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Ändringsförslag   145 

Notis Marias 

 

Förslag till direktiv 

Beaktandeled 1a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 med beaktande av protokoll nr 1 till 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (EUF-fördraget) om de 

nationella parlamentens roll i Europeiska 

unionen, 

Or. el 

 

Ändringsförslag   146 

Notis Marias 

 

Förslag till direktiv 

Beaktandeled 1b (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 med beaktande av protokoll (nr 2) till 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (EUF-fördraget) om 

tillämpning av subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna, 

Or. el 

 

Ändringsförslag   147 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till direktiv 

Beaktandeled 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

efter översändande av utkastet till 

lagstiftningsakt till de nationella 

parlamenten, 

efter översändande av utkastet till 

lagstiftningsakt till de nationella 

parlamenten och med beaktande av dessas 

motiverade yttranden, 

Or. en 
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Ändringsförslag   148 

Morten Helveg Petersen 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) I strategin för en digital inre 

marknad angav kommissionen att 

översynen av teleramen skulle fokusera på 

åtgärder för att stimulera investeringar i 

bredbandsnät med hög hastighet, anta en 

enhetlig strategi för radiospektrum och 

dess förvaltning på den inre marknaden, 

skapa förutsättningar för en verklig inre 

marknad genom att ta itu med 

regelfragmentering, skapa lika spelregler 

för marknadsaktörerna och se till att 

reglerna tillämpas enhetligt, samt säkra 

effektiva regelverk och institutionella 

ramar. 

(3) I strategin för en digital inre 

marknad angav kommissionen att 

översynen av teleramen skulle fokusera på 

åtgärder för att stimulera investeringar i 

bredbandsnät med hög hastighet, anta en 

enhetlig strategi för radiospektrum och 

dess förvaltning på den inre marknaden, 

skapa förutsättningar för en verklig inre 

marknad genom att ta itu med 

regelfragmentering, åstadkomma ett 

effektivt konsumentskydd, skapa lika 

spelregler för marknadsaktörerna och se till 

att reglerna tillämpas enhetligt, samt säkra 

effektiva regelverk och institutionella 

ramar. I strategin aviserades också en 

översyn av direktiv 2002/58/EG med målet 

att skapa ett gott uppgiftsskydd för 

användare av elektroniska 

kommunikationstjänster och lika 

spelregler för alla marknadsaktörer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   149 

Morten Helveg Petersen 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Detta direktiv bör upprätta en 

rättslig ram för att säkerställa friheten att 

tillhandahålla elektronisk kommunikation 

och elektroniska tjänster, med förbehåll för 

endast de villkor som fastställs i detta 

direktiv och eventuella begränsningar i 

enlighet med artikel 52.1 i fördraget, 

särskilt åtgärder med hänsyn till allmän 

(5) Detta direktiv bör upprätta en 

rättslig ram för att säkerställa friheten att 

tillhandahålla elektronisk kommunikation 

och elektroniska tjänster, med förbehåll för 

endast de villkor som fastställs i detta 

direktiv och eventuella begränsningar i 

enlighet med artikel 52.1 i fördraget, 

särskilt åtgärder med hänsyn till allmän 



AM\1122801SV.docx 5/155 PE602.947v01-00 

  SV 

ordning, allmän säkerhet och folkhälsa. ordning, allmän säkerhet och folkhälsa, 

samt i enlighet med artikel 52.1 i 

Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna (nedan 

kallad stadgan). 

Or. en 

 

Ändringsförslag   150 

Morten Helveg Petersen 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Bestämmelserna i detta direktiv 

åsidosätter inte varje medlemsstats 

möjlighet att vidta nödvändiga åtgärder av 

de skäl som anges i artiklarna 87 och 45 i 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, för att skydda sina väsentliga 

säkerhetsintressen, skydda allmän ordning, 

allmän moral och säkerhet samt tillåta 

utredning, upptäckt och lagföring av brott. 

(6) Bestämmelserna i detta direktiv 

åsidosätter inte varje medlemsstats 

möjlighet att vidta nödvändiga åtgärder av 

de skäl som anges i artiklarna 87 och 45 i 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, för att skydda sina väsentliga 

säkerhetsintressen, skydda allmän ordning 

och säkerhet samt tillåta utredning, 

upptäckt och lagföring av brott, med 

beaktande av att sådana åtgärder måste 

vara lagstadgade, respektera själva 

kärnan i de rättigheter och friheter som 

erkänns i stadgan och vara underställda 

proportionalitetsprincipen, i enlighet med 

artikel 52.1 i stadgan. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   151 

Michał Boni 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Till följd av att sektorerna för 

telekommunikation, media och 

informationsteknik konvergerar bör alla 

elektroniska kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster i möjligaste mån 

(7) Till följd av att sektorerna för 

telekommunikation, media och 

informationsteknik konvergerar bör alla 

elektroniska kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster i möjligaste mån 
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omfattas av en enda europeisk kodex för 

elektronisk kommunikation som fastställs 

genom ett enda direktiv, med undantag för 

frågor som bättre hanteras genom direkt 

tillämpliga bestämmelser som fastställs i 

förordningar. Det är nödvändigt att 

särskilja regleringen av elektroniska 

kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster från regleringen 

av innehållet. Innehållet i tjänster som 

tillhandahålls via elektroniska 

kommunikationsnät med hjälp av 

elektroniska kommunikationstjänster, till 

exempel sändningsinnehåll, finansiella 

tjänster och vissa tjänster som hör till 

informationssamhället, omfattas därför inte 

av denna kodex, och den påverkar därför 

inte åtgärder som vidtas på unionsnivå eller 

nationell nivå vad avser sådana tjänster, i 

enlighet med unionslagstiftningen, för att 

främja kulturell eller språklig mångfald och 

för att säkerställa att mediemångfalden 

bevaras. Innehållet i tv-program omfattas 

av Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/13/EU21 . Regleringen av 

audiovisuell politik och innehåll syftar till 

att uppnå mål av allmänintresse, som 

yttrandefrihet, mediemångfald, opartiskhet, 

kulturell och språklig mångfald, social 

inkludering, konsumentskydd och skydd av 

minderåriga. Att det görs åtskillnad mellan 

reglering av elektronisk kommunikation 

och reglering av innehåll hindrar inte att 

man tar hänsyn till sambanden mellan dem, 

särskilt för att garantera mediemångfald, 

kulturell mångfald och konsumentskydd. 

omfattas av en enda europeisk kodex för 

elektronisk kommunikation som fastställs 

genom ett enda direktiv, med undantag för 

frågor som bättre hanteras genom direkt 

tillämpliga bestämmelser som fastställs i 

förordningar. Det är nödvändigt att 

särskilja regleringen av elektroniska 

kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster från regleringen 

av innehållet. Innehållet i tjänster som 

tillhandahålls via elektroniska 

kommunikationsnät med hjälp av 

elektroniska kommunikationstjänster, till 

exempel sändningsinnehåll, finansiella 

tjänster och vissa tjänster som hör till 

informationssamhället, omfattas därför inte 

av denna kodex, och den påverkar därför 

inte åtgärder som vidtas på unionsnivå eller 

nationell nivå vad avser sådana tjänster, i 

enlighet med unionslagstiftningen , för att 

främja kulturell eller språklig mångfald och 

för att säkerställa att mediemångfalden 

bevaras. Innehållet i tv-program omfattas 

av Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/13/EU21. Regleringen av audiovisuell 

politik och innehåll syftar till att uppnå mål 

av allmänintresse, som yttrandefrihet, 

mediemångfald, opartiskhet, kulturell och 

språklig mångfald, social inkludering, 

konsumentskydd och skydd av 

minderåriga. Elektroniska 

kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster är dock, om de 

inte uttryckligen undantas från kodexens 

tillämpningsområde, avsedda att omfattas 

av denna kodex. Att det görs åtskillnad 

mellan reglering av elektronisk 

kommunikation och reglering av innehåll 

hindrar inte att man tar hänsyn till 

sambanden mellan dem, särskilt för att 

garantera mediemångfald, kulturell 

mångfald och konsumentskydd. 

_________________ _________________ 

21 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/13/EU av den 10 mars 2010 om 

samordning av vissa bestämmelser som 

fastställs i medlemsstaternas lagar och 

andra författningar om tillhandahållande av 

audiovisuella medietjänster (direktiv om 

audiovisuella medietjänster) (EUT L 95, 

21 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/13/EU av den 10 mars 2010 om 

samordning av vissa bestämmelser som 

fastställs i medlemsstaternas lagar och 

andra författningar om tillhandahållande av 

audiovisuella medietjänster (direktiv om 

audiovisuella medietjänster) (EUT L 95, 
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15.4.2010, s. 1). 15.4.2010, s. 1). 

Or. en 

Motivering 

Alla eventuella skyldigheter måste vara förenliga med proportionalitetsprincipen. 

