

pågældende virksomheder har en stærk 

markedsposition på bestemte 

engrosmarkeder, sådan som det er 

tilfældet på markederne for 

taletelefoniterminering. Anvendelsen af 

generelle konkurrenceregler på sådanne 

markeder, der er karakteriseret ved 

bæredygtig og effektiv 

infrastrukturbaseret konkurrence, burde 

være tilstrækkelig. 

Or. en 

Begrundelse 

Teksten tager ikke højde for BEREC's resultater om problemerne ved markeder, der er 

kvalificeret som "næsten oligopoler". BEREC's konklusion "to ikke er nok" gengives ikke i 

denne betragtning. 
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José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 175 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(175) I geografiske områder, hvor der 

fremadrettet kan forventes to accesnet, vil 

slutbrugerne sandsynligvis nyde godt af 

forbedringer i netkvaliteten takket være 

infrastrukturbaseret konkurrence, i 

højere grad end det er tilfældet i områder 

med kun ét net. Hvorvidt konkurrencen 

inden for andre parametre såsom pris og 

udvalg er tilstrækkelig, afhænger 

sandsynligvis af de nationale og lokale 

konkurrenceforhold. I tilfælde, hvor 

udgår 
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mindst en netudbyder tilbyder 

engrosadgang til interesserede 

virksomheder på fornuftige kommercielle 

vilkår, der muliggør bæredygtig 

konkurrence på detailmarkedet, er det 

næppe sandsynligt, at de nationale 

tilsynsmyndigheder har brug for at 

pålægge engrosadgangsforpligtelser for 

udbydere med en stærk markedsposition, 

ud over adgang til civil infrastruktur, 

hvorfor der kan fæstes lid til anvendelsen 

af de generelle konkurrenceregler. Dette 

gælder i særdeleshed, hvis begge 

netudbydere tilbyder fornuftig kommerciel 

engrosadgang. I begge tilfælde vil det 

være mere passende for de nationale 

tilsynsmyndigheder at støtte sig til 

efterfølgende specifik overvågning. Hvis 

der fremadrettet er eller forventes at være 

tre accesnetudbydere, der konkurrerer på 

bæredygtig vis på de samme detail- og 

engrosmarkeder (som det eksempelvis kan 

være tilfældet på mobilområdet, og som 

det kan være tilfældet i visse geografiske 

områder for fastnet, særligt hvor der ikke 

er ordentlig adgang til civil infrastruktur 

og/eller fælles investering, således at tre 

eller flere udbydere har effektiv kontrol 

over de nødvendige accesnet med henblik 

på at efterkomme detailefterspørgslen), er 

det mindre sandsynligt, at de nationale 

tilsynsmyndigheder vil udpege en udbyder 

som havende en stærk markedsposition, 

medmindre de konstaterer kollektiv 

dominans, eller hvis hver af de 

pågældende virksomheder har en stærk 

markedsposition på bestemte 

engrosmarkeder, sådan som det er 

tilfældet på markederne for 

taletelefoniterminering. Anvendelsen af 

generelle konkurrenceregler på sådanne 

markeder, der er karakteriseret ved 

bæredygtig og effektiv 

infrastrukturbaseret konkurrence, burde 

være tilstrækkelig. 

Or. en 
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Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Jeppe Kofod 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 175 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(175) I geografiske områder, hvor der 

fremadrettet kan forventes to accesnet, vil 

slutbrugerne sandsynligvis nyde godt af 

forbedringer i netkvaliteten takket være 

infrastrukturbaseret konkurrence, i 

højere grad end det er tilfældet i områder 

med kun ét net. Hvorvidt konkurrencen 

inden for andre parametre såsom pris og 

udvalg er tilstrækkelig, afhænger 

sandsynligvis af de nationale og lokale 

konkurrenceforhold. I tilfælde, hvor 

mindst en netudbyder tilbyder 

engrosadgang til interesserede 

virksomheder på fornuftige kommercielle 

vilkår, der muliggør bæredygtig 

konkurrence på detailmarkedet, er det 

næppe sandsynligt, at de nationale 

tilsynsmyndigheder har brug for at 

pålægge engrosadgangsforpligtelser for 

udbydere med en stærk markedsposition, 

ud over adgang til civil infrastruktur, 

hvorfor der kan fæstes lid til anvendelsen 

af de generelle konkurrenceregler. Dette 

gælder i særdeleshed, hvis begge 

netudbydere tilbyder fornuftig kommerciel 

engrosadgang. I begge tilfælde vil det 

være mere passende for de nationale 

tilsynsmyndigheder at støtte sig til 

efterfølgende specifik overvågning. Hvis 

der fremadrettet er eller forventes at være 

tre accesnetudbydere, der konkurrerer på 

bæredygtig vis på de samme detail- og 

engrosmarkeder (som det eksempelvis kan 

være tilfældet på mobilområdet, og som 

det kan være tilfældet i visse geografiske 

områder for fastnet, særligt hvor der ikke 

er ordentlig adgang til civil infrastruktur 

udgår 
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og/eller fælles investering, således at tre 

eller flere udbydere har effektiv kontrol 

over de nødvendige accesnet med henblik 

på at efterkomme detailefterspørgslen), er 

det mindre sandsynligt, at de nationale 

tilsynsmyndigheder vil udpege en udbyder 

som havende en stærk markedsposition, 

medmindre de konstaterer kollektiv 

dominans, eller hvis hver af de 

pågældende virksomheder har en stærk 

markedsposition på bestemte 

engrosmarkeder, sådan som det er 

tilfældet på markederne for 

taletelefoniterminering. Anvendelsen af 

generelle konkurrenceregler på sådanne 

markeder, der er karakteriseret ved 

bæredygtig og effektiv 

infrastrukturbaseret konkurrence, burde 

være tilstrækkelig. 

Or. en 

Begrundelse 

The recital ignores the importance of effective access regulation in ensuring competitive 

outcomes in both monopolistic and oligopolistic markets. When retail competition is effective, 

it is often based on regulated wholesale access, especially SMP. Technical and economic 

nature of access is often critical in determining if it truly contributes to the goal of achieving 

effective competition and as such we should not make a mistake to remove regulation only 

because the retail market is competitive. Also, BEREC points out the problems of ‘tight 

oligopolies’ in EU markets and that existing regulatory tools are not able to tackle them. 
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Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 175 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(175) I geografiske områder, hvor der 

fremadrettet kan forventes to accesnet, vil 

slutbrugerne sandsynligvis nyde godt af 

forbedringer i netkvaliteten takket være 

udgår 
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infrastrukturbaseret konkurrence, i 

højere grad end det er tilfældet i områder 

med kun ét net. Hvorvidt konkurrencen 

inden for andre parametre såsom pris og 

udvalg er tilstrækkelig, afhænger 

sandsynligvis af de nationale og lokale 

konkurrenceforhold. I tilfælde, hvor 

mindst en netudbyder tilbyder 

engrosadgang til interesserede 

virksomheder på fornuftige kommercielle 

vilkår, der muliggør bæredygtig 

konkurrence på detailmarkedet, er det 

næppe sandsynligt, at de nationale 

tilsynsmyndigheder har brug for at 

pålægge engrosadgangsforpligtelser for 

udbydere med en stærk markedsposition, 

ud over adgang til civil infrastruktur, 

hvorfor der kan fæstes lid til anvendelsen 

af de generelle konkurrenceregler. Dette 

gælder i særdeleshed, hvis begge 

netudbydere tilbyder fornuftig kommerciel 

engrosadgang. I begge tilfælde vil det 

være mere passende for de nationale 

tilsynsmyndigheder at støtte sig til 

efterfølgende specifik overvågning. Hvis 

der fremadrettet er eller forventes at være 

tre accesnetudbydere, der konkurrerer på 

bæredygtig vis på de samme detail- og 

engrosmarkeder (som det eksempelvis kan 

være tilfældet på mobilområdet, og som 

det kan være tilfældet i visse geografiske 

områder for fastnet, særligt hvor der ikke 

er ordentlig adgang til civil infrastruktur 

og/eller fælles investering, således at tre 

eller flere udbydere har effektiv kontrol 

over de nødvendige accesnet med henblik 

på at efterkomme detailefterspørgslen), er 

det mindre sandsynligt, at de nationale 

tilsynsmyndigheder vil udpege en udbyder 

som havende en stærk markedsposition, 

medmindre de konstaterer kollektiv 

dominans, eller hvis hver af de 

pågældende virksomheder har en stærk 

markedsposition på bestemte 

engrosmarkeder, sådan som det er 

tilfældet på markederne for 

taletelefoniterminering. Anvendelsen af 

generelle konkurrenceregler på sådanne 
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markeder, der er karakteriseret ved 

bæredygtig og effektiv 

infrastrukturbaseret konkurrence, burde 

være tilstrækkelig. 

Or. en 

Begrundelse 

The recital presents a distorted and inadequate narrative of the evolution and status of 

different telecom market outcomes in the EU and should be deleted. It ignores the crucial role 

effective access regulation has in ensuring competitive outcomes in both monopolistic and 

oligopolistic (2 or more strong players) markets. When retail competition is effective it is 

often based on regulated wholesale access, especially SMP. It would therefore be mistaken to 

remove this regulation just because the retail market is competitive. The text does not take 

into account BEREC findings on the problems related to markets qualified as ‘tight 

oligopolies’ and the inadequacy of existing regulatory tools to tackle them. BEREC’s 

conclusion that “two is not enough” isn’t reflected by this recital. Markets like Belgium and 

the Netherlands, already with oligopolistic structures, would be left as they are today. 
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Fulvio Martusciello 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 175 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(175) I geografiske områder, hvor der 

fremadrettet kan forventes to accesnet, vil 

slutbrugerne sandsynligvis nyde godt af 

forbedringer i netkvaliteten takket være 

infrastrukturbaseret konkurrence, i 

højere grad end det er tilfældet i områder 

med kun ét net. Hvorvidt konkurrencen 

inden for andre parametre såsom pris og 

udvalg er tilstrækkelig, afhænger 

sandsynligvis af de nationale og lokale 

konkurrenceforhold. I tilfælde, hvor 

mindst en netudbyder tilbyder 

engrosadgang til interesserede 

virksomheder på fornuftige kommercielle 

vilkår, der muliggør bæredygtig 

konkurrence på detailmarkedet, er det 

næppe sandsynligt, at de nationale 

tilsynsmyndigheder har brug for at 

udgår 
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pålægge engrosadgangsforpligtelser for 

udbydere med en stærk markedsposition, 

ud over adgang til civil infrastruktur, 

hvorfor der kan fæstes lid til anvendelsen 

af de generelle konkurrenceregler. Dette 

gælder i særdeleshed, hvis begge 

netudbydere tilbyder fornuftig kommerciel 

engrosadgang. I begge tilfælde vil det 

være mere passende for de nationale 

tilsynsmyndigheder at støtte sig til 

efterfølgende specifik overvågning. Hvis 

der fremadrettet er eller forventes at være 

tre accesnetudbydere, der konkurrerer på 

bæredygtig vis på de samme detail- og 

engrosmarkeder (som det eksempelvis kan 

være tilfældet på mobilområdet, og som 

det kan være tilfældet i visse geografiske 

områder for fastnet, særligt hvor der ikke 

er ordentlig adgang til civil infrastruktur 

og/eller fælles investering, således at tre 

eller flere udbydere har effektiv kontrol 

over de nødvendige accesnet med henblik 

på at efterkomme detailefterspørgslen), er 

det mindre sandsynligt, at de nationale 

tilsynsmyndigheder vil udpege en udbyder 

som havende en stærk markedsposition, 

medmindre de konstaterer kollektiv 

dominans, eller hvis hver af de 

pågældende virksomheder har en stærk 

markedsposition på bestemte 

engrosmarkeder, sådan som det er 

tilfældet på markederne for 

taletelefoniterminering. Anvendelsen af 

generelle konkurrenceregler på sådanne 

markeder, der er karakteriseret ved 

bæredygtig og effektiv 

infrastrukturbaseret konkurrence, burde 

være tilstrækkelig. 