 

Ändringsförslag   152 

Morten Helveg Petersen 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Till följd av att sektorerna för 

telekommunikation, media och 

informationsteknik konvergerar bör alla 

elektroniska kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster i möjligaste mån 

omfattas av en enda europeisk kodex för 

elektronisk kommunikation som fastställs 

genom ett enda direktiv, med undantag för 

frågor som bättre hanteras genom direkt 

tillämpliga bestämmelser som fastställs i 

förordningar. Det är nödvändigt att 

särskilja regleringen av elektroniska 

kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster från regleringen 

av innehållet. Innehållet i tjänster som 

tillhandahålls via elektroniska 

kommunikationsnät med hjälp av 

elektroniska kommunikationstjänster, till 

exempel sändningsinnehåll, finansiella 

tjänster och vissa tjänster som hör till 

informationssamhället, omfattas därför inte 

av denna kodex, och den påverkar därför 

inte åtgärder som vidtas på unionsnivå eller 

nationell nivå vad avser sådana tjänster, i 

enlighet med unionslagstiftningen, för att 

främja kulturell eller språklig mångfald och 

för att säkerställa att mediemångfalden 

bevaras. Innehållet i tv-program omfattas 

av Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/13/EU21 . Regleringen av 

audiovisuell politik och innehåll syftar till 

att uppnå mål av allmänintresse, som 

yttrandefrihet, mediemångfald, opartiskhet, 

(7) Till följd av att sektorerna för 

telekommunikation, media och 

informationsteknik konvergerar bör alla 

elektroniska kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster i möjligaste mån 

omfattas av en enda europeisk kodex för 

elektronisk kommunikation som fastställs 

genom ett enda direktiv, med undantag för 

frågor som bättre hanteras genom direkt 

tillämpliga bestämmelser som fastställs i 

förordningar. Det är nödvändigt att 

särskilja regleringen av elektroniska 

kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster från regleringen 

av innehållet. Innehållet i tjänster som 

tillhandahålls via elektroniska 

kommunikationsnät med hjälp av 

elektroniska kommunikationstjänster, till 

exempel sändningsinnehåll, finansiella 

tjänster och vissa tjänster som hör till 

informationssamhället, omfattas därför inte 

av denna kodex, och den påverkar därför 

inte åtgärder som vidtas på unionsnivå eller 

nationell nivå vad avser sådana tjänster, i 

enlighet med unionslagstiftningen , för att 

främja kulturell eller språklig mångfald och 

för att säkerställa att mediemångfalden 

bevaras. Innehållet i tv-program omfattas 

av Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/13/EU21. Regleringen av 

audiovisuell politik och innehåll syftar till 

att uppnå mål av allmänintresse, som 

yttrandefrihet, mediemångfald, opartiskhet, 
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kulturell och språklig mångfald, social 

inkludering, konsumentskydd och skydd av 

minderåriga. Att det görs åtskillnad mellan 

reglering av elektronisk kommunikation 

och reglering av innehåll hindrar inte att 

man tar hänsyn till sambanden mellan dem, 

särskilt för att garantera mediemångfald, 

kulturell mångfald och konsumentskydd. 

kulturell och språklig mångfald, social 

inkludering, konsumentskydd och skydd av 

minderåriga. Att det görs åtskillnad mellan 

reglering av elektronisk kommunikation 

och reglering av innehåll hindrar inte att 

man tar hänsyn till sambanden mellan dem, 

särskilt för att garantera yttrande- och 

informationsfrihet, mediemångfald, 

kulturell mångfald, konsumentskydd, 

respekt för privatlivet och skydd av 

personuppgifter. 

_________________  

21 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/13/EU av den 10 mars 2010 om 

samordning av vissa bestämmelser som 

fastställs i medlemsstaternas lagar och 

andra författningar om tillhandahållande 

av audiovisuella medietjänster (direktiv 

om audiovisuella medietjänster) (EUT L 

95, 15.4.2010, s. 1). 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag   153 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 7a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (7a) Medlemsstaterna måste kunna 

garantera medborgarna universell 

tillgång till många olika typer av 

information och innehåll av god kvalitet, 

som tillhandahålls av leverantörer av 

medietjänster, till förmån för 

mediepluralismen, den kulturella 

mångfalden och en aktiv och 

välinformerad befolkning, oberoende av 

hur systemen för mediedistribution och 

därmed sammanhängande affärsmodeller 

utvecklas. 

Or. fr 
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Ändringsförslag   154 

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

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 7a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (7a) Medlemsstaterna måste, för att 

trygga mediemångfald, kulturell 

mångfald och informerade medborgare, 

kunna säkerställa att allmänheten har 

universell tillgång till en bred uppsättning 

information och allmännyttigt innehåll 

som tillhandahålls av leverantörer av 

medietjänster, i linje med utvecklingen av 

mediedistributionssystemen och 

tillhörande företagsmodeller. 

Or. en 

Motivering 

Vi måste uppdatera sändningsplikten och åtkomstreglerna, vilket föreslås i artikel 106. 

 

Ändringsförslag   155 

Eva Kaili 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 7a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (7a) Medlemsstaterna måste, för att 

trygga mediemångfald, kulturell 

mångfald och informerade medborgare, 

kunna säkerställa att allmänheten har 

universell tillgång till en bred uppsättning 

information och allmännyttigt innehåll 

som tillhandahålls av leverantörer av 

medietjänster, i linje med utvecklingen av 

mediedistributionssystemen och 

tillhörande företagsmodeller. 

Or. en 
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Motivering 

Vi måste uppdatera sändningsplikten och åtkomstreglerna, vilket föreslås i artikel 106. 

 

Ändringsförslag   156 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 13 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Kraven på de elektroniska 

kommunikationsnätens kapacitet ökar hela 

tiden. Tidigare låg fokus huvudsakligen på 

att öka den tillgängliga bandbredden totalt 

sett och för varje enskild användare, men 

nu börjar andra parametrar som latens, 

tillgänglighet och tillförlitlighet bli allt 

viktigare. Det nuvarande sättet att 

tillgodose denna efterfrågan är att föra 

optisk fiber allt närmare användaren, och 

framtida nät med mycket hög kapacitet 

kommer att kräva prestandaparametrar som 

motsvarar det som ett nät baserat på 

optofiberelement kan erbjuda åtminstone 

fram till utgreningsstället på 

betjäningsplatsen. Detta innebär, när det 

gäller fast uppkoppling, en nätprestanda 

som motsvarar den som uppnås med en 

optofiberinstallation fram till ett 

flerfamiljshus som anses som 

betjäningsplats, och, när det gäller mobil 

uppkoppling, en nätprestanda som liknar 

den som kan uppnås genom en 

optofiberinstallation fram till en 

basstation som anses som betjäningsställe. 
Slutanvändarnas varierande erfarenheter, 

som beror på de olika egenskaperna hos det 

medium genom vilket nätet slutligen 

förbinds med nätanslutningspunkten, bör 

inte beaktas när det fastställs om ett 

trådlöst nät kan anses erbjuda liknande 

nätprestanda. I enlighet med principen om 

teknikneutralitet bör annan teknik och 

andra överföringsmedier inte uteslutas när 

de kan jämföras med detta 

baslinjescenario i fråga om kapacitet. 

Utbyggnaden av sådana nät med mycket 

(13) Kraven på de elektroniska 

kommunikationsnätens kapacitet ökar hela 

tiden. Tidigare låg fokus huvudsakligen på 

att öka den tillgängliga bandbredden totalt 

sett och för varje enskild användare, men 

nu börjar andra parametrar som latens, 

tillgänglighet och tillförlitlighet bli allt 

viktigare. Det nuvarande sättet att 

tillgodose denna efterfrågan på obehindrad 

användning är att föra optisk fiber allt 

närmare användaren, och framtida nät med 

mycket hög kapacitet kommer att kräva 

prestandaparametrar som kan ge 

nedlänkshastigheter på minst 

100 Mbps, vilka med tiden kan 

uppgraderas till gigabithastigheter, och 

bidrar till oavbruten 5G-täckning, utan 

beaktande av slutanvändarnas varierande 

erfarenheter, som beror på de olika 

egenskaperna hos det medium genom 

vilket nätet slutligen förbinds med 

nätanslutningspunkten, bör inte beaktas när 

det fastställs om ett trådlöst nät kan anses 

erbjuda liknande nätprestanda.  I enlighet 

med principen om teknikneutralitet bör 

ingen annan teknik eller andra 

överföringsmedier uteslutas. Utbyggnaden 

av sådana nät med mycket hög kapacitet 

kommer att öka nätens kapacitet ytterligare 

och bana vägen för utbyggnaden av 

framtida generationers mobilnät baserade 

på förbättrade radiogränssnitt och en 

förtätad nätarkitektur. 
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hög kapacitet kommer att öka nätens 

kapacitet ytterligare och bana vägen för 

utbyggnaden av framtida generationers 

mobilnät baserade på förbättrade 

radiogränssnitt och en förtätad 

nätarkitektur. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   157 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 13 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Kraven på de elektroniska 

kommunikationsnätens kapacitet ökar hela 

tiden. Tidigare låg fokus huvudsakligen på 

att öka den tillgängliga bandbredden totalt 

sett och för varje enskild användare, men 

nu börjar andra parametrar som latens, 

tillgänglighet och tillförlitlighet bli allt 

viktigare. Det nuvarande sättet att 

tillgodose denna efterfrågan är att föra 

optisk fiber allt närmare användaren, och 

framtida nät med mycket hög kapacitet 

kommer att kräva prestandaparametrar som 

motsvarar det som ett nät baserat på 

optofiberelement kan erbjuda åtminstone 

fram till utgreningsstället på 

betjäningsplatsen. Detta innebär, när det 

gäller fast uppkoppling, en nätprestanda 

som motsvarar den som uppnås med en 

optofiberinstallation fram till ett 

flerfamiljshus som anses som 

betjäningsplats, och, när det gäller mobil 

uppkoppling, en nätprestanda som liknar 

den som kan uppnås genom en 

optofiberinstallation fram till en basstation 

som anses som betjäningsställe. 

Slutanvändarnas varierande erfarenheter, 

som beror på de olika egenskaperna hos det 

medium genom vilket nätet slutligen 

förbinds med nätanslutningspunkten, bör 

inte beaktas när det fastställs om ett 

trådlöst nät kan anses erbjuda liknande 

nätprestanda. I enlighet med principen om 

(13) Kraven på de elektroniska 

kommunikationsnätens kapacitet ökar hela 

tiden och kommer även i framtiden 

ständigt fortsätta att öka. Tidigare låg 

fokus huvudsakligen på att öka den 

tillgängliga ned- och 

upplänksbandbredden totalt sett och för 

varje enskild användare, men nu börjar 

andra parametrar som latens, tillgänglighet 

och återhämtningsförmåga bli allt 

viktigare. Det nuvarande sättet att 

tillgodose denna efterfrågan är att föra 

optisk fiber allt närmare användaren, och 

framtida nät med mycket hög kapacitet 

kommer att kräva prestandaparametrar som 

motsvarar det som ett nät baserat på 

optofiberelement kan erbjuda åtminstone 

fram till utgreningsstället på 

betjäningsplatsen. Detta innebär, när det 

gäller fast uppkoppling, en nätprestanda 

som motsvarar den som uppnås med en 

optofiberinstallation fram till en byggnad 

som anses som betjäningsplats, och, när det 

gäller mobil uppkoppling, en nätprestanda 

som liknar den som kan uppnås genom en 

optofiberinstallation fram till en basstation 

som anses som betjäningsställe. 

Slutanvändarnas varierande erfarenheter, 

som beror på de olika egenskaperna hos det 

medium genom vilket nätet slutligen 

förbinds med nätanslutningspunkten, bör 

inte beaktas när det fastställs om ett 
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teknikneutralitet bör annan teknik och 

andra överföringsmedier inte uteslutas när 

de kan jämföras med detta 

baslinjescenario i fråga om kapacitet. 

Utbyggnaden av sådana nät med mycket 

hög kapacitet kommer att öka nätens 

kapacitet ytterligare och bana vägen för 

utbyggnaden av framtida generationers 

mobilnät baserade på förbättrade 

radiogränssnitt och en förtätad 

nätarkitektur. 

trådlöst nät kan anses erbjuda liknande 

nätprestanda. I enlighet med principen om 

teknikneutralitet bör annan teknik och 

andra överföringsmedier inte uteslutas när 

de uppvisar minst samma prestanda som 

optofiber vad gäller ned- och 

upplänksbandbredd, latenstid, 

tillgänglighet och återhämtningsförmåga. 

Utbyggnaden av sådana nät med mycket 

hög kapacitet kommer att öka nätens 

kapacitet ytterligare och bana vägen för 

utbyggnaden av framtida generationers 

mobilnät baserade på förbättrade 

radiogränssnitt och en förtätad 

nätarkitektur. För att ta framtida teknisk 

utveckling i beaktande bör 

prestandakriterierna för begreppet "nät 

med mycket hög kapacitet" i framtiden 

kunna anpassas eller kompletteras, om 

detta bidrar till att direktivets mål kan 

uppfyllas. 

Or. de 

Motivering 

I framtiden kommer kraven på telekommunikationsinfrastrukturer, både inom industrin och 

privat, ständigt att stiga. Främjandet av nätutbyggnaden bör därför fokusera på den bäst 

presterande tekniken på marknaden för att redan idag bana väg för en hållbar och 

framtidsinriktad telekommunikationsinfrastruktur. För närvarande är optofiber den 

modernaste tekniken på det här området. Bereppet "nät med mycket hög kapacitet" bör ändå 

ges en flexibel definition, och teknik med samma prestanda och framtida 

utvecklingsmöjligheter bör också beaktas för att stimulera innovation på området för 

nätutbyggnad. 

 

Ändringsförslag   158 

Angelika Niebler, Markus Pieper, Herbert Reul 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 13 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Kraven på de elektroniska 

kommunikationsnätens kapacitet ökar hela 

tiden. Tidigare låg fokus huvudsakligen på 

att öka den tillgängliga bandbredden totalt 

sett och för varje enskild användare, men 

nu börjar andra parametrar som latens, 

(13) Kraven på de elektroniska 

kommunikationsnätens kapacitet ökar hela 

tiden. Tidigare låg fokus huvudsakligen på 

att öka den tillgängliga bandbredden totalt 

sett och för varje enskild användare, men 

nu börjar andra parametrar som latens, 
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tillgänglighet och tillförlitlighet bli allt 

viktigare. Det nuvarande sättet att 

tillgodose denna efterfrågan är att föra 

optisk fiber allt närmare användaren, och 

framtida nät med mycket hög kapacitet 

kommer att kräva prestandaparametrar som 

motsvarar det som ett nät baserat på 

optofiberelement kan erbjuda åtminstone 

fram till utgreningsstället på 

betjäningsplatsen. Detta innebär, när det 

gäller fast uppkoppling, en nätprestanda 

som motsvarar den som uppnås med en 

optofiberinstallation fram till ett 

flerfamiljshus som anses som 

betjäningsplats, och, när det gäller mobil 

uppkoppling, en nätprestanda som liknar 

den som kan uppnås genom en 

optofiberinstallation fram till en basstation 

som anses som betjäningsställe. 

Slutanvändarnas varierande erfarenheter, 

som beror på de olika egenskaperna hos det 

medium genom vilket nätet slutligen 

förbinds med nätanslutningspunkten, bör 

inte beaktas när det fastställs om ett 

trådlöst nät kan anses erbjuda liknande 

nätprestanda. I enlighet med principen om 

teknikneutralitet bör annan teknik och 

andra överföringsmedier inte uteslutas när 

de kan jämföras med detta baslinjescenario 

i fråga om kapacitet. Utbyggnaden av 

sådana nät med mycket hög kapacitet 

kommer att öka nätens kapacitet ytterligare 

och bana vägen för utbyggnaden av 

framtida generationers mobilnät baserade 

på förbättrade radiogränssnitt och en 

förtätad nätarkitektur. 

tillgänglighet och tillförlitlighet bli allt 

viktigare. Det nuvarande sättet att 

tillgodose denna efterfrågan är att föra 

optisk fiber allt närmare användaren, och 

framtida nät med mycket hög kapacitet 

kommer att kräva prestandaparametrar som 

motsvarar det som ett nät baserat på 

optofiberelement kan erbjuda åtminstone 

fram till utgreningsstället på 

betjäningsplatsen. Detta innebär, när det 

gäller fast uppkoppling, en nätprestanda 

som motsvarar den som uppnås med en 

optofiberinstallation fram till ett 

flerfamiljshus som anses som 

betjäningsplats, och, när det gäller mobil 

uppkoppling, en nätprestanda som liknar 

den som kan uppnås genom en 

optofiberinstallation fram till en basstation 

som anses som betjäningsställe. 

Slutanvändarnas varierande erfarenheter, 

som beror på de olika egenskaperna hos det 

medium genom vilket nätet slutligen 

förbinds med nätanslutningspunkten, bör 

inte beaktas när det fastställs om ett 

trådlöst nät kan anses erbjuda liknande 

nätprestanda. I enlighet med principen om 

teknikneutralitet bör annan teknik och 

andra överföringsmedier inte uteslutas när 

de kan jämföras med detta baslinjescenario 

i fråga om kapacitet. Utbyggnaden av 

sådana nät med mycket hög kapacitet 

kommer att öka nätens kapacitet ytterligare 

och bana vägen för utbyggnaden av 

framtida generationers mobilnät baserade 

på förbättrade radiogränssnitt och en 

förtätad nätarkitektur. I dagsläget erhålls 

bästa tillgängliga nätprestanda med 

optofiberkomponenter. Definitionen av 

"nät med mycket hög kapacitet" bör 

kunna modifieras i framtiden, med 

beaktande av den ständiga teknik- och 

marknadsutvecklingen. 

Or. de 

Motivering 

Elektroniska kommunikationsnät av optofiberkomponenter erbjuder i dagsläget den bästa 

nätprestandan i förhållande till motsvarande resultatparametrar. Tekniken fortsätter dock att 

utvecklas och nya marknadssituationer uppstår i de enskilda medlemsstaterna. Därför bör det 

vara möjligt att ändra den nuvarande definitionen i framtiden. 



PE602.947v01-00 14/155 AM\1122801SV.docx 

SV 

 

Ändringsförslag   159 

Kathleen Van Brempt 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 13 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Kraven på de elektroniska 

kommunikationsnätens kapacitet ökar hela 

tiden. Tidigare låg fokus huvudsakligen på 

att öka den tillgängliga bandbredden totalt 

sett och för varje enskild användare, men 

nu börjar andra parametrar som latens, 

tillgänglighet och tillförlitlighet bli allt 

viktigare. Det nuvarande sättet att 

tillgodose denna efterfrågan är att föra 

optisk fiber allt närmare användaren, och 

framtida nät med mycket hög kapacitet 

kommer att kräva prestandaparametrar som 

motsvarar det som ett nät baserat på 

optofiberelement kan erbjuda åtminstone 

fram till utgreningsstället på 

betjäningsplatsen. Detta innebär, när det 

gäller fast uppkoppling, en nätprestanda 

som motsvarar den som uppnås med en 

optofiberinstallation fram till ett 

flerfamiljshus som anses som 

betjäningsplats, och, när det gäller mobil 

uppkoppling, en nätprestanda som liknar 

den som kan uppnås genom en 

optofiberinstallation fram till en basstation 

som anses som betjäningsställe. 

Slutanvändarnas varierande erfarenheter, 

som beror på de olika egenskaperna hos det 

medium genom vilket nätet slutligen 

förbinds med nätanslutningspunkten, bör 

inte beaktas när det fastställs om ett 

trådlöst nät kan anses erbjuda liknande 

nätprestanda. I enlighet med principen om 

teknikneutralitet bör annan teknik och 

andra överföringsmedier inte uteslutas när 

de kan jämföras med detta baslinjescenario 

i fråga om kapacitet. Utbyggnaden av 

sådana nät med mycket hög kapacitet 

kommer att öka nätens kapacitet ytterligare 

och bana vägen för utbyggnaden av 

framtida generationers mobilnät baserade 

på förbättrade radiogränssnitt och en 

(13) Kraven på de elektroniska 

kommunikationsnätens kapacitet ökar hela 

tiden. Tidigare låg fokus huvudsakligen på 

att öka den tillgängliga bandbredden totalt 

sett och för varje enskild användare, men 

nu börjar andra parametrar som latens, 

tillgänglighet och tillförlitlighet bli allt 

viktigare. Det nuvarande sättet att 

tillgodose denna efterfrågan är att föra 

optisk fiber allt närmare användaren, och 

framtida nät med mycket hög kapacitet 

kommer att kräva prestandaparametrar som 

motsvarar det som ett nät baserat på 

optofiberelement kan erbjuda åtminstone 

fram till utgreningsstället på 

betjäningsplatsen. Detta innebär, när det 

gäller fast uppkoppling, en nätprestanda 

som motsvarar den som uppnås med en 

optofiberinstallation fram till ett 

flerfamiljshus som anses som 

betjäningsplats, och, när det gäller mobil 

uppkoppling, en nätprestanda som liknar 

den som kan uppnås genom en 

optofiberinstallation fram till en basstation 

som anses som betjäningsställe. 