Or. en 
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Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 175 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(175) I geografiske områder, hvor der 

fremadrettet kan forventes to accesnet, vil 

slutbrugerne sandsynligvis nyde godt af 

forbedringer i netkvaliteten takket være 

infrastrukturbaseret konkurrence, i højere 

grad end det er tilfældet i områder med kun 

ét net. Hvorvidt konkurrencen inden for 

andre parametre såsom pris og udvalg er 

tilstrækkelig, afhænger sandsynligvis af de 

nationale og lokale konkurrenceforhold. I 

tilfælde, hvor mindst en netudbyder 

tilbyder engrosadgang til interesserede 

virksomheder på fornuftige kommercielle 

vilkår, der muliggør bæredygtig 

konkurrence på detailmarkedet, er det 

næppe sandsynligt, at de nationale 

tilsynsmyndigheder har brug for at pålægge 

engrosadgangsforpligtelser for udbydere 

med en stærk markedsposition, udover 

adgang til civil infrastruktur, hvorfor der 

kan fæstes lid til anvendelsen af de 

generelle konkurrenceregler. Dette gælder i 

særdeleshed, hvis begge netudbydere 

tilbyder fornuftig kommerciel 

engrosadgang. I begge tilfælde vil det være 

mere passende for de nationale 

tilsynsmyndigheder at støtte sig til 

efterfølgende specifik overvågning. Hvis 

der fremadrettet er eller forventes at være 

tre accesnetudbydere, der konkurrerer på 

bæredygtig vis på de samme detail- og 

engrosmarkeder (som det eksempelvis kan 

være tilfældet på mobilområdet, og som det 

kan være tilfældet i visse geografiske 

områder for fastnet, særligt hvor der ikke 

er ordentlig adgang til civil infrastruktur 

og/eller fælles investering, således at tre 

eller flere udbydere har effektiv kontrol 

over de nødvendige accesnet med henblik 

på at efterkomme detailefterspørgslen), er 

det mindre sandsynligt, at de nationale 

tilsynsmyndigheder vil udpege en udbyder 

som havende en stærk markedsposition, 

medmindre de konstaterer kollektiv 

dominans, eller hvis hver af de pågældende 

(175) I geografiske områder, hvor der 

fremadrettet kan forventes to accesnet, vil 

slutbrugerne sandsynligvis nyde godt af 

forbedringer i netkvaliteten takket være 

infrastrukturbaseret konkurrence, i højere 

grad end det er tilfældet i områder med kun 

ét net. Hvorvidt konkurrencen inden for 

andre parametre såsom pris og udvalg er 

tilstrækkelig, afhænger sandsynligvis af de 

nationale og lokale konkurrenceforhold. I 

tilfælde, hvor mindst en netudbyder 

tilbyder engrosadgang til interesserede 

virksomheder på fornuftige kommercielle 

vilkår, der muliggør bæredygtig langsigtet 

konkurrence på de relevante markeder, er 

det næppe sandsynligt, at de nationale 

tilsynsmyndigheder har brug for at pålægge 

engrosadgangsforpligtelser for udbydere 

med en stærk markedsposition, udover 

adgang til civil infrastruktur, hvorfor der 

kan fæstes lid til anvendelsen af de 

generelle konkurrenceregler. Dette gælder i 

særdeleshed, hvis begge netudbydere 

tilbyder fornuftig kommerciel 

engrosadgang. I begge tilfælde vil det være 

mere passende for de nationale 

tilsynsmyndigheder at støtte sig til 

efterfølgende specifik overvågning. Hvis 

der fremadrettet er eller forventes at være 

tre accesnetudbydere, der konkurrerer på 

bæredygtig vis på de samme detail- og 

engrosmarkeder (som det eksempelvis kan 

være tilfældet på mobilområdet, og som det 

kan være tilfældet i visse geografiske 

områder for fastnet, særligt hvor der ikke 

er ordentlig adgang til civil infrastruktur 

og/eller fælles investering, således at tre 

eller flere udbydere har effektiv kontrol 

over de nødvendige accesnet med henblik 

på at efterkomme detailefterspørgslen), er 

det mindre sandsynligt, at de nationale 

tilsynsmyndigheder vil udpege en udbyder 

som havende en stærk markedsposition, 

medmindre de konstaterer kollektiv 

dominans eller en væsentlig hindring for 
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virksomheder har en stærk 

markedsposition på bestemte 

engrosmarkeder, sådan som det er tilfældet 

på markederne for taletelefoniterminering. 

Anvendelsen af generelle 

konkurrenceregler på sådanne markeder, 

der er karakteriseret ved bæredygtig og 

effektiv infrastrukturbaseret konkurrence, 

burde være tilstrækkelig. 

effektiv konkurrence, eller hvis hver af de 

pågældende virksomheder har en stærk 

markedsposition på bestemte 

engrosmarkeder, sådan som det er tilfældet 

på markederne for taletelefoniterminering. 

Anvendelsen af generelle 

konkurrenceregler på sådanne markeder, 

der er karakteriseret ved bæredygtig og 

effektiv infrastrukturbaseret konkurrence, 

burde være tilstrækkelig. 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med artikel 104 i forretningsordenen er dette ændringsforslag nødvendigt 

af hensyn til tekstens indre logik. 
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Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 177 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(177) Det kan være nødvendigt at 

kontrollere priserne, såfremt en analyse af 

et bestemt marked viser, at konkurrencen 

er utilstrækkelig. Navnlig udbydere med en 

stærk markedsposition vil kunne presse 

priserne, således at forskellen mellem deres 

detailpriser og de samtrafik og/eller 

adgangspriser, der skal betales af 

konkurrenter, der udbyder lignende 

detailtjenester, bliver for lille til at skabe 

bæredygtig konkurrence. Når en national 

tilsynsmyndighed beregner de 

omkostninger, der er forbundet med 

oprettelse af en tjeneste i henhold til dette 

direktiv, bør der tillades en rimelig 

forrentning af den investerede kapital, 

herunder passende omkostninger til 

arbejdskraft og bygning, idet der i 

fornødent omfang foretages en tilpasning 

af kapitalens værdi, så den afspejler den 

(177) Det kan være nødvendigt at 

kontrollere priserne, såfremt en analyse af 

et bestemt marked viser, at konkurrencen 

er utilstrækkelig. Navnlig udbydere med en 

stærk markedsposition vil kunne presse 

priserne, således at forskellen mellem deres 

detailpriser og de samtrafik - og/eller 

adgangs priser, der skal betales af 

konkurrenter, der udbyder lignende 

detailtjenester, bliver for lille til at skabe 

bæredygtig konkurrence. Den metode, der 

anvendes ved omkostningsdækningen, bør 

afhænge af situationen og tage hensyn til 

nødvendigheden af at fremme 

effektiviteten, skabe bæredygtig 

konkurrence og udbygning af net med 

meget høj kapacitet og således øgede 

fordele for slutbrugerne, ligesom den skal 

tage hensyn til behovet for forudsigelige og 

stabile engrospriser til gavn for alle 
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løbende ansættelse af aktiver og af 

driftens effektivitet. Den metode, der 

anvendes ved omkostningsdækningen, bør 

afhænge af situationen og tage hensyn til 

nødvendigheden af at fremme 

effektiviteten, skabe bæredygtig 

konkurrence og udbygning af net med 

meget høj kapacitet og således øgede 

fordele for slutbrugerne, ligesom den skal 

tage hensyn til behovet for forudsigelige og 

stabile engrospriser til gavn for alle 

udbydere, der ønsker at udrulle nye og 

bedre net, jf. Kommissionens 

retningslinjer37. 

udbydere, der ønsker at udrulle nye og 

bedre net, jf. Kommissionens 

retningslinjer37. 

_________________ _________________ 

37Kommissionens henstilling 2013/466/EU 

af 11. september 2013 om 

sammenhængende forpligtelser vedrørende 

ikke-diskriminering og metoder til 

beregning af omkostninger for at fremme 

konkurrencen og forbedre 

investeringsmiljøet for bredbånd (EUT L 

251 af 21.9.2013, s. 13). 

37Kommissionens henstilling 2013/466/EU 

af 11. september 2013 om 

sammenhængende forpligtelser vedrørende 

ikke-diskriminering og metoder til 

beregning af omkostninger for at fremme 

konkurrencen og forbedre 

investeringsmiljøet for bredbånd (EUT L 

251 af 21.9.2013, s. 13). 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med artikel 104 i forretningsordenen er dette ændringsforslag nødvendigt 

af hensyn til tekstens indre logik. 
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Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 178 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(178) Grundet usikkerheden med hensyn 

til, hvor hurtigt efterspørgsel efter 

næstegenerations bredbåndstjenester 

øges, er det vigtigt at give de udbydere, 

som investerer i nye eller opgraderede net, 

en vis grad af prisfleksibilitet med henblik 

udgår 
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på at fremme reelle investeringer og 

innovation. For at dæmme op for 

urimeligt høje priser på markeder, hvor 

udbyderne er udpeget som havende en 

stærk markedsposition, bør 

prisfleksibiliteten ledsages af yderligere 

foranstaltninger til beskyttelse af 

konkurrencen og slutbrugernes interesser 

såsom strenge forpligtelser vedrørende 

ikke diskriminering, foranstaltninger til 

sikring af teknisk og økonomisk 

replikabilitet for varer i senere 

omsætningsled, og en påviselig 

begrænsning af detailprisen som resultat 

af infrastrukturkonkurrencen eller et 

prisanker, der stammer fra andre 

regulerede adgangsprodukter, eller begge. 

Disse konkurrencemæssige garantier er 

ikke til hinder for de nationale 

tilsynsmyndigheders indkredsning af 

andre omstændigheder, under hvilke det 

vil være passende ikke at indføre 

regulerede adgangspriser for visse 

engrosinput, som eksempelvis i tilfælde 

hvor slutbrugernes høje 

efterspørgselspriselasticitet gør det 

urentabelt for udbyderen med en stærk 

markedsposition at fastsætte priser, som 

ligger væsentligt over 

konkurrenceniveauet. 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med artikel 104 i forretningsordenen er dette ændringsforslag nødvendigt 

af hensyn til tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   268 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 178 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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(178) Grundet usikkerheden med hensyn 

til, hvor hurtigt efterspørgsel efter 

næstegenerations bredbåndstjenester øges, 

er det vigtigt at give de udbydere, som 

investerer i nye eller opgraderede net, en 

vis grad af prisfleksibilitet med henblik på 

at fremme reelle investeringer og 

innovation. For at dæmme op for urimeligt 

høje priser på markeder, hvor udbyderne er 

udpeget som havende en stærk 

markedsposition, bør prisfleksibiliteten 

ledsages af yderligere foranstaltninger til 

beskyttelse af konkurrencen og 

slutbrugernes interesser såsom strenge 

forpligtelser vedrørende ikke 

diskriminering, foranstaltninger til sikring 

af teknisk og økonomisk replikabilitet for 

varer i senere omsætningsled, og en 

påviselig begrænsning af detailprisen som 

resultat af infrastrukturkonkurrencen eller 

et prisanker, der stammer fra andre 
regulerede adgangsprodukter, eller begge. 

Disse konkurrencemæssige garantier er 

ikke til hinder for de nationale 

tilsynsmyndigheds indkredsning af andre 

omstændigheder, under hvilke det vil være 

passende ikke at indføre regulerede 

adgangspriser for visse engrosinput, som 

eksempelvis i tilfælde hvor slutbrugernes 

høje efterspørgselspriselasticitet gør det 

urentabelt for udbyderen med en stærk 

markedsposition at fastsætte priser, som 

ligger væsentligt over 

konkurrenceniveauet. 

(178) Grundet usikkerheden med hensyn 

til, hvor hurtigt efterspørgsel efter 

næstegenerations bredbåndstjenester øges, 

er det vigtigt at give de udbydere, som 

investerer i nye eller opgraderede net, en 

vis grad af prisfleksibilitet med henblik på 

at fremme reelle investeringer og 

innovation. For at dæmme op for urimeligt 

høje priser på markeder, hvor udbyderne er 

udpeget som havende en stærk 

markedsposition, bør prisfleksibiliteten 

ledsages af yderligere foranstaltninger til 

beskyttelse af konkurrencen og 

slutbrugernes interesser såsom effektive 

forpligtelser vedrørende ikke 

diskriminering, foranstaltninger til sikring 

af teknisk og økonomisk replikabilitet for 

varer i senere omsætningsled, og en 

påviselig begrænsning af detailprisen som 

resultat af infrastrukturkonkurrencen. Det 

er derfor vigtigt at sikre, at enhver 

foranstaltninger, der begrænser 

prisfleksibiliteten, ikke påvirker 

investeringer i nye eller opgraderede 

netværk negativt. Dette omfatter blandt 

andet, at priskontroller baseret på 

detailpriser ikke må resultere i regulerede 

detailpriser, der er så lave, at udgifter 

forbundet med udrulning og drift af nye 

netværk ikke kan dækkes ind, og således 

fører til en situation, hvor den operatør, 

der investerer, sættes i en værre position, 

end adgangssøgende virksomheder, der 

ikke investerer. Disse konkurrencemæssige 

garantier er ikke til hinder for de nationale 

tilsynsmyndigheds indkredsning af andre 

omstændigheder, under hvilke det vil være 

passende ikke at indføre regulerede 

adgangspriser for visse engrosinput, som 

eksempelvis i tilfælde hvor slutbrugernes 

høje efterspørgselspriselasticitet gør det 

urentabelt for udbyderen med en stærk 

markedsposition at fastsætte priser, som 

ligger væsentligt over 

konkurrenceniveauet. 

Or. en 
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Ændringsforslag   269 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 180 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(180) Unionens afregningssystem for 

engrosmarkedet for 

taletelefoniterminering er baseret på, at 

det opkaldende net betaler. En analyse af 

substitution på efterspørgsels- og 

udbudssiden viser, at der hverken nu eller 

i en overskuelig fremtid findes 

erstatninger på engrosniveau, som kan 

begrænse fastsættelsen af afgifter for 

terminering i et givet net. 

Termineringsmarkedernes tovejskarakter 

betyder, at krydssubsidiering mellem 

operatører vil kunne give anledning til 

yderligere konkurrencemæssige 

problemer. Disse potentielle 

konkurrenceproblemer er fælles for både 

fastnet- og mobiltermineringsmarkederne. 

På grund af termineringsoperatørernes 

mulighed for og incitament til at hæve 

priserne væsentligt over omkostningerne 

synes omkostningsbaseret prisfastsættelse 

at være det mest hensigtsmæssige middel 

til at løse problemet på mellemlang sigt. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   270 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 181 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(181) Med henblik på at mindske den 

lovgivningsmæssige byrde ved at tackle de 

udgår 
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konkurrencemæssige problemer, der p.t. 

er forbundet med engrosmarkedet for 

taletelefoniterminering i Unionen, bør der 

med dette direktiv fastsættes en fælles 

tilgang som grundlag for forpligtelser til 

priskontrol, som skal fuldføres med en 

bindende fælles metode, der skal 

fastsættes af Kommissionen, og af en 

teknisk vejledning, der skal udvikles af 

BEREC. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   271 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 182 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(182) Med henblik på at forenkle 

fastsættelsen og i givet fald fremme 

brugen heraf, bør taksterne for 

engrosmarkedet for 

taletelefoniterminering på fastnet og 

mobilnet i Unionen fastsættes ved hjælp 

af en delegeret retsakt. Direktivet bør 

opstille detaljerede kriterier og parametre 

på grundlag af hvilke værdierne for 

taletelefonitermineringsraterne fastsættes. 

Ved anvendelsen af disse kriterier og 

parametre skal Kommissionen bl.a. tage 

højde for, at kun de omkostninger, som er 

grænseomkostninger for tilvejebringelsen 

af engrosopkaldstermineringsydelser, bør 

være omfattet; at frekvensafgifter er 

abonnent- og ikke trafikafhængige og 

derfor ikke bør medregnes, og at 

yderligere frekvenser primært tildeles til 

data og følgelig ikke er relevante for 

opkaldsterminering; at det anerkendes, at 

mindre fastnetudbydere, skønt 

minimumsniveauet for effektivitet for 

mobilnet er anslået til mindst 20 % af 

markedsandelen, kan opnå den samme 

udgår 
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effektivitet og producere til de samme 

enhedsomkostninger som den reelle 

udbyder, uanset deres størrelse. 

Kommissionen skal ved fastsættelse af den 

præcise maksimumtakst medtage 

passende vægtning for at tage højde for 

det samlede antal slutbrugere i hver 

enkelt medlemsstat, hvor dette kræves på 

grund af de resterende 

omkostningsforskelle. Når Kommissionen 

fastsætter taksten, vil erfaringerne fra 

BEREC og de nationale 

tilsynsmyndigheder, som bygger på 

passende omkostningsmodeller, være 

uvurderlige og bør medregnes. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   272 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 183 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(183) Dette direktiv fastsætter takster for 

engrosmarkedet for 

taletelefoniterminering på fastnet og 

mobilnet, i henhold til hvilke den første 

delegerede retsakt vil fastsætte den 

præcise takst, som skal anvendes af de 

nationale tilsynsmyndigheder. Den første 

takst vil blive opdateret. Baseret på de 

bottom-up LRIC-modeller, som de 

nationale tilsynsmyndigheder har anvendt 

indtil nu, og ved anvendelse af 

ovenstående kriterier, varierer 

termineringstaksterne for taletelefoni p.t. 

mellem 0,4045 eurocent pr. minut og 

1,226 eurocent pr. minut i mobilnet og 

mellem 0,0430 eurocent pr. minut og 

0,1400 eurocent pr. minut i fastnet i det 

mest lokale samtrafiklag (beregnet som et 

vægtet gennemsnit af takster i og uden for 

spidsbelastningsperioder). De forskellige 

udgår 
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takster skyldes lokale forhold og de 

relative prisstrukturer, der findes for 

øjeblikket, såvel som det faktum, at 

modelberegningerne har fundet sted på 

forskellige tidspunkter i medlemsstaterne. 

Dertil kommer, at niveauet for 

omkostningseffektive termineringstakster 

i fastnettene også afhænger af det netlag, 

hvor termineringstjenesten ydes. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   273 

Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 183 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(183) Dette direktiv fastsætter takster for 

engrosmarkedet for taletelefoniterminering 

på fastnet og mobilnet, i henhold til hvilke 

den første delegerede retsakt vil fastsætte 

den præcise takst, som skal anvendes af de 

nationale tilsynsmyndigheder. Den første 

takst vil blive opdateret. Baseret på de 

bottom-up LRIC-modeller, som de 

nationale tilsynsmyndigheder har anvendt 

indtil nu, og ved anvendelse af ovenstående 

kriterier, varierer termineringstaksterne for 

taletelefoni p.t. mellem 0,4045 eurocent pr. 

minut og 1,226 eurocent pr. minut i 

mobilnet og mellem 0,0430 eurocent pr. 

minut og 0,1400 eurocent pr. minut i 

fastnet i det mest lokale samtrafiklag 

(beregnet som et vægtet gennemsnit af 

takster i og uden for 

spidsbelastningsperioder). De forskellige 

takster skyldes lokale forhold og de 

relative prisstrukturer, der findes for 

øjeblikket, såvel som det faktum, at 

modelberegningerne har fundet sted på 

forskellige tidspunkter i medlemsstaterne. 

Dertil kommer, at niveauet for 

omkostningseffektive termineringstakster i 

(183) Dette direktiv kræver, at 

Kommissionen ved en delegeret retsakt 
fastsætter maksimumtakster for 

engrosmarkedet for taletelefoniterminering 

på fastnet og mobilnet. Den første 

delegerede retsakt, som er nødvendig til 

dette formål, vil fastsætte den præcise 

takst, som skal anvendes af de nationale 

tilsynsmyndigheder. Den første takst vil 

blive opdateret. Baseret på de bottom-up 

LRIC-modeller, som de nationale 

tilsynsmyndigheder har anvendt indtil nu, 

og ved anvendelse af ovenstående kriterier, 

varierer termineringstaksterne for 

taletelefoni p.t. mellem 0,4045 eurocent pr. 

minut og 1,226 eurocent pr. minut i 

mobilnet og mellem 0,0430 eurocent pr. 

minut og 0,1400 eurocent pr. minut i 

fastnet i det mest lokale samtrafiklag 

(beregnet som et vægtet gennemsnit af 

takster i og uden for 

spidsbelastningsperioder). De forskellige 

takster skyldes lokale forhold og de 

relative prisstrukturer, der findes for 

øjeblikket, såvel som det faktum, at 

modelberegningerne har fundet sted på 
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fastnettene også afhænger af det netlag, 

hvor termineringstjenesten ydes. 

forskellige tidspunkter i medlemsstaterne. 

Dertil kommer, at niveauet for 

omkostningseffektive termineringstakster i 

fastnettene også afhænger af det netlag, 

hvor termineringstjenesten ydes. 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med artikel 104 i forretningsordenen er dette ændringsforslag nødvendigt 

af hensyn til tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   274 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 184 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(184) Da det er usikkert, hvor hurtigt 

efterspørgslen efter bredbåndstjenester med 

meget høj kapacitet samt de generelle 

stordriftsfordele og tætheden vil vokse, 

giver aftaler om fælles investering 

betydelige fordele hvad angår samling af 

omkostninger og risici, hvilket gør det 

muligt for mindre udbydere at investere på 

økonomisk fornuftige vilkår, og således at 

fremme bæredygtig langsigtet 

konkurrence, herunder i områder, hvor der 

ikke findes infrastrukturbaseret 

konkurrence. Hvis en udbyder med en 

stærk markedsposition laver en åben 

indkaldelse til fælles investering i nye 

netelementer på fair, rimelige og 

ikkediskriminerende vilkår, som kan 

bidrage markant til udrulningen af net 

med meget høj kapacitet, bør den 

nationale tilsynsmyndighed normalt afstå 

fra at pålægge forpligtelser i henhold til 

dette direktiv for de nye netelementer, med 

forbehold af yderligere vurdering i de 

efterfølgende markedsanalyser. Forudsat, 

(184) Da det er usikkert, hvor hurtigt 

efterspørgslen efter bredbåndstjenester med 

meget høj kapacitet samt de generelle 

stordriftsfordele og tætheden vil vokse, 

kan aftaler om fælles investering give 

betydelige fordele, hvad angår samling af 

omkostninger og risici, hvilket gør det 

muligt for mindre udbydere at investere på 

økonomisk fornuftige vilkår, og således at 

fremme bæredygtig langsigtet 

konkurrence, herunder i områder, hvor der 

ikke findes infrastrukturbaseret 

konkurrence. 
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at der tages behørigt hensyn til de 

potentielle konkurrencefremmende 

virkninger af de fælles investeringer på 

engros- og detailniveau, vil de nationale 

tilsynsmyndigheder fortsat kunne finde 

det passende – set i lyset af den 

eksisterende markedsstruktur og -

dynamik, som er udviklet under 

regulerede engrosadgangsbetingelser, og i 

fraværet af et kommercielt tilbud med 

henblik herpå – at sikre rettighederne for 

de ansøgere om adgang, som ikke deltager 

i en given fælles investering, ved at bevare 

eksisterende adgangsprodukter eller – i 

tilfælde, hvor gamle netelementer på sigt 

bliver afviklet – ved at indføre 

adgangsprodukter med en tilsvarende 

funktionalitet som dem, der tidligere var 

tilgængelige i den gamle infrastruktur. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   275 

Angelika Niebler, Herbert Reul 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 184 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(184) Da det er usikkert, hvor hurtigt 

efterspørgslen efter bredbåndstjenester med 

meget høj kapacitet samt de generelle 

stordriftsfordele og tætheden vil vokse, 

giver aftaler om fælles investering 

betydelige fordele hvad angår samling af 

omkostninger og risici, hvilket gør det 

muligt for mindre udbydere at investere på 

økonomisk fornuftige vilkår, og således at 

fremme bæredygtig langsigtet 

konkurrence, herunder i områder, hvor der 

ikke findes infrastrukturbaseret 

konkurrence. Hvis en udbyder med en 

stærk markedsposition laver en åben 

indkaldelse til fælles investering i nye 

netelementer på fair, rimelige og 

(184) Da det er usikkert, hvor hurtigt 

efterspørgslen efter bredbåndstjenester med 

meget høj kapacitet samt de generelle 

stordriftsfordele og tætheden vil vokse, 

giver aftaler om fælles investering 

betydelige fordele hvad angår samling af 

omkostninger og risici, hvilket gør det 

muligt for mindre udbydere at investere på 

økonomisk fornuftige vilkår, og således at 

fremme bæredygtig langsigtet 

konkurrence, herunder i områder, hvor der 

ikke findes infrastrukturbaseret 

konkurrence. Hvis en udbyder med en 

stærk markedsposition laver en åben 

indkaldelse til fælles investering i nye 

netelementer på fair, rimelige og 
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ikkediskriminerende vilkår, som kan 

bidrage markant til udrulningen af net med 

meget høj kapacitet, bør den nationale 

tilsynsmyndighed normalt afstå fra at 

pålægge forpligtelser i henhold til dette 

direktiv for de nye netelementer, med 

forbehold af yderligere vurdering i de 

efterfølgende markedsanalyser. Forudsat, 

at der tages behørigt hensyn til de 

potentielle konkurrencefremmende 

virkninger af de fælles investeringer på 

engros- og detailniveau, vil de nationale 

tilsynsmyndigheder fortsat kunne finde det 

passende – set i lyset af den eksisterende 

markedsstruktur og -dynamik, som er 

udviklet under regulerede 

engrosadgangsbetingelser, og i fraværet af 

et kommercielt tilbud med henblik herpå – 

at sikre rettighederne for de ansøgere om 

adgang, som ikke deltager i en given fælles 

investering, ved at bevare eksisterende 

adgangsprodukter eller – i tilfælde, hvor 

gamle netelementer på sigt bliver afviklet – 

ved at indføre adgangsprodukter med en 

tilsvarende funktionalitet som dem, der 

tidligere var tilgængelige i den gamle 

infrastruktur. 