För att annan teknik ska kunna förbättras 

eller utvecklas bör man undvika att 

fokusera uteslutande på optisk fiber, och 

principen om teknikneutralitet måste 

respekteras. 
Slutanvändarnas varierande erfarenheter, 

som beror på de olika egenskaperna hos det 

medium genom vilket nätet slutligen 

förbinds med nätanslutningspunkten, bör 

inte beaktas när det fastställs om ett 

trådlöst nät kan anses erbjuda liknande 

nätprestanda. I enlighet med principen om 

teknikneutralitet bör annan teknik och 

andra överföringsmedier inte uteslutas när 

de kan jämföras med detta baslinjescenario 

i fråga om kapacitet. Utbyggnaden av 
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förtätad nätarkitektur. sådana nät med mycket hög kapacitet 

kommer att öka nätens kapacitet ytterligare 

och bana vägen för utbyggnaden av 

framtida generationers mobilnät baserade 

på förbättrade radiogränssnitt och en 

förtätad nätarkitektur. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   160 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 13 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Kraven på de elektroniska 

kommunikationsnätens kapacitet ökar hela 

tiden. Tidigare låg fokus huvudsakligen på 

att öka den tillgängliga bandbredden totalt 

sett och för varje enskild användare, men 

nu börjar andra parametrar som latens, 

tillgänglighet och tillförlitlighet bli allt 

viktigare. Det nuvarande sättet att 

tillgodose denna efterfrågan är att föra 

optisk fiber allt närmare användaren, och 

framtida nät med mycket hög kapacitet 

kommer att kräva prestandaparametrar som 

motsvarar det som ett nät baserat på 

optofiberelement kan erbjuda åtminstone 

fram till utgreningsstället på 

betjäningsplatsen. Detta innebär, när det 

gäller fast uppkoppling, en nätprestanda 

som motsvarar den som uppnås med en 

optofiberinstallation fram till ett 

flerfamiljshus som anses som 

betjäningsplats, och, när det gäller mobil 

uppkoppling, en nätprestanda som liknar 

den som kan uppnås genom en 

optofiberinstallation fram till en basstation 

som anses som betjäningsställe. 

Slutanvändarnas varierande erfarenheter, 

som beror på de olika egenskaperna hos det 

medium genom vilket nätet slutligen 

förbinds med nätanslutningspunkten, bör 

inte beaktas när det fastställs om ett 

trådlöst nät kan anses erbjuda liknande 

nätprestanda. I enlighet med principen om 

(13) Kraven på de elektroniska 

kommunikationsnätens kapacitet ökar hela 

tiden. Tidigare låg fokus huvudsakligen på 

att öka den tillgängliga bandbredden totalt 

sett och för varje enskild användare, men 

nu börjar andra parametrar som latens, 

tillgänglighet och tillförlitlighet bli allt 

viktigare. Det nuvarande sättet att 

tillgodose denna efterfrågan är att föra 

optisk fiber allt närmare användaren, och 

framtida nät med mycket hög kapacitet 

kommer att kräva prestandaparametrar som 

motsvarar det som ett nät baserat på 

optofiberelement kan erbjuda åtminstone 

fram till utgreningsstället på 

betjäningsplatsen. Detta innebär, när det 

gäller fast uppkoppling, en nätprestanda 

som motsvarar den som uppnås med en 

optofiberinstallation fram till ett 

flerfamiljshus som anses som 

betjäningsplats, och, när det gäller mobil 

uppkoppling, en nätprestanda som liknar 

den som kan uppnås genom en 

optofiberinstallation fram till en basstation 

som anses som betjäningsställe. 

Slutanvändarnas varierande erfarenheter, 

som beror på de olika egenskaperna hos det 

medium genom vilket nätet slutligen 

förbinds med nätanslutningspunkten, bör 

inte beaktas när det fastställs om ett 

trådlöst nät kan anses erbjuda liknande 

nätprestanda. I enlighet med principen om 
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teknikneutralitet bör annan teknik och 

andra överföringsmedier inte uteslutas när 

de kan jämföras med detta baslinjescenario 

i fråga om kapacitet. Utbyggnaden av 

sådana nät med mycket hög kapacitet 

kommer att öka nätens kapacitet ytterligare 

och bana vägen för utbyggnaden av 

framtida generationers mobilnät baserade 

på förbättrade radiogränssnitt och en 

förtätad nätarkitektur. 

teknikneutralitet bör annan teknik och 

andra överföringsmedier inte uteslutas när 

de kan jämföras med detta baslinjescenario 

i fråga om kapacitet. Eftersom nät med 

mycket hög kapacitet bör tjäna 

slutanvändarnas intressen bör en 

utvärdering av deras erfarenheter vad 

gäller hastighet, latenstid eller 

tillförlitlighet göras. Utbyggnaden av 

sådana nät med mycket hög kapacitet 

kommer att öka nätens kapacitet ytterligare 

och bana vägen för utbyggnaden av 

framtida generationers mobilnät baserade 

på förbättrade radiogränssnitt och en 

förtätad nätarkitektur. 

Or. de 

 

Ändringsförslag   161 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 13 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Kraven på de elektroniska 

kommunikationsnätens kapacitet ökar hela 

tiden. Tidigare låg fokus huvudsakligen på 

att öka den tillgängliga bandbredden totalt 

sett och för varje enskild användare, men 

nu börjar andra parametrar som latens, 

tillgänglighet och tillförlitlighet bli allt 

viktigare. Det nuvarande sättet att 

tillgodose denna efterfrågan är att föra 

optisk fiber allt närmare användaren, och 

framtida nät med mycket hög kapacitet 

kommer att kräva prestandaparametrar som 

motsvarar det som ett nät baserat på 

optofiberelement kan erbjuda åtminstone 

fram till utgreningsstället på 

betjäningsplatsen. Detta innebär, när det 

gäller fast uppkoppling, en nätprestanda 

som motsvarar den som uppnås med en 

optofiberinstallation fram till ett 

flerfamiljshus som anses som 

betjäningsplats, och, när det gäller mobil 

uppkoppling, en nätprestanda som liknar 

den som kan uppnås genom en 

(13) Kraven på de elektroniska 

kommunikationsnätens kapacitet ökar hela 

tiden. Tidigare låg fokus huvudsakligen på 

att öka den tillgängliga bandbredden totalt 

sett och för varje enskild användare, men 

nu börjar andra parametrar som latens, 

tillgänglighet och tillförlitlighet bli allt 

viktigare. Det nuvarande sättet att 

tillgodose denna efterfrågan är att föra 

optisk fiber allt närmare användaren, och 

framtida nät med mycket hög kapacitet 

kommer att kräva prestandaparametrar som 

motsvarar det som ett nät baserat på 

optofiberelement kan erbjuda åtminstone 

fram till utgreningsstället på 

betjäningsplatsen. Detta innebär, när det 

gäller fast uppkoppling, en nätprestanda 

som motsvarar den som uppnås med en 

optofiberinstallation fram till ett 

flerfamiljshus som anses som 

betjäningsplats, och, när det gäller mobil 

uppkoppling, en nätprestanda som liknar 

den som kan uppnås genom en 
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optofiberinstallation fram till en basstation 

som anses som betjäningsställe. 

Slutanvändarnas varierande erfarenheter, 

som beror på de olika egenskaperna hos det 

medium genom vilket nätet slutligen 

förbinds med nätanslutningspunkten, bör 

inte beaktas när det fastställs om ett 

trådlöst nät kan anses erbjuda liknande 

nätprestanda. I enlighet med principen om 

teknikneutralitet bör annan teknik och 

andra överföringsmedier inte uteslutas när 

de kan jämföras med detta 

baslinjescenario i fråga om kapacitet. 

Utbyggnaden av sådana nät med mycket 

hög kapacitet kommer att öka nätens 

kapacitet ytterligare och bana vägen för 

utbyggnaden av framtida generationers 

mobilnät baserade på förbättrade 

radiogränssnitt och en förtätad 

nätarkitektur. 

optofiberinstallation fram till en basstation 

som anses som betjäningsställe. 