ikkediskriminerende vilkår, som kan 

bidrage markant til udrulningen af net med 

meget høj kapacitet, bør den nationale 

tilsynsmyndighed normalt afstå fra at 

pålægge forpligtelser i henhold til dette 

direktiv for de nye netelementer, med 

forbehold af yderligere vurdering i de 

efterfølgende markedsanalyser. Forudsat, 

at der tages behørigt hensyn til de 

potentielle konkurrencefremmende 

virkninger af de fælles investeringer på 

engros- og detailniveau, vil de nationale 

tilsynsmyndigheder fortsat kunne finde det 

passende – set i lyset af den eksisterende 

markedsstruktur og -dynamik, som er 

udviklet under regulerede 

engrosadgangsbetingelser, og i fraværet af 

et kommercielt tilbud med henblik herpå – 

at sikre rettighederne for de ansøgere om 

adgang, som ikke deltager i en given fælles 

investering, ved at bevare eksisterende 

adgangsprodukter eller – i tilfælde, hvor 

gamle netelementer på sigt bliver afviklet – 

ved at indføre adgangsprodukter med en 

tilsvarende funktionalitet som dem, der 

tidligere var tilgængelige i den gamle 

infrastruktur. De nationale 

tilsynsmyndigheder fastlægger klare 

betingelser for fælles finansiering i deres 

relevante medlemsstater. Fælles 

finansiering skal forhindre, at 

medinvestorer eller andre virksomheder 

på markedet lider konkurrencemæssige 

ulemper. Fælles finansiering sikrer en 

åben adgang til alle virksomheder, der 

ønsker at deltage heri. 

Or.  

Begrundelse 

Tilsynsmyndighederne skal fastlægge klare betingelser for modellen for fælles finansiering. 
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Kaja Kallas 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 184 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(184) Da det er usikkert, hvor hurtigt 

efterspørgslen efter bredbåndstjenester med 

meget høj kapacitet samt de generelle 

stordriftsfordele og tætheden vil vokse, 

giver aftaler om fælles investering 

betydelige fordele hvad angår samling af 

omkostninger og risici, hvilket gør det 

muligt for mindre udbydere at investere på 

økonomisk fornuftige vilkår, og således at 

fremme bæredygtig langsigtet 

konkurrence, herunder i områder, hvor der 

ikke findes infrastrukturbaseret 

konkurrence. Hvis en udbyder med en 

stærk markedsposition laver en åben 

indkaldelse til fælles investering i nye 

netelementer på fair, rimelige og 

ikkediskriminerende vilkår, som kan 

bidrage markant til udrulningen af net 

med meget høj kapacitet, bør den nationale 

tilsynsmyndighed normalt afstå fra at 

pålægge forpligtelser i henhold til dette 

direktiv for de nye netelementer, med 

forbehold af yderligere vurdering i de 

efterfølgende markedsanalyser. Forudsat, 

at der tages behørigt hensyn til de 

potentielle konkurrencefremmende 

virkninger af de fælles investeringer på 

engros- og detailniveau, vil de nationale 

tilsynsmyndigheder fortsat kunne finde det 

passende – set i lyset af den eksisterende 

markedsstruktur og -dynamik, som er 

udviklet under regulerede 

engrosadgangsbetingelser, og i fraværet af 

et kommercielt tilbud med henblik herpå – 

at sikre rettighederne for de ansøgere om 

adgang, som ikke deltager i en given fælles 

investering, ved at bevare eksisterende 

adgangsprodukter eller – i tilfælde, hvor 

gamle netelementer på sigt bliver afviklet – 

ved at indføre adgangsprodukter med en 

tilsvarende funktionalitet som dem, der 

tidligere var tilgængelige i den gamle 

infrastruktur. 

(184) Da det er usikkert, hvor hurtigt 

efterspørgslen efter bredbåndstjenester med 

meget høj kapacitet samt de generelle 

stordriftsfordele og tætheden vil vokse, 

kan aftaler om fælles investering give 

betydelige fordele hvad angår samling af 

omkostninger og risici, hvilket gør det 

muligt for mindre udbydere at investere på 

økonomisk fornuftige vilkår, og således at 

fremme bæredygtig langsigtet 

konkurrence, herunder i områder, hvor der 

ikke findes infrastrukturbaseret 

konkurrence. Hvis en udbyder med en 

stærk markedsposition laver en åben 

indkaldelse til fælles investering i nye 

netelementer på fair, rimelige og 

ikkediskriminerende vilkår, som kan 

bidrage markant til udrulningen af net med 

meget høj kapacitet, bør den nationale 

tilsynsmyndighed sikre, at alle 

forpligtelser, der pålægges i henhold til 

dette direktiv for de nye netelementer er 

begrundede og forholdsmæssige, med 

forbehold af yderligere vurdering i de 

efterfølgende markedsanalyser, vilkårene 

for fælles investering, magtbalancen 

mellem investorer og risikoen for, at 

sådanne aftaler kan styrke positionen for 

en stærk markedsposition eller føre til, at 

der opstår situationer med væsentlige 

hindringer for effektiv konkurrence. 

Forudsat, at der tages behørigt hensyn til 

de potentielle konkurrencefremmende 

virkninger af de fælles investeringer på 

engros- og detailniveau, vil de nationale 

tilsynsmyndigheder fortsat kunne finde det 

passende – set i lyset af den eksisterende 

markedsstruktur og -dynamik, som er 

udviklet under regulerede 

engrosadgangsbetingelser, og i fraværet af 

et kommercielt tilbud med henblik herpå – 

at sikre rettighederne for de ansøgere om 

adgang, som ikke deltager i en given fælles 
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investering, ved at bevare eksisterende 

adgangsprodukter eller – i tilfælde, hvor 

gamle netelementer på sigt bliver afviklet – 

ved at indføre adgangsprodukter med en 

lignende funktionalitet som dem, der 

tidligere var tilgængelige i den gamle 

infrastruktur. 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med artikel 104 i forretningsordenen er dette ændringsforslag nødvendigt 

af hensyn til tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   277 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 184 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(184) Da det er usikkert, hvor hurtigt 

efterspørgslen efter bredbåndstjenester med 

meget høj kapacitet samt de generelle 

stordriftsfordele og tætheden vil vokse, 

giver aftaler om fælles investering 
betydelige fordele hvad angår samling af 

omkostninger og risici, hvilket gør det 

muligt for mindre udbydere at investere på 

økonomisk fornuftige vilkår, og således at 

fremme bæredygtig langsigtet 

konkurrence, herunder i områder, hvor der 

ikke findes infrastrukturbaseret 

konkurrence. Hvis en udbyder med en 

stærk markedsposition laver en åben 

indkaldelse til fælles investering i nye 

netelementer på fair, rimelige og 

ikkediskriminerende vilkår, som kan 

bidrage markant til udrulningen af net med 

meget høj kapacitet, bør den nationale 

tilsynsmyndighed normalt afstå fra at 

pålægge forpligtelser i henhold til dette 

direktiv for de nye netelementer, med 

forbehold af yderligere vurdering i de 

(184) Da det er usikkert, hvor hurtigt 

efterspørgslen efter bredbåndstjenester med 

meget høj kapacitet samt de generelle 

stordriftsfordele og tætheden, er formålet 

med regelsættet at fremme 

udrulningsmodeller med meget høj 

kapacitet, som (a) giver betydelige fordele 

hvad angår samling af omkostninger og 

risici, hvilket gør det muligt for mindre 

udbydere at investere på økonomisk 

fornuftige vilkår, og således at fremme 

bæredygtig langsigtet konkurrence, 

herunder i områder, hvor der ikke findes 

infrastrukturbaseret konkurrence; og (b) 

tager højde for de forskellige 

markedskarakteristika samt bedste praksis 

for udrulning af nye netelementer inden 

for medlemsstaterne. Hvis en udbyder med 

en stærk markedsposition laver en åben 

indkaldelse til fælles investering, 

udarbejder et engrostilbud, der omfatter 

risikodeling, eller opretter et joint venture 

med en eller flere virksomheder, der 
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efterfølgende markedsanalyser. Forudsat, 

at der tages behørigt hensyn til de 

potentielle konkurrencefremmende 

virkninger af de fælles investeringer på 

engros- og detailniveau, vil de nationale 

tilsynsmyndigheder fortsat kunne finde det 

passende – set i lyset af den eksisterende 

markedsstruktur og -dynamik, som er 

udviklet under regulerede 

engrosadgangsbetingelser, og i fraværet af 

et kommercielt tilbud med henblik herpå – 

at sikre rettighederne for de ansøgere om 

adgang, som ikke deltager i en given fælles 

investering, ved at bevare eksisterende 

adgangsprodukter eller – i tilfælde, hvor 

gamle netelementer på sigt bliver afviklet – 

ved at indføre adgangsprodukter med en 

tilsvarende funktionalitet som dem, der 

tidligere var tilgængelige i den gamle 

infrastruktur. 

konkurrerer på detail- eller engrosniveau 
på fair, rimelige og ikkediskriminerende 

vilkår, som kan bidrage markant til 

udrulningen af net med meget høj 

kapacitet, bør den nationale 

tilsynsmyndighed normalt afstå fra at 

pålægge forpligtelser i henhold til dette 

direktiv for de nye netelementer Forudsat, 

at der tages behørigt hensyn til de 

potentielle konkurrencefremmende 

virkninger, vil de nationale 

tilsynsmyndigheder fortsat kunne finde det 

passende – set i lyset af den eksisterende 

markedsstruktur og -dynamik, som er 

udviklet under regulerede 

engrosadgangsbetingelser, og i fraværet af 

et kommercielt tilbud med henblik herpå – 

at sikre rettighederne for de ansøgere om 

adgang, som ikke deltager i en given fælles 

investering, ved at bevare eksisterende 

adgangsprodukter eller – i tilfælde, hvor 

gamle netelementer på sigt bliver afviklet – 

ved at indføre adgangsprodukter med en 

tilsvarende funktionalitet som dem, der 

tidligere var tilgængelige i den gamle 

infrastruktur. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   278 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 184 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(184) Da det er usikkert, hvor hurtigt 

efterspørgslen efter bredbåndstjenester med 

meget høj kapacitet samt de generelle 

stordriftsfordele og tætheden vil vokse, 

giver aftaler om fælles investering 

betydelige fordele hvad angår samling af 

omkostninger og risici, hvilket gør det 

muligt for mindre udbydere at investere på 

økonomisk fornuftige vilkår, og således at 

(184) Da det er usikkert, hvor hurtigt 

efterspørgslen efter bredbåndstjenester med 

meget høj kapacitet samt de generelle 

stordriftsfordele og tætheden vil vokse, 

giver aftaler om fælles investering 

betydelige fordele hvad angår samling af 

omkostninger og risici, hvilket gør det 

muligt for mindre udbydere at investere på 

økonomisk fornuftige vilkår, og således at 
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fremme bæredygtig langsigtet 

konkurrence, herunder i områder, hvor der 

ikke findes infrastrukturbaseret 

konkurrence. Hvis en udbyder med en 

stærk markedsposition laver en åben 

indkaldelse til fælles investering i nye 

netelementer på fair, rimelige og 

ikkediskriminerende vilkår, som kan 

bidrage markant til udrulningen af net med 

meget høj kapacitet, bør den nationale 

tilsynsmyndighed normalt afstå fra at 

pålægge forpligtelser i henhold til dette 

direktiv for de nye netelementer, med 

forbehold af yderligere vurdering i de 

efterfølgende markedsanalyser. Forudsat, 

at der tages behørigt hensyn til de 

potentielle konkurrencefremmende 

virkninger af de fælles investeringer på 

engros- og detailniveau, vil de nationale 

tilsynsmyndigheder fortsat kunne finde det 

passende – set i lyset af den eksisterende 

markedsstruktur og -dynamik, som er 

udviklet under regulerede 

engrosadgangsbetingelser, og i fraværet af 

et kommercielt tilbud med henblik herpå – 

at sikre rettighederne for de ansøgere om 

adgang, som ikke deltager i en given fælles 

investering, ved at bevare eksisterende 

adgangsprodukter eller – i tilfælde, hvor 

gamle netelementer på sigt bliver afviklet – 

ved at indføre adgangsprodukter med en 

tilsvarende funktionalitet som dem, der 

tidligere var tilgængelige i den gamle 

infrastruktur. 