Slutanvändarnas varierande erfarenheter, 

som beror på de olika egenskaperna hos det 

medium genom vilket nätet slutligen 

förbinds med nätanslutningspunkten, bör 

inte beaktas när det fastställs om ett 

trådlöst nät kan anses erbjuda liknande 

nätprestanda. I enlighet med principen om 

teknikneutralitet bör annan teknik och 

andra överföringsmedier inte uteslutas när 

de bidrar till att överbrygga den 

geografiska digitala klyftan och tryggar 

en kostnadseffektiv uppgradering till 

höghastighetskonnektivitet och 

högkvalitativa tjänster i områden 

utan/med svag täckning. Utbyggnaden av 

sådana nät med mycket hög kapacitet 

kommer att öka nätens kapacitet ytterligare 

och bana vägen för utbyggnaden av 

framtida generationers mobilnät baserade 

på förbättrade radiogränssnitt och en 

förtätad nätarkitektur. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   162 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 13 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Kraven på de elektroniska 

kommunikationsnätens kapacitet ökar hela 

tiden. Tidigare låg fokus huvudsakligen på 

att öka den tillgängliga bandbredden totalt 

sett och för varje enskild användare, men 

nu börjar andra parametrar som latens, 

tillgänglighet och tillförlitlighet bli allt 

viktigare. Det nuvarande sättet att 

tillgodose denna efterfrågan är att föra 

optisk fiber allt närmare användaren, och 

framtida nät med mycket hög kapacitet 

kommer att kräva prestandaparametrar som 

motsvarar det som ett nät baserat på 

optofiberelement kan erbjuda åtminstone 

fram till utgreningsstället på 

(13) Kraven på de elektroniska 

kommunikationsnätens kapacitet ökar hela 

tiden. Tidigare låg fokus huvudsakligen på 

att öka den tillgängliga bandbredden totalt 

sett och för varje enskild användare, men 

nu börjar andra parametrar som latens, 

tillgänglighet och tillförlitlighet bli allt 

viktigare. Det nuvarande sättet att 

tillgodose denna efterfrågan är att föra 

optisk fiber allt närmare användaren, och 

framtida nät med mycket hög kapacitet 

kommer att kräva prestandaparametrar som 

tillgodoser behoven bland de mest 

krävande och digitalintensiva 

slutanvändarna och som motsvarar det 
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betjäningsplatsen. Detta innebär, när det 

gäller fast uppkoppling, en nätprestanda 

som motsvarar den som uppnås med en 

optofiberinstallation fram till ett 

flerfamiljshus som anses som 

betjäningsplats, och, när det gäller mobil 

uppkoppling, en nätprestanda som liknar 

den som kan uppnås genom en 

optofiberinstallation fram till en basstation 

som anses som betjäningsställe. 

Slutanvändarnas varierande erfarenheter, 

som beror på de olika egenskaperna hos det 

medium genom vilket nätet slutligen 

förbinds med nätanslutningspunkten, bör 

inte beaktas när det fastställs om ett 

trådlöst nät kan anses erbjuda liknande 

nätprestanda. I enlighet med principen om 

teknikneutralitet bör annan teknik och 

andra överföringsmedier inte uteslutas när 

de kan jämföras med detta baslinjescenario 

i fråga om kapacitet. Utbyggnaden av 

sådana nät med mycket hög kapacitet 

kommer att öka nätens kapacitet ytterligare 

och bana vägen för utbyggnaden av 

framtida generationers mobilnät baserade 

på förbättrade radiogränssnitt och en 

förtätad nätarkitektur. 

som ett nät som består av optoelement kan 

erbjuda åtminstone fram till 

utgreningsstället på betjäningsplatsen. 

Detta innebär, när det gäller fast 

uppkoppling, en nätprestanda som 

motsvarar den som uppnås med en 

optofiberinstallation fram till enskilda 

hushåll eller lägenheter som anses som 

betjäningsplats, och, när det gäller mobil 

uppkoppling, en nätprestanda som liknar 

den som kan uppnås genom en 

optofiberinstallation fram till en basstation 

som anses som betjäningsställe. 

Slutanvändarnas varierande erfarenheter, 

som beror på de olika egenskaperna hos det 

medium genom vilket nätet slutligen 

förbinds med nätanslutningspunkten, bör 

inte beaktas när det fastställs om ett 

trådlöst nät kan anses erbjuda liknande 

nätprestanda. I enlighet med principen om 

teknikneutralitet bör annan teknik och 

andra överföringsmedier inte uteslutas när 

de kan jämföras med detta baslinjescenario 

i fråga om kapacitet. Utbyggnaden av 

sådana nät med mycket hög kapacitet 

kommer att öka nätens kapacitet ytterligare 

och bana vägen för utbyggnaden av 

framtida generationers mobilnät baserade 

på förbättrade radiogränssnitt och en 

förtätad nätarkitektur. 

Or. en 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl med anknytning till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   163 

Martina Werner 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 13 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Kraven på de elektroniska 

kommunikationsnätens kapacitet ökar hela 

tiden. Tidigare låg fokus huvudsakligen på 

(13) Kraven på de elektroniska 

kommunikationsnätens kapacitet ökar hela 

tiden. Tidigare låg fokus huvudsakligen på 
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att öka den tillgängliga bandbredden totalt 

sett och för varje enskild användare, men 

nu börjar andra parametrar som latens, 

tillgänglighet och tillförlitlighet bli allt 

viktigare. Det nuvarande sättet att 

tillgodose denna efterfrågan är att föra 

optisk fiber allt närmare användaren, och 

framtida nät med mycket hög kapacitet 

kommer att kräva prestandaparametrar som 

motsvarar det som ett nät baserat på 

optofiberelement kan erbjuda åtminstone 

fram till utgreningsstället på 

betjäningsplatsen. Detta innebär, när det 

gäller fast uppkoppling, en nätprestanda 

som motsvarar den som uppnås med en 

optofiberinstallation fram till ett 

flerfamiljshus som anses som 

betjäningsplats, och, när det gäller mobil 

uppkoppling, en nätprestanda som liknar 

den som kan uppnås genom en 

optofiberinstallation fram till en basstation 

som anses som betjäningsställe. 

Slutanvändarnas varierande erfarenheter, 

som beror på de olika egenskaperna hos det 

medium genom vilket nätet slutligen 

förbinds med nätanslutningspunkten, bör 

inte beaktas när det fastställs om ett 

trådlöst nät kan anses erbjuda liknande 

nätprestanda. I enlighet med principen om 

teknikneutralitet bör annan teknik och 

andra överföringsmedier inte uteslutas när 

de kan jämföras med detta baslinjescenario 

i fråga om kapacitet. Utbyggnaden av 

sådana nät med mycket hög kapacitet 

kommer att öka nätens kapacitet ytterligare 

och bana vägen för utbyggnaden av 

framtida generationers mobilnät baserade 

på förbättrade radiogränssnitt och en 

förtätad nätarkitektur. 

att öka den tillgängliga bandbredden totalt 

sett och för varje enskild användare, men 

nu börjar andra parametrar som latens, 

tillgänglighet och tillförlitlighet bli allt 

viktigare. Det nuvarande sättet att 

tillgodose denna efterfrågan är att föra 

optisk fiber allt närmare användaren, och 

framtida nät med mycket hög kapacitet 

kommer att kräva prestandaparametrar som 

motsvarar det som ett nät baserat på 

optofiberelement kan erbjuda åtminstone 

fram till utgreningsstället i affärslokalen, 

flerfamiljs- eller enfamiljshuset. Detta 

innebär, när det gäller fast uppkoppling, en 

nätprestanda som motsvarar den som 

uppnås med en optofiberinstallation fram 

till ett flerfamiljshus som anses som 

betjäningsplats, och, när det gäller mobil 

uppkoppling, en nätprestanda som liknar 

den som kan uppnås genom en 

optofiberinstallation fram till en basstation 

som anses som betjäningsställe. 

Slutanvändarnas varierande erfarenheter, 

som beror på de olika egenskaperna hos det 

medium genom vilket nätet slutligen 

förbinds med nätanslutningspunkten, bör 

inte beaktas när det fastställs om ett 

trådlöst nät kan anses erbjuda liknande 

nätprestanda. I enlighet med principen om 

teknikneutralitet bör annan teknik och 

andra överföringsmedier inte uteslutas när 

de kan jämföras med detta baslinjescenario 

i fråga om kapacitet. Utbyggnaden av 

sådana nät med mycket hög kapacitet 

kommer att öka nätens kapacitet ytterligare 

och bana vägen för utbyggnaden av 

framtida generationers mobilnät baserade 

på förbättrade radiogränssnitt och en 

förtätad nätarkitektur. 

Or. de 

 

Ändringsförslag   164 

Eva Kaili 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 13 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Kraven på de elektroniska 

kommunikationsnätens kapacitet ökar hela 

tiden. Tidigare låg fokus huvudsakligen på 

att öka den tillgängliga bandbredden totalt 

sett och för varje enskild användare, men 

nu börjar andra parametrar som latens, 

tillgänglighet och tillförlitlighet bli allt 

viktigare. Det nuvarande sättet att 

tillgodose denna efterfrågan är att föra 

optisk fiber allt närmare användaren, och 

framtida nät med mycket hög kapacitet 

kommer att kräva prestandaparametrar som 

motsvarar det som ett nät baserat på 

optofiberelement kan erbjuda åtminstone 

fram till utgreningsstället på 

betjäningsplatsen. Detta innebär, när det 

gäller fast uppkoppling, en nätprestanda 

som motsvarar den som uppnås med en 

optofiberinstallation fram till ett 

flerfamiljshus som anses som 

betjäningsplats, och, när det gäller mobil 

uppkoppling, en nätprestanda som liknar 

den som kan uppnås genom en 

optofiberinstallation fram till en basstation 

som anses som betjäningsställe. 

Slutanvändarnas varierande erfarenheter, 

som beror på de olika egenskaperna hos det 

medium genom vilket nätet slutligen 

förbinds med nätanslutningspunkten, bör 

inte beaktas när det fastställs om ett 

trådlöst nät kan anses erbjuda liknande 

nätprestanda. I enlighet med principen om 

teknikneutralitet bör annan teknik och 

andra överföringsmedier inte uteslutas när 

de kan jämföras med detta baslinjescenario 

i fråga om kapacitet. Utbyggnaden av 

sådana nät med mycket hög kapacitet 

kommer att öka nätens kapacitet ytterligare 

och bana vägen för utbyggnaden av 

framtida generationers mobilnät baserade 

på förbättrade radiogränssnitt och en 

förtätad nätarkitektur. 