fremme bæredygtig langsigtet 

konkurrence, herunder i områder, hvor der 

ikke findes infrastrukturbaseret 

konkurrence. Hvis en udbyder med en 

stærk markedsposition laver en åben 

indkaldelse til fælles investering i nye 

netelementer på fair, rimelige og 

ikkediskriminerende vilkår, som kan 

bidrage markant til udrulningen af net med 

meget høj kapacitet, bør den nationale 

tilsynsmyndighed normalt afstå fra at 

pålægge forpligtelser i henhold til dette 

direktiv for de nye netelementer, med 

forbehold af yderligere vurdering i de 

efterfølgende markedsanalyser. Hvis den 

nationale tilsynsmyndighed beslutter ikke 

at anvende forpligtelser, skal den sikre, at 

konkurrencen og markedsadgangen ikke 

derved blive begrænset. Forudsat, at der 

tages behørigt hensyn til de potentielle 

konkurrencefremmende virkninger af de 

fælles investeringer på engros- og 

detailniveau, vil de nationale 

tilsynsmyndigheder fortsat kunne finde det 

passende – set i lyset af den eksisterende 

markedsstruktur og -dynamik, som er 

udviklet under regulerede 

engrosadgangsbetingelser, og i fraværet af 

et kommercielt tilbud med henblik herpå – 

at sikre rettighederne for de ansøgere om 

adgang, som ikke deltager i en given fælles 

investering, ved at bevare eksisterende 

adgangsprodukter eller – i tilfælde, hvor 

gamle netelementer på sigt bliver afviklet – 

ved at indføre adgangsprodukter med en 

tilsvarende funktionalitet som dem, der 

tidligere var tilgængelige i den gamle 

infrastruktur. 

Or.  

 

Ændringsforslag   279 

Gunnar Hökmark, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 184 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(184) Da det er usikkert, hvor hurtigt 

efterspørgslen efter bredbåndstjenester med 

meget høj kapacitet samt de generelle 

stordriftsfordele og tætheden vil vokse, 

giver aftaler om fælles investering 

betydelige fordele hvad angår samling af 

omkostninger og risici, hvilket gør det 

muligt for mindre udbydere at investere på 

økonomisk fornuftige vilkår, og således at 

fremme bæredygtig langsigtet 

konkurrence, herunder i områder, hvor der 

ikke findes infrastrukturbaseret 

konkurrence. Hvis en udbyder med en 

stærk markedsposition laver en åben 

indkaldelse til fælles investering i nye 

netelementer på fair, rimelige og 

ikkediskriminerende vilkår, som kan 

bidrage markant til udrulningen af net med 

meget høj kapacitet, bør den nationale 

tilsynsmyndighed normalt afstå fra at 

pålægge forpligtelser i henhold til dette 

direktiv for de nye netelementer, med 

forbehold af yderligere vurdering i de 

efterfølgende markedsanalyser. Forudsat, 

at der tages behørigt hensyn til de 

potentielle konkurrencefremmende 

virkninger af de fælles investeringer på 

engros- og detailniveau, vil de nationale 

tilsynsmyndigheder fortsat kunne finde det 

passende – set i lyset af den eksisterende 

markedsstruktur og -dynamik, som er 

udviklet under regulerede 

engrosadgangsbetingelser, og i fraværet af 

et kommercielt tilbud med henblik herpå – 

at sikre rettighederne for de ansøgere om 

adgang, som ikke deltager i en given fælles 

investering, ved at bevare eksisterende 

adgangsprodukter eller – i tilfælde, hvor 

gamle netelementer på sigt bliver afviklet – 

ved at indføre adgangsprodukter med en 

tilsvarende funktionalitet som dem, der 

tidligere var tilgængelige i den gamle 

infrastruktur. 

(184) Da det er usikkert, hvor hurtigt 

efterspørgslen efter bredbåndstjenester med 

meget høj kapacitet samt de generelle 

stordriftsfordele og tætheden vil vokse, 

giver aftaler om fælles investering 

betydelige fordele hvad angår samling af 

omkostninger og risici, hvilket gør det 

muligt for mindre udbydere at investere på 

økonomisk fornuftige vilkår, og således at 

fremme bæredygtig langsigtet 

konkurrence, herunder i områder, hvor der 

ikke findes infrastrukturbaseret 

konkurrence. Hvis en udbyder med en 

stærk markedsposition laver en åben 

indkaldelse til fælles investering i nye 

netelementer på fair, rimelige og 

ikkediskriminerende vilkår, som kan 

bidrage markant til udrulningen af net med 

meget høj kapacitet, og en medinvestor 

accepterer et sådant tilbud, eller når 

aftaler om kommerciel adgang baseret på 

samme forudsætninger har lignende 

resultater, bør den nationale 

tilsynsmyndighed normalt afstå fra at 

pålægge forpligtelser i henhold til dette 

direktiv for de nye netelementer, med 

forbehold af yderligere vurdering i de 

efterfølgende markedsanalyser. Forudsat, 

at der tages behørigt hensyn til de 

potentielle konkurrencefremmende 

virkninger af de fælles investeringer på 

engros- og detailniveau, vil de nationale 

tilsynsmyndigheder fortsat kunne finde det 

passende – set i lyset af den eksisterende 

markedsstruktur og -dynamik, som er 

udviklet under regulerede 

engrosadgangsbetingelser, og i fraværet af 

et kommercielt tilbud med henblik herpå – 

at sikre rettighederne for de ansøgere om 

adgang, som ikke deltager i en given fælles 

investering, ved at bevare eksisterende 

adgangsprodukter eller – i tilfælde, hvor 

gamle netelementer på sigt bliver afviklet – 

ved at indføre adgangsprodukter med en 

tilsvarende funktionalitet som dem, der 
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tidligere var tilgængelige i den gamle 

infrastruktur. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   280 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 184 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(184) Da det er usikkert, hvor hurtigt 

efterspørgslen efter bredbåndstjenester med 

meget høj kapacitet samt de generelle 

stordriftsfordele og tætheden vil vokse, 

giver aftaler om fælles investering 

betydelige fordele hvad angår samling af 

omkostninger og risici, hvilket gør det 

muligt for mindre udbydere at investere på 

økonomisk fornuftige vilkår, og således at 

fremme bæredygtig langsigtet 

konkurrence, herunder i områder, hvor der 

ikke findes infrastrukturbaseret 

konkurrence. Hvis en udbyder med en 

stærk markedsposition laver en åben 

indkaldelse til fælles investering i nye 

netelementer på fair, rimelige og 

ikkediskriminerende vilkår, som kan 

bidrage markant til udrulningen af net med 

meget høj kapacitet, bør den nationale 

tilsynsmyndighed normalt afstå fra at 

pålægge forpligtelser i henhold til dette 

direktiv for de nye netelementer, med 

forbehold af yderligere vurdering i de 

efterfølgende markedsanalyser. Forudsat, 

at der tages behørigt hensyn til de 

potentielle konkurrencefremmende 

virkninger af de fælles investeringer på 

engros- og detailniveau, vil de nationale 

tilsynsmyndigheder fortsat kunne finde det 

passende – set i lyset af den eksisterende 

markedsstruktur og -dynamik, som er 

udviklet under regulerede 

engrosadgangsbetingelser, og i fraværet af 

(184) Da det er usikkert, hvor hurtigt 

efterspørgslen efter bredbåndstjenester med 

meget høj kapacitet samt de generelle 

stordriftsfordele og tætheden vil vokse, 

giver aftaler om fælles investering 

betydelige fordele hvad angår samling af 

omkostninger og risici, hvilket gør det 

muligt for mindre udbydere at investere på 

økonomisk fornuftige vilkår, og således at 

fremme bæredygtig langsigtet 

konkurrence, herunder i områder, hvor der 

ikke findes infrastrukturbaseret 

konkurrence. Hvis der anvendes åben 

indkaldelse til fælles investering i nye 

netelementer, der offentliggøres af en 

udbyder med en stærk markedsposition på 

fair, rimelige og ikkediskriminerende 

vilkår, eller der anvendes andre 

investeringsmodeller, der ligeledes kan 

bidrage til udrulningen af net med meget 

høj kapacitet, bør den nationale 

tilsynsmyndighed normalt afstå fra at 

pålægge forpligtelser i henhold til dette 

direktiv for de nye netelementer, med 

forbehold af yderligere vurdering i de 

efterfølgende markedsanalyser. Forudsat, 

at der tages behørigt hensyn til de 

potentielle konkurrencefremmende 

virkninger af de fælles investeringer på 

engros- og detailniveau, vil de nationale 

tilsynsmyndigheder fortsat kunne finde det 

passende – set i lyset af den eksisterende 

markedsstruktur og -dynamik, som er 
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et kommercielt tilbud med henblik herpå – 

at sikre rettighederne for de ansøgere om 

adgang, som ikke deltager i en given fælles 

investering, ved at bevare eksisterende 

adgangsprodukter eller – i tilfælde, hvor 

gamle netelementer på sigt bliver afviklet – 

ved at indføre adgangsprodukter med en 

tilsvarende funktionalitet som dem, der 

tidligere var tilgængelige i den gamle 

infrastruktur. 

udviklet under regulerede 

engrosadgangsbetingelser, og i fraværet af 

et kommercielt tilbud med henblik herpå – 

at sikre rettighederne for de ansøgere om 

adgang, som ikke deltager i en given fælles 

investering, ved at bevare eksisterende 

adgangsprodukter eller – i tilfælde, hvor 

gamle netelementer på sigt bliver afviklet – 

ved at indføre adgangsprodukter med en 

tilsvarende funktionalitet som dem, der 

tidligere var tilgængelige i den gamle 

infrastruktur. 

Or.  

Begrundelse 

Den faktiske anvendelse af konkurrencefremmende investeringer skal give anledning til 

deregulering, fordi det foretrækkes at fremme konkurrencebaseret infrastrukturudbygning 

frem for en markedsregulering. Ved vurderingen skal der derfor tages hensyn til alle 

investeringsmodeller, der fremmer holdbar konkurrence. 

Ændringsforslag   281 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 184 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(184) Da det er usikkert, hvor hurtigt 

efterspørgslen efter bredbåndstjenester med 

meget høj kapacitet samt de generelle 

stordriftsfordele og tætheden vil vokse, 

giver aftaler om fælles investering 

betydelige fordele hvad angår samling af 

omkostninger og risici, hvilket gør det 

muligt for mindre udbydere at investere på 

økonomisk fornuftige vilkår, og således at 

fremme bæredygtig langsigtet 

konkurrence, herunder i områder, hvor der 

ikke findes infrastrukturbaseret 

konkurrence. Hvis en udbyder med en 

stærk markedsposition laver en åben 

indkaldelse til fælles investering i nye 

netelementer på fair, rimelige og 

ikkediskriminerende vilkår, som kan 

bidrage markant til udrulningen af net med 

(184) Da det er usikkert, hvor hurtigt 

efterspørgslen efter bredbåndstjenester med 

meget høj kapacitet samt de generelle 

stordriftsfordele og tætheden vil vokse, 

giver aftaler om fælles investering 

betydelige fordele hvad angår samling af 

omkostninger og risici, hvilket gør det 

muligt for mindre udbydere at investere på 

økonomisk fornuftige vilkår, og således at 

fremme bæredygtig langsigtet 

konkurrence, herunder i områder, hvor der 

ikke findes infrastrukturbaseret 

konkurrence. Hvis en udbyder med en 

stærk markedsposition indgår en aftale om 

fælles investering i nye netelementer på 

fair, rimelige og ikkediskriminerende 

vilkår, som kan bidrage markant til 

udrulningen af net med meget høj 
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meget høj kapacitet, bør den nationale 

tilsynsmyndighed normalt afstå fra at 

pålægge forpligtelser i henhold til dette 

direktiv for de nye netelementer, med 

forbehold af yderligere vurdering i de 

efterfølgende markedsanalyser. Forudsat, 

at der tages behørigt hensyn til de 

potentielle konkurrencefremmende 

virkninger af de fælles investeringer på 

engros- og detailniveau, vil de nationale 

tilsynsmyndigheder fortsat kunne finde det 

passende – set i lyset af den eksisterende 

markedsstruktur og -dynamik, som er 

udviklet under regulerede 

engrosadgangsbetingelser, og i fraværet af 

et kommercielt tilbud med henblik herpå – 

at sikre rettighederne for de ansøgere om 

adgang, som ikke deltager i en given fælles 

investering, ved at bevare eksisterende 

adgangsprodukter eller – i tilfælde, hvor 

gamle netelementer på sigt bliver afviklet – 

ved at indføre adgangsprodukter med en 

tilsvarende funktionalitet som dem, der 

tidligere var tilgængelige i den gamle 

infrastruktur. 

kapacitet, bør den nationale 

tilsynsmyndighed normalt afstå fra at 

pålægge forpligtelser i henhold til dette 

direktiv for de nye netelementer, med 

forbehold af yderligere vurdering i de 

efterfølgende markedsanalyser. Forudsat, 

at der tages behørigt hensyn til de 

potentielle konkurrencefremmende 

virkninger af de fælles investeringer på 

engros- og detailniveau, vil de nationale 

tilsynsmyndigheder fortsat kunne finde det 

passende – set i lyset af den eksisterende 

markedsstruktur og -dynamik, som er 

udviklet under regulerede 

engrosadgangsbetingelser, og i fraværet af 

et kommercielt tilbud med henblik herpå – 

at sikre rettighederne for de ansøgere om 

adgang, som ikke deltager i en given fælles 

investering, ved at bevare eksisterende 

adgangsprodukter eller – i tilfælde, hvor 

gamle netelementer på sigt bliver afviklet – 

ved at indføre adgangsprodukter med en 

tilsvarende funktionalitet som dem, der 

tidligere var tilgængelige i den gamle 

infrastruktur. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   282 

Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 190 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(190) Netejere, som ikke har 

detailmarkedsaktiviteter, og hvis 

forretningsmodel derfor er begrænset til 

levering af engrosydelser til andre, kan 

være til nytte for skabelsen af et 

engrosmarked i fremgang med positiv 

virkning på detailkonkurrencen i de 

efterfølgende omsætningsled. Derudover 

kan deres forretningsmodel være attraktiv 

for potentielle økonomiske investorer i 

(190) Netejere, som ikke har 

detailmarkedsaktiviteter, og hvis 

forretningsmodel derfor er begrænset til 

levering af engrosydelser til andre, kan 

være til nytte for skabelsen af et 

engrosmarked i fremgang med positiv 

virkning på detailkonkurrencen i de 

efterfølgende omsætningsled. Derudover 

kan deres forretningsmodel være attraktiv 

for potentielle økonomiske investorer i 
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mindre omskiftelige infrastrukturaktiver og 

med mere langsigtede perspektiver for 

udrulningen af net med meget høj 

kapacitet. Ikke desto mindre fører 

tilstedeværelsen af udbydere, der 

udelukkende opererer på engrosniveau, 

ikke nødvendigvis til reelt 

konkurrencedygtige detailmarkeder, og 

disse udbydere kan udpeges som havende 

en stærk markedsposition på bestemte 

produktmarkeder og geografiske markeder. 

De konkurrencerisici, der hidrører fra 

adfærden blandt udbydere, hvis 

forretningsmodel udelukkende er 

engrosorienteret, kan være mindre, end det 

er tilfældet for vertikalt integrerede 

udbydere, forudsat at engrosmodellen er 

reel, og der ikke findes incitamenter til 

diskriminering af udbydere i efterfølgende 

omsætningsled. Den reguleringsmæssige 

respons skal følgelig være tilsvarende 

mindre indgribende. Omvendt skal de 

nationale tilsynsmyndigheder være i stand 

til at gribe ind, hvis der er opstået 

konkurrenceproblemer til ulempe for 

slutbrugerne. 

mindre omskiftelige infrastrukturaktiver og 

med mere langsigtede perspektiver for 

udrulningen af net med meget høj 

kapacitet. Derfor bør sådanne modeller 

fremmes og tilskyndes. Denne kategori af 

ejere bør ikke omfatte virksomheder, der 

enten er funktionelt adskilte eller frivilligt 

adskilte, fordi incitamenter og andre 

forbindelser med kundebasen fortsat kan 

give anledning til konkurrencemæssige 

bekymringer. Ikke desto mindre fører 

tilstedeværelsen af udbydere, der 

udelukkende opererer på engrosniveau, 

ikke nødvendigvis til reelt 

konkurrencedygtige detailmarkeder, og 

disse udbydere kan udpeges som havende 

en stærk markedsposition på bestemte 

produktmarkeder og geografiske markeder. 

De konkurrencerisici, der hidrører fra 

adfærden blandt udbydere, hvis 

forretningsmodel udelukkende er 

engrosorienteret, kan være mindre end det 

er tilfældet for vertikalt integrerede 

udbydere, forudsat at engrosmodellen er 

reel, og der ikke findes incitamenter til 

diskriminering af udbydere i efterfølgende 

omsætningsled. Den reguleringsmæssige 

respons skal følgelig være tilsvarende 

mindre indgribende. Omvendt skal de 

nationale tilsynsmyndigheder være i stand 

til at gribe ind, hvis der er opstået 

konkurrenceproblemer til ulempe for 

slutbrugerne. 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med artikel 104 i forretningsordenen er dette ændringsforslag nødvendigt 

af hensyn til tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   283 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 190 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(190) Netejere, som ikke har 

detailmarkedsaktiviteter, og hvis 

forretningsmodel derfor er begrænset til 

levering af engrosydelser til andre, kan 

være til nytte for skabelsen af et 

engrosmarked i fremgang med positiv 

virkning på detailkonkurrencen i de 

efterfølgende omsætningsled. Derudover 

kan deres forretningsmodel være attraktiv 

for potentielle økonomiske investorer i 

mindre omskiftelige infrastrukturaktiver 

og med mere langsigtede perspektiver for 

udrulningen af net med meget høj 

kapacitet. Ikke desto mindre fører 

tilstedeværelsen af udbydere, der 

udelukkende opererer på engrosniveau, 

ikke nødvendigvis til reelt 

konkurrencedygtige detailmarkeder, og 

disse udbydere kan udpeges som havende 

en stærk markedsposition på bestemte 

produktmarkeder og geografiske markeder. 

De konkurrencerisici, der hidrører fra 

adfærden blandt udbydere, hvis 

forretningsmodel udelukkende er 

engrosorienteret, kan være mindre end det 

er tilfældet for vertikalt integrerede 

udbydere, forudsat at engrosmodellen er 

reel, og der ikke findes incitamenter til 

diskriminering af udbydere i efterfølgende 

omsætningsled. Den reguleringsmæssige 

respons skal følgelig være tilsvarende 

mindre indgribende. Omvendt skal de 

nationale tilsynsmyndigheder være i stand 

til at gribe ind, hvis der er opstået 

konkurrenceproblemer til ulempe for 

slutbrugerne. 

(190) Netejere, som ikke har 

detailmarkedsaktiviteter, og hvis 

forretningsmodel derfor er begrænset til 

levering af engrosydelser til andre, kan 

være til nytte for skabelsen af et 

engrosmarked i fremgang med positiv 

virkning på detailkonkurrencen i de 

efterfølgende omsætningsled. Ikke desto 

mindre fører tilstedeværelsen af udbydere, 

der udelukkende opererer på engrosniveau, 

ikke nødvendigvis til reelt 

konkurrencedygtige detailmarkeder, og 

disse udbydere kan udpeges som havende 

en stærk markedsposition på bestemte 

produktmarkeder og geografiske markeder. 

De konkurrencerisici, der hidrører fra 

adfærden blandt udbydere, hvis 

forretningsmodel udelukkende er 

engrosorienteret, kan være mindre end det 

er tilfældet for vertikalt integrerede 

udbydere, forudsat at engrosmodellen er 

reel, og der ikke findes incitamenter til 

diskriminering af udbydere i efterfølgende 

omsætningsled. Den reguleringsmæssige 

respons skal følgelig være tilsvarende 

mindre indgribende. Omvendt skal de 

nationale tilsynsmyndigheder være i stand 

til at gribe ind, hvis der er opstået 

konkurrenceproblemer til ulempe for 

slutbrugerne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   284 

Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 
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Betragtning 191 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(191) For at lette migrationen fra de 

gamle kobbernet til næste generations net, 

hvilket er i slutbrugernes interesse, bør de 

nationale tilsynsmyndigheder være i stand 

til at overvåge netudbydernes egne 

initiativer i den henseende og til, hvor det 

er nødvendigt, at fastsætte en 

hensigtsmæssig migrationsproces, f.eks. 

ved hjælp af forudgående varsel, 

gennemsigtighed og acceptable 

sammenlignelige adgangsprodukter, når 

netudbyderen har givet klart udtryk for sin 

hensigt om og vilje til at afvikle 

kobbernettene. Med henblik på at undgå 

forsinkelser i migrationen bør de nationale 

tilsynsmyndigheder tildeles beføjelser til at 

ophæve adgangsforpligtelser for 

kobbernettet, når en hensigtsmæssig 

migrationsproces er blevet fastsat. 

(191) For at lette migrationen fra de 

gamle kobbernet til næste generations net, 

hvilket er i slutbrugernes interesse, bør de 

nationale tilsynsmyndigheder være i stand 

til at overvåge netudbydernes egne 

initiativer i den henseende og til, hvor det 

er nødvendigt, at fastsætte en 

hensigtsmæssig migrationsproces, f.eks. 

ved hjælp af forudgående varsel, 

fastsættelse af en specifik frist, 
gennemsigtighed og acceptable lignende 

adgangsprodukter, når netudbyderen har 

givet klart udtryk for sin hensigt om og 

vilje til at afvikle kobbernettene. Med 

henblik på at undgå forsinkelser i 

migrationen bør de nationale 

tilsynsmyndigheder tildeles beføjelser til at 

ophæve adgangsforpligtelser for 

kobbernettet, når en hensigtsmæssig 

migrationsproces er blevet fastsat. 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med artikel 104 i forretningsordenen er dette ændringsforslag nødvendigt 

af hensyn til tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   285 

Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 223 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(223) For effektivt at fremme den frie 

bevægelighed for varer, tjenesteydelser og 

personer inden for EU bør det være muligt 

at anvende visse nationale 

nummerressourcer, navnlig visse ikke-

geografiske numre, på en ekstraterritorial 

måde, det vil sige uden for den tildelende 

(223) For effektivt at fremme den frie 

bevægelighed for varer, tjenesteydelser og 

personer inden for EU bør det være muligt 

at anvende visse nationale 

nummerressourcer, navnlig visse ikke-

geografiske numre, på en ekstraterritorial 

måde, det vil sige uden for den tildelende 
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medlemsstats territorie i hele Unionen. 

Under hensyn til den betydelige risiko for 

svig med hensyn til interpersonel 

kommunikation bør en sådan 

ekstraterritorial anvendelse tillades for 

elektroniske kommunikationstjenester med 

undtagelse af interpersonelle 

kommunikationstjenester. Medlemsstaterne 

bør derfor sikre, at de relevante nationale 

love, navnlig forbrugerbeskyttelsesreglerne 

og andre regler vedrørende brug af numre, 

håndhæves uafhængigt af den medlemsstat, 

hvor retten til brug af numrene blev tildelt. 

Dette bør indebære, at de nationale 

tilsynsmyndigheder og andre kompetente 

myndigheder i de medlemsstater, hvor et 

nummer bruges, er kompetente til at 

anvende deres nationale lovgivning på den 

virksomhed, som har fået tildelt nummeret. 

Desuden bør de nationale 

tilsynsmyndigheder i disse medlemsstater 

have mulighed for at anmode om støtte fra 

den nationale tilsynsmyndighed med 

ansvar for nummertildelingen for at hjælpe 

denne med at håndhæve overholdelsen af 

de regler, der finder anvendelse i de 

medlemsstater, hvor nummeret anvendes. 