(13) Kraven på de elektroniska 

kommunikationsnätens kapacitet ökar hela 

tiden. Tidigare låg fokus huvudsakligen på 

att öka den tillgängliga bandbredden totalt 

sett och för varje enskild användare, men 

nu börjar andra parametrar som latens, 

tillgänglighet och tillförlitlighet bli allt 

viktigare. Det nuvarande sättet att 

tillgodose denna efterfrågan är att föra 

optisk fiber allt närmare användaren, och 

framtida nät med mycket hög kapacitet 

kommer att kräva prestandaparametrar som 

motsvarar det som ett nät baserat på 

optofiberelement kan erbjuda åtminstone 

fram till utgreningsstället på 

betjäningsplatsen. Detta innebär, när det 

gäller fast uppkoppling, en nätprestanda 

som motsvarar den som uppnås med en 

optofiberinstallation fram till lokaler som 

anses som betjäningsplats, och, när det 

gäller mobil uppkoppling, en nätprestanda 

som liknar den som kan uppnås genom en 

optofiberinstallation fram till en basstation 

som anses som betjäningsställe. 

Slutanvändarnas varierande erfarenheter, 

som beror på de olika egenskaperna hos det 

medium genom vilket nätet slutligen 

förbinds med nätanslutningspunkten, bör 

inte beaktas när det fastställs om ett 

trådlöst nät kan anses erbjuda liknande 

nätprestanda. I enlighet med principen om 

teknikneutralitet bör annan teknik och 

andra överföringsmedier inte uteslutas när 

de kan jämföras med detta baslinjescenario 

i fråga om kapacitet. Utbyggnaden av 

sådana nät med mycket hög kapacitet 

kommer att öka nätens kapacitet ytterligare 

och bana vägen för utbyggnaden av 

framtida generationers mobilnät baserade 

på förbättrade radiogränssnitt och en 

förtätad nätarkitektur. 

Or. en 
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Motivering 

Kriteriet bör inte bara vara byggnader, utan alla eventuella berörda lokaler. Målen för 

socioekonomiska aktörer (kontor, skolor osv.) och enskilda hushåll skiljer sig åt, och vi måste 

vara så inkluderande som möjligt. 

 

Ändringsförslag   165 

Michał Boni, Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 13 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Kraven på de elektroniska 

kommunikationsnätens kapacitet ökar hela 

tiden. Tidigare låg fokus huvudsakligen på 

att öka den tillgängliga bandbredden totalt 

sett och för varje enskild användare, men 

nu börjar andra parametrar som latens, 

tillgänglighet och tillförlitlighet bli allt 

viktigare. Det nuvarande sättet att 

tillgodose denna efterfrågan är att föra 

optisk fiber allt närmare användaren, och 

framtida nät med mycket hög kapacitet 

kommer att kräva prestandaparametrar som 

motsvarar det som ett nät baserat på 

optofiberelement kan erbjuda åtminstone 

fram till utgreningsstället på 

betjäningsplatsen. Detta innebär, när det 

gäller fast uppkoppling, en nätprestanda 

som motsvarar den som uppnås med en 

optofiberinstallation fram till ett 

flerfamiljshus som anses som 

betjäningsplats, och, när det gäller mobil 

uppkoppling, en nätprestanda som liknar 

den som kan uppnås genom en 

optofiberinstallation fram till en basstation 

som anses som betjäningsställe. 

Slutanvändarnas varierande erfarenheter, 

som beror på de olika egenskaperna hos det 

medium genom vilket nätet slutligen 

förbinds med nätanslutningspunkten, bör 

inte beaktas när det fastställs om ett 

trådlöst nät kan anses erbjuda liknande 

nätprestanda. I enlighet med principen om 

teknikneutralitet bör annan teknik och 

andra överföringsmedier inte uteslutas när 

de kan jämföras med detta baslinjescenario 

(13) Kraven på de elektroniska 

kommunikationsnätens kapacitet ökar hela 

tiden. Tidigare låg fokus huvudsakligen på 

att öka den tillgängliga bandbredden totalt 

sett och för varje enskild användare, men 

nu börjar andra parametrar som latens, 

tillgänglighet och tillförlitlighet bli allt 

viktigare. Det nuvarande sättet att 

tillgodose denna efterfrågan är att föra 

optisk fiber allt närmare användaren, och 

framtida nät med mycket hög kapacitet 

kommer att kräva prestandaparametrar som 

motsvarar det som ett nät baserat på 

optofiberelement kan erbjuda åtminstone 

fram till utgreningsstället på 

betjäningsplatsen. Detta innebär, när det 

gäller fast uppkoppling, en nätprestanda 

som motsvarar den som uppnås med en 

optofiberinstallation fram till de lokaler 

som anses som betjäningsplats, och, när det 

gäller mobil uppkoppling, en nätprestanda 

som liknar den som kan uppnås genom en 

optofiberinstallation fram till en basstation 

som anses som betjäningsställe. 

Slutanvändarnas varierande erfarenheter, 

som beror på de olika egenskaperna hos det 

medium genom vilket nätet slutligen 

förbinds med nätanslutningspunkten, bör 

inte beaktas när det fastställs om ett 

trådlöst nät kan anses erbjuda liknande 

nätprestanda. I enlighet med principen om 

teknikneutralitet bör annan teknik och 

andra överföringsmedier inte uteslutas när 

de kan jämföras med detta baslinjescenario 

i fråga om kapacitet. Utbyggnaden av fasta 
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i fråga om kapacitet. Utbyggnaden av 

sådana nät med mycket hög kapacitet 

kommer att öka nätens kapacitet 

ytterligare och bana vägen för 

utbyggnaden av framtida generationers 

mobilnät baserade på förbättrade 

radiogränssnitt och en förtätad 

nätarkitektur. 

nät med mycket hög kapacitet i en fiber till 

hemmet-modell och dessa näts backhaul-

möjligheter kommer att vara en 

förutsättning för en lyckad utbyggnad av 

framtida generationers mobilnät (5G) 

baserade på en förtätad nätarkitektur. 

Or. en 

Motivering 

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. 

 

Ändringsförslag   166 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Marisa Matias, Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 13 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Kraven på de elektroniska 

kommunikationsnätens kapacitet ökar hela 

tiden. Tidigare låg fokus huvudsakligen på 

att öka den tillgängliga bandbredden totalt 

sett och för varje enskild användare, men 

nu börjar andra parametrar som latens, 

tillgänglighet och tillförlitlighet bli allt 

viktigare. Det nuvarande sättet att 

tillgodose denna efterfrågan är att föra 

optisk fiber allt närmare användaren, och 

framtida nät med mycket hög kapacitet 

kommer att kräva prestandaparametrar som 

motsvarar det som ett nät baserat på 

optofiberelement kan erbjuda åtminstone 

fram till utgreningsstället på 

betjäningsplatsen. Detta innebär, när det 

(13) Kraven på de elektroniska 

kommunikationsnätens kapacitet ökar hela 

tiden. Tidigare låg fokus huvudsakligen på 

att öka den tillgängliga bandbredden totalt 

sett och för varje enskild användare, men 

nu börjar andra parametrar som latens, 

tillgänglighet och tillförlitlighet bli allt 

viktigare. Det nuvarande sättet att 

tillgodose denna efterfrågan är att föra 

optisk fiber allt närmare användaren, och 

framtida nät med mycket hög kapacitet 

kommer att kräva prestandaparametrar som 

motsvarar det som ett nät baserat på 

optofiberelement kan erbjuda åtminstone 

fram till utgreningsstället på 

betjäningsplatsen. Detta innebär, när det 
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gäller fast uppkoppling, en nätprestanda 

som motsvarar den som uppnås med en 

optofiberinstallation fram till ett 

flerfamiljshus som anses som 

betjäningsplats, och, när det gäller mobil 

uppkoppling, en nätprestanda som liknar 

den som kan uppnås genom en 

optofiberinstallation fram till en basstation 

som anses som betjäningsställe. 

Slutanvändarnas varierande erfarenheter, 

som beror på de olika egenskaperna hos det 

medium genom vilket nätet slutligen 

förbinds med nätanslutningspunkten, bör 

inte beaktas när det fastställs om ett 

trådlöst nät kan anses erbjuda liknande 

nätprestanda. I enlighet med principen om 

teknikneutralitet bör annan teknik och 

andra överföringsmedier inte uteslutas när 

de kan jämföras med detta baslinjescenario 

i fråga om kapacitet. Utbyggnaden av 

sådana nät med mycket hög kapacitet 

kommer att öka nätens kapacitet ytterligare 

och bana vägen för utbyggnaden av 

framtida generationers mobilnät baserade 

på förbättrade radiogränssnitt och en 

förtätad nätarkitektur. 

gäller fast uppkoppling, en nätprestanda 

som motsvarar den som uppnås med en 

optofiberinstallation fram till de lokaler 

som anses som betjäningsplats, och, när det 

gäller mobil uppkoppling, en nätprestanda 

som liknar den som kan uppnås genom en 

optofiberinstallation fram till en basstation 

som anses som betjäningsställe. 

Slutanvändarnas varierande erfarenheter, 

som beror på de olika egenskaperna hos det 

medium genom vilket nätet slutligen 

förbinds med nätanslutningspunkten, bör 

inte beaktas när det fastställs om ett 

trådlöst nät kan anses erbjuda liknande 

nätprestanda. I enlighet med principen om 

teknikneutralitet bör annan teknik och 

andra överföringsmedier inte uteslutas när 

de kan jämföras med detta baslinjescenario 

i fråga om kapacitet. Utbyggnaden av 

sådana nät med mycket hög kapacitet 

kommer att öka nätens kapacitet ytterligare 

och bana vägen för utbyggnaden av 

framtida generationers mobilnät baserade 

på förbättrade radiogränssnitt och en 

förtätad nätarkitektur. 