Sådanne støtteforanstaltninger bør omfatte 

sanktioner med afskrækkende virkning, 

navnlig i tilfælde af en grov overtrædelse 

tilbagetrækning af retten til ekstraterritorial 

anvendelse af det nummer, der er tildelt 

den berørte virksomhed. Kravene til 

ekstraterritorial anvendelse bør ikke berøre 

medlemsstaternes beføjelser til i en konkret 

sag at blokere adgangen til numre eller 

tjenester, hvor dette er begrundet af svig 

eller misbrug. Ekstraterritorial anvendelse 

af numre bør ikke berøre Unionens regler 

for levering af roamingtjenester, herunder 

reglerne til at forhindre unormal eller 

misbrug af roamingtjenester, der er 

genstand for detailprisregulering, og som 

nyder godt af regulerede 

engrosroamingtakster. Medlemsstaterne 

bør fortsat have mulighed for at indgå 

specifikke aftaler med tredjelande om 

ekstraterritorial anvendelse af 

medlemsstats territorie i hele Unionen. 

Under hensyn til den betydelige risiko for 

svig med hensyn til interpersonel 

kommunikation bør en sådan 

ekstraterritorial anvendelse tillades for 

elektroniske kommunikationstjenester med 

undtagelse af interpersonelle 

kommunikationstjenester. Medlemsstaterne 

bør derfor sikre, at de relevante nationale 

love, navnlig forbrugerbeskyttelsesreglerne 

og andre regler vedrørende brug af numre, 

håndhæves uafhængigt af den medlemsstat, 

hvor retten til brug af numrene blev tildelt. 

Dette bør indebære, at de nationale 

tilsynsmyndigheder og andre kompetente 

myndigheder i de medlemsstater, hvor et 

nummer bruges, er kompetente til at 

anvende deres nationale lovgivning på den 

virksomhed, som har fået tildelt nummeret. 

Desuden bør de nationale 

tilsynsmyndigheder i disse medlemsstater 

have mulighed for at anmode om støtte fra 

den nationale tilsynsmyndighed med 

ansvar for nummertildelingen for at hjælpe 

denne med at håndhæve overholdelsen af 

de regler, der finder anvendelse i de 

medlemsstater, hvor nummeret anvendes. 

Sådanne støtteforanstaltninger bør omfatte 

sanktioner med afskrækkende virkning, 

navnlig i tilfælde af en grov overtrædelse 

tilbagetrækning af retten til ekstraterritorial 

anvendelse af det nummer, der er tildelt 

den berørte virksomhed. Medlemsstaterne 

bør derfor ikke indføre yderligere krav til 

ekstraterritorial anvendelse af sådanne 

numre, fordi det vil hindre den 

grænseoverskridende brug af dem og 

udgøre en hindring for det indre marked, 

uden at det berører medlemsstaternes 

beføjelser til i en konkret sag at blokere 

adgangen til numre eller tjenester, hvor 

dette er begrundet af svig eller misbrug. 

Ekstraterritorial anvendelse af numre bør 

ikke berøre Unionens regler for levering af 

roamingtjenester, herunder reglerne til at 

forhindre unormal eller misbrug af 

roamingtjenester, der er genstand for 

detailprisregulering, og som nyder godt af 
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nummerressourcer. regulerede engrosroamingtakster. 

Medlemsstaterne bør fortsat have mulighed 

for at indgå specifikke aftaler med 

tredjelande om ekstraterritorial anvendelse 

af nummerressourcer. 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med artikel 104 i forretningsordenen er dette ændringsforslag nødvendigt 

af hensyn til tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   286 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 246 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(246) Enhver ændring af de 

kontraktvilkår, der pålægges af udbydere 

af offentligt tilgængelige elektroniske 

kommunikationstjenester, som ikke er 

nummeruafhængige interpersonelle 

kommunikationstjenester, til skade for 

slutbrugeren, f.eks. hvad angår gebyrer, 

takster, begrænsning af datamængden, 

datahastigheden, dækningen eller 

behandlingen af personoplysninger, bør 

anses for at give slutbrugeren ret til at 

ophæve kontrakten uden at blive pålagt 

nogen omkostninger, selv hvis sådanne 

ændringer også indebærer fordele. 

(246) Enhver ændring af de 

kontraktvilkår, der foreslås af udbydere af 

offentligt tilgængelige elektroniske 

kommunikationstjenester, som ikke er 

nummeruafhængige interpersonelle 

kommunikationstjenester, til skade for 

slutbrugeren, f.eks. hvad angår gebyrer, 

takster, begrænsning af datamængden, 

datahastigheden, dækningen eller 

behandlingen af personoplysninger, bør 

anses for at give slutbrugeren ret til at 

ophæve kontrakten uden at blive pålagt 

nogen omkostninger, selv hvis sådanne 

ændringer også indebærer fordele. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   287 

Morten Helveg Petersen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 254 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(254) I overensstemmelse med målene for 

Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder og FN's 

konvention om handicappedes rettigheder 

bør regelsættet sikre, at alle brugere, 

herunder handicappede slutbrugere, ældre 

og brugere med særlige sociale behov, har 

nem adgang til tjenester af høj kvalitet og 

til en overkommelig pris. Ifølge erklæring 

nr. 22, der er knyttet som bilag til slutakten 

til Amsterdamtraktaten, skal EU's 

institutioner i forbindelse med 

udarbejdelsen af foranstaltninger i henhold 

til artikel 114 i TEUF tage hensyn til 

handicappedes behov. 

(254) I overensstemmelse med målene for 

Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder og FN's 

konvention om handicappedes rettigheder 

bør regelsættet sikre, at alle brugere, 

herunder handicappede slutbrugere, ældre 

og brugere med særlige sociale behov, har 

nem adgang til tjenester af høj kvalitet og 

til en overkommelig pris, uanset hvor de 

pågældende er bosat inden for Unionen. 

Ifølge erklæring nr. 22, der er knyttet som 

bilag til slutakten til Amsterdamtraktaten, 

skal EU's institutioner i forbindelse med 

udarbejdelsen af foranstaltninger i henhold 

til artikel 114 i TEUF tage hensyn til 

handicappedes behov. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   288 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 259 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(259) Lokaliseringsoplysninger om den 

kaldende part øger beskyttelsesniveauet og 

sikkerheden for slutbrugere og hjælper 

alarmtjenesterne med at udføre deres 

opgaver, forudsat at det nationale system af 

alarmcentraler garanterer, at 

alarmkommunikation og tilhørende data 

fremføres til beredskabstjenesterne. 

Modtagelsen og brugen af 

lokaliseringsoplysninger om den kaldende 

part bør ske i overensstemmelse med den 

relevante EU-lovgivning om behandling af 

personoplysninger. Virksomheder, der 

leverer netbaseret lokalisering, bør stille 

lokaliseringsoplysninger om den kaldende 

part til rådighed for beredskabstjenester, så 

snart opkaldet når frem til den pågældende 

(259) Lokaliseringsoplysninger om den 

kaldende part øger beskyttelsesniveauet og 

sikkerheden for slutbrugere og hjælper 

alarmtjenesterne med at udføre deres 

opgaver, forudsat at det nationale system af 

alarmcentraler garanterer, at 

alarmkommunikation og tilhørende data 

fremføres til beredskabstjenesterne. 

Modtagelsen og brugen af 

lokaliseringsoplysninger om den kaldende 

part bør ske i overensstemmelse med den 

relevante EU-lovgivning om behandling af 

personoplysninger. Virksomheder, der 

leverer netbaseret lokalisering, bør stille 

lokaliseringsoplysninger om den kaldende 

part til rådighed for beredskabstjenester, så 

snart opkaldet når frem til den pågældende 
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tjeneste, uanset hvilken teknologi der 

anvendes. Imidlertid har 

lokaliseringsteknologier baseret på 

mobiltelefoner vist sig at være betydelig 

mere præcise og omkostningseffektive på 

grund af tilgængeligheden af data fra 

EGNOS og satellitnavigationssystemet 

Galileo samt andre globale 

satellitnavigationssystemer og wi-fi-data. 

Lokaliseringsoplysninger om den kaldende 

part, der stammer fra mobiltelefoner, bør 

derfor supplere netbaserede 

lokaliseringsoplysninger, selv hvis 

lokalisering på grundlag af data fra 

mobiltelefoner først bliver tilgængelig, 

efter at alarmkommunikationen er 

etableret. Medlemsstaterne bør sikre, at 

alarmcentralen er i stand til at uddrage og 

håndtere de tilgængelige oplysninger om 

den kaldende part. Etableringen og 

overførslen af lokaliseringsoplysninger om 

den kaldende part bør være omkostningsfri 

for både slutbrugeren og den myndighed, 

der håndterer alarmkommunikationen, 

uanset midlet til etablering, f.eks. via 

mobiltelefonen eller nettet, eller 

fremsendelsesmidlet, f.eks. via talekanal, 

SMS eller IP-baseret. 

tjeneste, uanset hvilken teknologi der 

anvendes. Imidlertid har 

lokaliseringsteknologier baseret på 

mobiltelefoner vist sig at være betydelig 

mere præcise og omkostningseffektive på 

grund af tilgængeligheden af data fra 

EGNOS og satellitnavigationssystemet 

Galileo samt andre globale 

satellitnavigationssystemer og wi-fi-data. 

Lokaliseringsoplysninger om den kaldende 

part, der stammer fra mobiltelefoner, bør 

derfor supplere netbaserede 

lokaliseringsoplysninger, selv hvis 

lokalisering på grundlag af data fra 

mobiltelefoner først bliver tilgængelig, 

efter at alarmkommunikationen er 

etableret. Medlemsstaterne bør sikre, at 

alarmcentralen er i stand til at uddrage og 

håndtere de tilgængelige oplysninger om 

den kaldende part. Etableringen og 

overførslen af lokaliseringsoplysninger om 

den kaldende part bør, hvor det er muligt, 

være omkostningsfri for både slutbrugeren 

og den myndighed, der håndterer 

alarmkommunikationen, uanset midlet til 

etablering, f.eks. via mobiltelefonen eller 

nettet, eller fremsendelsesmidlet, f.eks. via 

talekanal, SMS eller IP-baseret. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   289 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 265 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(265) Slutbrugerne skal kunne stole på, at 

alt udstyr, der sælges i Unionen til 

modtagelse af digital-TV, er indbyrdes 

kompatibelt. Medlemsstaterne skal kunne 

sikre, at sådant udstyr overholder et 

minimum af harmoniserede standarder. 

Disse standarder kan tilpasses løbende i 

(265) Slutbrugerne skal kunne stole på, at 

alt udstyr, der sælges i Unionen til 

modtagelse af radio og digital-TV, er 

indbyrdes kompatibelt. Medlemsstaterne 

skal kunne sikre, at sådant udstyr 

overholder et minimum af harmoniserede 

standarder. Disse standarder kan tilpasses 
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takt med den teknologiske og 

markedsmæssige udvikling. 

løbende i takt med den teknologiske og 

markedsmæssige udvikling. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag   290 

Pervenche Berès 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 266 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (266a) For at gøre det muligt for lyttere at 

lytte til radiotjenester i hele Europa uden 

hensyn til de transmissionsstandarder, der 

anvendes i forskellige medlemsstater, bør 

radioapparater, herunder apparater til 

køretøjer, kunne modtage analoge og 

digitale radioudsendelser og/eller 

udsendelser via IP-netværk. Dette vil 

sikre, at interoperabilitet, som i øjeblikket 

er baseret på FM-radioen, bibeholdes i 

den digitale tidsalder. Dette vil også 

forbedre den offentlige sikkerhed ved at 

gøre det muligt for lytterne at modtage 

vigtige meddelelser, uanset hvilken 

teknologi der anvendes, det være sig i 

deres hjem eller i køretøjer, samt 

trafikinformation, når de rejser i EU. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag   291 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 269 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(269) Medlemsstaterne bør kunne 

pålægge virksomheder i deres retsområde 

rimelige forpligtelser for at tilgodese 

(269) Medlemsstaterne bør kunne 

pålægge virksomheder i deres retsområde 

rimelige forpligtelser for at tilgodese 
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velbegrundede offentlige hensyn, og kun, 

når dette er nødvendigt for at virkeliggøre 

almennyttige målsætninger, som 

medlemsstaterne nøje har fastlagt i 

overensstemmelse med EU- lovgivningen, 

og disse bør være forholdsmæssige og 

transparente. Der kan anvendes lovfæstede 

»must carry« -forpligtelser for nærmere 

bestemte radio- og tv-kanaler samt 

supplerende tjenester, der udbydes af en 

nærmere bestemt medietjenesteudbyder. 