Or. en 

Motivering 

Klargörande av att definitionen inte begränsas till flerfamiljshus, utan även omfattar andra 

lokaler, till exempel kontor, jordbruksfastigheter, enfamiljshus och hushåll. 

 

Ändringsförslag   167 

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

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 13 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Kraven på de elektroniska 

kommunikationsnätens kapacitet ökar hela 

tiden. Tidigare låg fokus huvudsakligen på 

att öka den tillgängliga bandbredden totalt 

sett och för varje enskild användare, men 

nu börjar andra parametrar som latens, 

(13) Kraven på de elektroniska 

kommunikationsnätens kapacitet ökar hela 

tiden. Tidigare låg fokus huvudsakligen på 

att öka den tillgängliga bandbredden totalt 

sett och för varje enskild användare, men 

nu börjar andra parametrar som latens, 
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tillgänglighet och tillförlitlighet bli allt 

viktigare. Det nuvarande sättet att 

tillgodose denna efterfrågan är att föra 

optisk fiber allt närmare användaren, och 

framtida nät med mycket hög kapacitet 

kommer att kräva prestandaparametrar som 

motsvarar det som ett nät baserat på 

optofiberelement kan erbjuda åtminstone 

fram till utgreningsstället på 

betjäningsplatsen. Detta innebär, när det 

gäller fast uppkoppling, en nätprestanda 

som motsvarar den som uppnås med en 

optofiberinstallation fram till ett 

flerfamiljshus som anses som 

betjäningsplats, och, när det gäller mobil 

uppkoppling, en nätprestanda som liknar 

den som kan uppnås genom en 

optofiberinstallation fram till en basstation 

som anses som betjäningsställe. 

Slutanvändarnas varierande erfarenheter, 

som beror på de olika egenskaperna hos det 

medium genom vilket nätet slutligen 

förbinds med nätanslutningspunkten, bör 

inte beaktas när det fastställs om ett 

trådlöst nät kan anses erbjuda liknande 

nätprestanda. I enlighet med principen om 

teknikneutralitet bör annan teknik och 

andra överföringsmedier inte uteslutas när 

de kan jämföras med detta baslinjescenario 

i fråga om kapacitet. Utbyggnaden av 

sådana nät med mycket hög kapacitet 

kommer att öka nätens kapacitet ytterligare 

och bana vägen för utbyggnaden av 

framtida generationers mobilnät baserade 

på förbättrade radiogränssnitt och en 

förtätad nätarkitektur. 

tillgänglighet och tillförlitlighet bli allt 

viktigare. Det nuvarande sättet att 

tillgodose denna efterfrågan är att föra 

optisk fiber allt närmare användaren, och 

framtida nät med mycket hög kapacitet 

kommer att kräva prestandaparametrar som 

motsvarar det som ett nät baserat på 

optofiberelement kan erbjuda åtminstone 

fram till utgreningsstället på 

betjäningsplatsen. Detta innebär, när det 

gäller fast uppkoppling, en nätprestanda 

som motsvarar den som uppnås med en 

optofiberinstallation fram till lokaler som 

anses som betjäningsplats, och, när det 

gäller mobil uppkoppling, en nätprestanda 

som liknar den som kan uppnås genom en 

optofiberinstallation fram till en basstation 

som anses som betjäningsställe. 

Slutanvändarnas varierande erfarenheter, 

som beror på de olika egenskaperna hos det 

medium genom vilket nätet slutligen 

förbinds med nätanslutningspunkten, bör 

inte beaktas när det fastställs om ett 

trådlöst nät kan anses erbjuda liknande 

nätprestanda. I enlighet med principen om 

teknikneutralitet bör annan teknik och 

andra överföringsmedier inte uteslutas när 

de kan jämföras med detta baslinjescenario 

i fråga om kapacitet. Utbyggnaden av 

sådana nät med mycket hög kapacitet 

kommer att öka nätens kapacitet ytterligare 

och bana vägen för utbyggnaden av 

framtida generationers mobilnät baserade 

på förbättrade radiogränssnitt och en 

förtätad nätarkitektur. 

Or. en 

Motivering 

Kriteriet bör inte bara vara byggnader, utan även alla berörda lokaler. Målen för de 

socioekonomiska aktörerna (kontor, skolor osv.) och enskilda hushåll skiljer sig åt, och vi 

måste vara så inkluderande som möjligt. 

 

Ändringsförslag   168 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Julia Reda 
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Förslag till direktiv 

Skäl 14a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (14a) Både för fast kommunikation och 

mobilkommunikation är prisskillnaderna 

fortfarande mycket stora mellan nationell 

samtals- och sms-kommunikation och 

kommunikation som terminerar i en 

annan medlemsstat. Det finns avsevärda 

variationer mellan olika länder, 

operatörer och tariffpaket och mellan 

mobila och fasta tjänster, något som 

fortfarande drabbar mer sårbara 

kundgrupper och hindrar en sömlös 

kommunikation inom EU. Alla betydande 

skillnader i detaljhandelspriset mellan 

elektroniska kommunikationstjänster som 

terminerar i en och samma medlemsstat 

och de som terminerar i en annan 

medlemsstat bör därför motiveras på 

grundval av objektiva kriterier. 

Or. en 

Motivering 

Införande av förslag till nya 92a. 

 

Ändringsförslag   169 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 15 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) De tjänster som används för 

kommunikationssyften och de tekniska 

metoderna för tillhandahållandet har 

utvecklats avsevärt. Slutanvändarna 

ersätter allt oftare traditionell taltelefoni, 

textmeddelanden (sms) och elektroniska 

postöverföringstjänster med 

funktionsmässigt likvärdiga onlinetjänster 

som ip-telefoni, meddelandetjänster och 

webbaserade e-posttjänster. För att 

(15) De tjänster som används för 

kommunikationssyften och de tekniska 

metoderna för tillhandahållandet har 

utvecklats avsevärt. Slutanvändarna 

ersätter allt oftare traditionell taltelefoni, 

textmeddelanden (sms) och elektroniska 

postöverföringstjänster med 

funktionsmässigt likvärdiga onlinetjänster 

som ip-telefoni, meddelandetjänster och 

webbaserade e-posttjänster, men betraktar 
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säkerställa ett ändamålsenligt och effektivt 

skydd för slutanvändare som använder 

funktionsmässigt likvärdiga tjänster bör en 

framtidsinriktad definition av elektroniska 

kommunikationstjänster inte vara baserad 

enbart på tekniska parametrar utan snarare 

vara funktionellt baserad. Den nödvändiga 

regleringens räckvidd bör vara anpassad till 

vad som krävs för att uppnå dess mål av 

allmänintresse. Överföring av signaler är 

och förblir en viktig parameter för att 

fastställa vilka tjänster som omfattas av 

detta direktivs räckvidd, men definitionen 

bör även omfatta andra tjänster som 

möjliggör kommunikation. Från 

slutanvändarnas perspektiv är det inte 

viktigt om en leverantör själv överför 

signaler eller om kommunikationen 

levereras via en internetanslutningstjänst. 

Den ändrade definitionen av elektroniska 

kommunikationstjänster bör därför täcka 

tre typer av tjänster, som delvis kan 

överlappa varandra, dvs. 

internetanslutningstjänster enligt 

definitionen i artikel 2.2 i förordning (EU) 

2015/2120, interpersonella 

kommunikationstjänster enligt definitionen 

i detta direktiv och tjänster som helt eller 

delvis utgörs av överföring av signaler. 

Definitionen av elektronisk 

kommunikationstjänst bör undanröja de 

tvetydigheter som iakttagits vid 

genomförandet av den tidigare definitionen 

och tillåta en kalibrerad tillämpning 

bestämmelse för bestämmelse av de 

specifika rättigheter och skyldigheter som i 

ramen föreskrivs för olika typer av tjänster. 

Elektroniska kommunikationstjänsters 

behandling av personuppgifter, oavsett om 

det är mot ersättning eller inte, måste vara 

förenlig med direktiv 95/46/EG, som den 

25 maj 2018 kommer att ersättas med 

förordning (EU) 2016/679 (allmän 

dataskyddsförordning)23 . 

dem fortfarande inte som ett substitut för 

traditionella rösttjänster eftersom dessa 

uppfattas ligga på en annan nivå i fråga 

om kvalitet, säkerhet och 

driftskompatibilitet. För att säkerställa ett 

ändamålsenligt och effektivt skydd för 

slutanvändare som använder 

funktionsmässigt likvärdiga tjänster bör en 

framtidsinriktad definition av elektroniska 

kommunikationstjänster inte vara baserad 

enbart på tekniska parametrar utan i 

möjligaste mån snarare vara funktionellt 

baserad. De befintliga skillnaderna mellan 

tjänster bör dock erkännas, då 

onlinetjänster såsom ip-telefoni i de flesta 

fall saknar väsentlig kontroll över det nät 

som används för att möjliggöra 

kommunikationen men samtidigt gör det 

möjligt för slutanvändaren att byta från 

en tjänst till en annan på ett lättare sätt 

jämfört med traditionella 

kommunikationstjänster. Den nödvändiga 

regleringens räckvidd bör vara anpassad till 

vad som krävs för att uppnå dess mål av 

allmänintresse. Överföring av signaler är 

och förblir en viktig parameter för att 

fastställa vilka tjänster som omfattas av 

detta direktivs räckvidd, men definitionen 

bör även omfatta andra tjänster som 

möjliggör kommunikation på ett 

proportionerligt sätt i syfte att erbjuda 

slutanvändarna bästa möjliga resultat. 