De forpligtelser, medlemsstaterne 

pålægger, skal være rimelige dvs., de skal 

stå i et rimeligt forhold til det tilsigtede mål 

og være transparente i forhold til klart 

definerede almene interesser. 

Medlemsstaterne bør give en objektiv 

begrundelse for de »must carry«-

forpligtelser, som de pålægger i deres 

nationale ret, så det sikres, at sådanne 

forpligtelser er transparente, står i et 

rimeligt forhold til målet og er klart 

afgrænsede. Forpligtelserne bør 

tilrettelægges på en måde, der giver 

tilstrækkelige incitamenter til effektive 

infrastrukturinvesteringer. Forpligtelserne 

bør tages op til nyvurdering mindst hvert 

femte år med det formål at føre dem ajour 

med den teknologiske og markedsmæssige 

udvikling og at sikre, at de fortsat står i et 

rimeligt forhold til de tilstræbte mål. 

Forpligtelserne kan eventuelt indeholde en 

bestemmelse om en afpasset godtgørelse. 

velbegrundede offentlige hensyn i den 

udstrækning, det er nødvendigt for at 

virkeliggøre almennyttige målsætninger, 

som medlemsstaterne nøje har fastlagt i 

overensstemmelse med EU- lovgivningen, 

og de bør være rimelige og transparente. 

Der kan anvendes lovfæstede »must carry« 

-forpligtelser for nærmere bestemte radio- 

og audiovisuelle medietjenester samt 

supplerende tjenester, der udbydes af en 

nærmere bestemt medietjenesteudbyder. 

De forpligtelser, medlemsstaterne 

pålægger, skal være rimelige Dvs., de skal 

stå i et rimeligt forhold til det tilsigtede mål 

og være transparente i forhold til klart 

definerede almene interesser som for 

eksempel mediepluralisme og kulturel 

diversitet. Disse foranstaltninger bør 

omfatte en god modtagekvalitet af 

bestemte tjenester. Medlemsstaterne bør 

give en objektiv begrundelse for de »must 

carry«-forpligtelser, som de pålægger i 

deres nationale ret, så det sikres, at sådanne 

forpligtelser er transparente, står i et 

rimeligt forhold til målet og er klart 

afgrænsede. Forpligtelserne bør tages op til 

nyvurdering mindst hvert femte år med det 

formål at føre dem ajour med den 

teknologiske og markedsmæssige 

udvikling og at sikre, at de fortsat står i et 

rimeligt forhold til de tilstræbte mål. 

Forpligtelserne kan eventuelt indeholde en 

bestemmelse om en afpasset godtgørelse. 

Enhver must-carry-forpligtelse etableres 

uafhængigt og påvirker på ingen måde 

retten for de berettigede ifølge 

ophavsrettigheder eller beslægtede 

rettigheder til at modtage en rimelig 

kompensation for brugen af deres værker 

eller beskyttede arbejder på det 

pågældende net. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag   292 

Pervenche Berès, Edouard Martin 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 270 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(270) Net, der bruges til fordeling af 

radio- og fjernsynsudsendelser til 

offentligheden omfatter kabel-tv-, IPTV-, 

satellit- og jordbaserede sendernet. De kan 

også omfatte andre net, hvis et betydeligt 

antal slutbrugere anvender sådanne net 

som deres primære adgang til modtagelse 

af radio- og tv-udsendelser. »Must carry«-

forpligtelser kan omfatte transmission af 

tjenester, der er specielt beregnet på at 

sikre brugere med handicap behørig 

adgang. Som følge heraf kan supplerende 

tjenester bl.a. omfatte tjenester med det 

formål at lette adgangsmulighederne for 

handicappede slutbrugere, f.eks. 

videotekst, undertekstning, synstolkning og 

tegnsprogstolkning. Grundet væksten i 

udbuddet og modtagelsen af forbundne 

TV-tjenester og elektroniske 

programoversigters vedvarende betydning 

for brugernes valgmuligheder kan 

transmissionen af programrelaterede data 

til støtte for disse funktioner også være 

omfattet af »must carry«-forpligtelser. 

(270) Must-carry-forpligtelser bør 

anvendes neutralt i forhold til teknologien 

og under hensyntagen til den konstante 

udvikling i mediedistributionssystemerne 

og forbrugertrends. Net og elektroniske 

kommunikationstjenester og tjenester, der 

bruges til fordeling af radio- og 

audiovisuelle medietjenester til 

offentligheden omfatter kabel-tv-, IPTV-, 

satellit- og jordbaserede sendernet. De kan 

også omfatte andre net og tjenester, i det 

omfang de anvendes af et betydeligt antal 

slutbrugere for at få adgang til radio- og 

audiovisuelle medietjenester. 

I den forbindelse bør de relevante 

kriterier i begrebet "et betydeligt antal 

slutbrugere" bl.a. tage hensyn til den 

teknologiske udvikling og 

forbrugsmønstre hos særlige grupper af 

slutbrugere. 
»Must carry«-forpligtelser kan omfatte 

transmission af tjenester, der er specielt 

beregnet på at sikre brugere med handicap 

behørig adgang. Som følge heraf kan 

supplerende tjenester bl.a. omfatte tjenester 

med det formål at lette 

adgangsmulighederne for handicappede 

slutbrugere, f.eks. videotekst, 

undertekstning, synstolkning og 

tegnsprogstolkning. Grundet væksten i 

udbuddet og modtagelsen af forbundne 

TV-tjenester og elektroniske 

programoversigters og andre 

navigationsfaciliteters vedvarende 

betydning for brugernes valgmuligheder 

kan transmissionen af programrelaterede 

data til støtte for disse funktioner også 

være omfattet af »must carry«-

forpligtelser. 

Disse must-carry-forpligtelser bør give 

slutbrugerne adgang til de tilsluttede tv-

tjenester, som kan omfatte audiovisuelle 
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medietjenester, radio og lyd, interaktive 

tjenester, der tilbyder apps, spil, 

afstemninger, videoer, tekst, billeder, 

illustrationer og grafik. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag   293 

Eva Kaili 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 270 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(270) Net, der bruges til fordeling af 

radio- og fjernsynsudsendelser til 

offentligheden omfatter kabel-tv-, IPTV-, 

satellit- og jordbaserede sendernet. De kan 

også omfatte andre net hvis et betydeligt 

antal slutbrugere anvender sådanne net 

som deres primære adgang til modtagelse 

af radio- og tv-udsendelser. »Must carry«-

forpligtelser kan omfatte transmission af 

tjenester, der er specielt beregnet på at 

sikre brugere med handicap behørig 

adgang. Som følge heraf kan supplerende 

tjenester bl.a. omfatte tjenester med det 

formål at lette adgangsmulighederne for 

handicappede slutbrugere, f.eks. 

videotekst, undertekstning, synstolkning og 

tegnsprogstolkning. Grundet væksten i 

udbuddet og modtagelsen af forbundne 

TV-tjenester og elektroniske 

programoversigters vedvarende betydning 

for brugernes valgmuligheder kan 

transmissionen af programrelaterede data 

til støtte for disse funktioner også være 

omfattet af »must carry«-forpligtelser. 

(270) "Must carry"-forpligtelser bør 

anvendes på en teknologineutral måde, 

der tager højde for 

mediedistributionssystemer under 

udvikling og forbrugertendenser. 

 Elektroniske kommunikationsnet og 

tjenester, der bruges til fordeling af radio- 

eller audiovisuelle medietjenester til 

offentligheden omfatter kabel-TV-, IPTV-, 

satellit- og jordbaserede sendernet. De kan 

også omfatte andre net og tjenester, i det 

omfang de anvendes af et betydeligt antal 
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slutbrugere for at få adgang til radio- og 

audiovisuelle medietjenester. Relevante 

kriterier til vurdering af begrebet "et 

betydeligt antal slutbrugere" kan i denne 

forbindelse tage højde for blandt andet 

udviklingen i teknologi og 

forbrugsmønstre blandt specifikke 

slutbrugergrupper. 
"Must carry"-forpligtelser kan omfatte 

transmission af tjenester, der er specielt 

beregnet på at sikre brugere med handicap 

behørig adgang. Som følge heraf kan 

supplerende tjenester bl.a. omfatte tjenester 

med det formål at lette 

adgangsmulighederne for handicappede 

slutbrugere, f.eks. videotekst, 

undertekstning, synstolkning og 

tegnsprogstolkning. Grundet væksten i 

udbuddet og modtagelsen af forbundne 

TV-tjenester og elektroniske 

programoversigters og andre 

navigationsfaciliteters betydning for 

brugernes valgmuligheder kan 

transmissionen af programrelaterede data 

til støtte for disse funktioner også være 

omfattet af »must carry«-forpligtelser. 

"Must carry"-forpligtelser bør give 

slutbrugere adgang til forbundne TV-

tjenester. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   294 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 270 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(270) Net, der bruges til fordeling af 

radio- og fjernsynsudsendelser til 

offentligheden omfatter kabel-tv-, IPTV-, 

satellit- og jordbaserede sendernet. De kan 

også omfatte andre net, hvis et betydeligt 

(270) "Must carry"-forpligtelser bør 

anvendes på en teknologineutral måde, 

der tager højde for 

mediedistributionssystemer under 

udvikling og forbrugertendenser. 
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antal slutbrugere anvender sådanne net 

som deres primære adgang til modtagelse 

af radio- og tv-udsendelser. "Must carry"-

forpligtelser kan omfatte transmission af 

tjenester, der er specielt beregnet på at 

sikre brugere med handicap behørig 

adgang. Som følge heraf kan supplerende 

tjenester bl.a. omfatte tjenester med det 

formål at lette adgangsmulighederne for 

handicappede slutbrugere, f.eks. 

videotekst, undertekstning, synstolkning og 

tegnsprogstolkning. Grundet væksten i 

udbuddet og modtagelsen af forbundne 

TV-tjenester og elektroniske 

programoversigters vedvarende betydning 

for brugernes valgmuligheder kan 

transmissionen af programrelaterede data 

til støtte for disse funktioner også være 

omfattet af »must carry«-forpligtelser. 

 Elektroniske kommunikationsnet og 

tjenester, der bruges til fordeling af radio- 

eller audiovisuelle medietjenester til 

offentligheden omfatter kabel-TV-, IPTV-, 

satellit- og jordbaserede sendernet. De kan 

også omfatte andre net og tjenester, i det 

omfang de anvendes af et betydeligt antal 

slutbrugere for at få adgang til radio- og 

audiovisuelle medietjenester. Relevante 

kriterier til vurdering af begrebet "et 

betydeligt antal slutbrugere" kan i denne 

forbindelse tage højde for blandt andet 

udviklingen i teknologi og 

forbrugsmønstre blandt specifikke 

slutbrugergrupper. 
"Must carry"-forpligtelser kan omfatte 

transmission af tjenester, der er specielt 

beregnet på at sikre brugere med handicap 

behørig adgang. Som følge heraf kan 

supplerende tjenester bl.a. omfatte tjenester 

med det formål at lette 

adgangsmulighederne for handicappede 

slutbrugere, f.eks. videotekst, 

undertekstning, synstolkning og 

tegnsprogstolkning. Grundet væksten i 

udbuddet og modtagelsen af forbundne 

TV-tjenester og elektroniske 

programoversigters og andre 
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navigationsfaciliteters betydning for 

brugernes valgmuligheder kan 

transmissionen af programrelaterede data 

til støtte for disse funktioner også være 

omfattet af »must carry«-forpligtelser. 

"Must carry"-forpligtelser bør give 

slutbrugere adgang til forbundne TV-

tjenester. 

Or. en 

Ændringsforslag   295 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 270 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (270a) Begrebet "elektronisk 

programguide" skal forstås dynamisk på 

grund af den konstant udvikling af 

teknologien, præsentationsværktøjerne og 

navigationen på de net, som anvendes til 

distribution af radio- eller audiovisuelle 

medietjenester og af tilsluttede tv-

tjenester. Udviklingen inden for disse 

tjenester skal også tages i betragtning. 

Or. fr 

 