Från slutanvändarnas perspektiv är det inte 

viktigt om en leverantör själv överför 

signaler eller om kommunikationen 

levereras via en internetanslutningstjänst, 

varför dessa tjänster inte bör definieras 

utifrån den teknik som används, utan 

utifrån de rättmätiga förväntningar som 

slutanvändarna har på den 

tillhandahållna tjänsten beroende på 

exempelvis det pris de betalar eller hur 

lätt det är att avsluta avtalet. Den ändrade 

definitionen av elektroniska 

kommunikationstjänster bör därför täcka 

tre typer av tjänster, som delvis kan 

överlappa varandra, dvs. 

internetanslutningstjänster enligt 

definitionen i artikel 2.2 i förordning (EU) 

2015/2120, interpersonella 

kommunikationstjänster enligt definitionen 
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i detta direktiv och tjänster som helt eller 

delvis utgörs av överföring av signaler. 

Den sista kategorin bör inte inbegripa 

tjänster där konnektiviteten tillhandahålls 

som en insatsvara i uppkopplade enheter 

eller ”smarta varor” eller där 

konnektiviteten till sådana produkter 

kräver ett avtal med slutanvändaren, 

eftersom de skulle betraktas som inbäddat 

digitalt innehåll eller tjänster enligt 

direktivet om avtal om tillhandahållande 

av digitalt innehåll. Definitionen av 

elektronisk kommunikationstjänst bör 

undanröja de tvetydigheter som iakttagits 

vid genomförandet av den tidigare 

definitionen och tillåta en kalibrerad 

tillämpning bestämmelse för bestämmelse 

av de specifika rättigheter och skyldigheter 

som i ramen föreskrivs för olika typer av 

tjänster. Elektroniska 

kommunikationstjänsters behandling av 

personuppgifter, oavsett om det är mot 

ersättning eller inte, måste vara förenlig 

med direktiv 95/46/EG, som den 25 maj 

2018 kommer att ersättas med förordning 

(EU) 2016/679 (allmän 

dataskyddsförordning)23. 

_________________ _________________ 

23 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 

2016 om skydd för fysiska personer med 

avseende på behandling av personuppgifter 

och om det fria flödet av sådana uppgifter 

och om upphävande av direktiv 95/46/EG 

(allmän dataskyddsförordning), EUT L 

119, 4.5.2016, s. 1. 

23 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 

2016 om skydd för fysiska personer med 

avseende på behandling av personuppgifter 

och om det fria flödet av sådana uppgifter 

och om upphävande av direktiv 95/46/EG 

(allmän dataskyddsförordning), EUT L 

119, 4.5.2016, s. 1. 

Or. en 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl med anknytning till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   170 

Morten Helveg Petersen 

 

Förslag till direktiv 
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Skäl 15 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) De tjänster som används för 

kommunikationssyften och de tekniska 

metoderna för tillhandahållandet har 

utvecklats avsevärt. Slutanvändarna 

ersätter allt oftare traditionell taltelefoni, 

textmeddelanden (sms) och elektroniska 

postöverföringstjänster med 

funktionsmässigt likvärdiga onlinetjänster 

som ip-telefoni, meddelandetjänster och 

webbaserade e-posttjänster. För att 

säkerställa ett ändamålsenligt och effektivt 

skydd för slutanvändare som använder 

funktionsmässigt likvärdiga tjänster bör en 

framtidsinriktad definition av elektroniska 

kommunikationstjänster inte vara baserad 

enbart på tekniska parametrar utan snarare 

vara funktionellt baserad. Den nödvändiga 

regleringens räckvidd bör vara anpassad till 

vad som krävs för att uppnå dess mål av 

allmänintresse. Överföring av signaler är 

och förblir en viktig parameter för att 

fastställa vilka tjänster som omfattas av 

detta direktivs räckvidd, men definitionen 

bör även omfatta andra tjänster som 

möjliggör kommunikation. Från 

slutanvändarnas perspektiv är det inte 

viktigt om en leverantör själv överför 

signaler eller om kommunikationen 

levereras via en internetanslutningstjänst. 

Den ändrade definitionen av elektroniska 

kommunikationstjänster bör därför täcka 

tre typer av tjänster, som delvis kan 

överlappa varandra, dvs. 

internetanslutningstjänster enligt 

definitionen i artikel 2.2 i förordning (EU) 

2015/2120, interpersonella 

kommunikationstjänster enligt definitionen 

i detta direktiv och tjänster som helt eller 

delvis utgörs av överföring av signaler. 

Definitionen av elektronisk 

kommunikationstjänst bör undanröja de 

tvetydigheter som iakttagits vid 

genomförandet av den tidigare definitionen 

och tillåta en kalibrerad tillämpning 

bestämmelse för bestämmelse av de 

specifika rättigheter och skyldigheter som i 

ramen föreskrivs för olika typer av tjänster. 

(15) De tjänster som används för 

kommunikationssyften och de tekniska 

metoderna för tillhandahållandet har 

utvecklats avsevärt. Slutanvändarna 

ersätter allt oftare traditionell taltelefoni, 

textmeddelanden (sms) och elektroniska 

postöverföringstjänster med 

funktionsmässigt likvärdiga onlinetjänster 

som ip-telefoni, meddelandetjänster och 

webbaserade e-posttjänster. För att 

säkerställa ett ändamålsenligt och effektivt 

skydd för slutanvändare och deras 

rättigheter vid användningen av 
funktionsmässigt likvärdiga tjänster bör en 

framtidsinriktad definition av elektroniska 

kommunikationstjänster inte vara baserad 

enbart på tekniska parametrar utan snarare 

vara funktionellt baserad. Den nödvändiga 

regleringens räckvidd bör vara anpassad till 

vad som krävs för att uppnå dess mål av 

allmänintresse. Överföring av signaler är 

och förblir en viktig parameter för att 

fastställa vilka tjänster som omfattas av 

detta direktivs räckvidd, men definitionen 

bör även omfatta andra tjänster som 

möjliggör kommunikation. Från 

slutanvändarnas perspektiv och för skyddet 

av deras rättigheter är det inte viktigt om 

en leverantör själv överför signaler eller 

om kommunikationen levereras via en 

internetanslutningstjänst. Den ändrade 

definitionen av elektroniska 

kommunikationstjänster bör därför täcka 

tre typer av tjänster, som delvis kan 

överlappa varandra, dvs. 

internetanslutningstjänster enligt 

definitionen i artikel 2.2 i förordning (EU) 

2015/2120, interpersonella 

kommunikationstjänster enligt definitionen 

i detta direktiv och tjänster som helt eller 

delvis utgörs av överföring av signaler. 

Definitionen av elektronisk 

kommunikationstjänst bör undanröja de 

tvetydigheter som iakttagits vid 

genomförandet av den tidigare definitionen 

och tillåta en kalibrerad tillämpning 

bestämmelse för bestämmelse av de 
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Elektroniska kommunikationstjänsters 

behandling av personuppgifter, oavsett om 

det är mot ersättning eller inte, måste vara 

förenlig med direktiv 95/46/EG, som den 

25 maj 2018 kommer att ersättas med 

förordning (EU) 2016/679 (allmän 

dataskyddsförordning)23 . 

specifika rättigheter och skyldigheter som i 

ramen föreskrivs för olika typer av tjänster. 

Elektroniska kommunikationstjänsters 

behandling av personuppgifter, oavsett om 

det är mot ersättning eller inte, måste vara 

förenlig med direktiv 95/46/EG, som den 

25 maj 2018 kommer att ersättas med 

förordning (EU) 2016/679 (allmän 

dataskyddsförordning)23. 

__________________ 
23 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 

2016 om skydd för fysiska personer med 

avseende på behandling av 

personuppgifter och om det fria flödet av 

sådana uppgifter och om upphävande av 

direktiv 95/46/EG (allmän 

dataskyddsförordning), EUT L 119, 

4.5.2016, s. 1. 

_________________  

23 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 

2016 om skydd för fysiska personer med 

avseende på behandling av 

personuppgifter och om det fria flödet av 

sådana uppgifter och om upphävande av 

direktiv 95/46/EG (allmän 

dataskyddsförordning), EUT L 119, 

4.5.2016, s. 1. 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag   171 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 15 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) De tjänster som används för 

kommunikationssyften och de tekniska 

metoderna för tillhandahållandet har 

utvecklats avsevärt. Slutanvändarna 

ersätter allt oftare traditionell taltelefoni, 

textmeddelanden (sms) och elektroniska 

postöverföringstjänster med 

funktionsmässigt likvärdiga onlinetjänster 

(15) De tjänster som används för 

kommunikationssyften och de tekniska 

metoderna för tillhandahållandet har 

utvecklats avsevärt. Slutanvändarna 

ersätter allt oftare traditionell taltelefoni, 

textmeddelanden (sms) och elektroniska 

postöverföringstjänster med 

funktionsmässigt likvärdiga onlinetjänster 
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som ip-telefoni, meddelandetjänster och 

webbaserade e-posttjänster. För att 

säkerställa ett ändamålsenligt och effektivt 

skydd för slutanvändare som använder 

funktionsmässigt likvärdiga tjänster bör en 

framtidsinriktad definition av elektroniska 

kommunikationstjänster inte vara baserad 

enbart på tekniska parametrar utan snarare 

vara funktionellt baserad. Den nödvändiga 

regleringens räckvidd bör vara anpassad till 

vad som krävs för att uppnå dess mål av 

allmänintresse. Överföring av signaler är 

och förblir en viktig parameter för att 

fastställa vilka tjänster som omfattas av 
detta direktivs räckvidd, men definitionen 

bör även omfatta andra tjänster som 

möjliggör kommunikation. Från 

slutanvändarnas perspektiv är det inte 

viktigt om en leverantör själv överför 

signaler eller om kommunikationen 

levereras via en internetanslutningstjänst. 

Den ändrade definitionen av elektroniska 

kommunikationstjänster bör därför täcka 

tre typer av tjänster, som delvis kan 

överlappa varandra, dvs. 

internetanslutningstjänster enligt 

definitionen i artikel 2.2 i förordning (EU) 

2015/2120, interpersonella 

kommunikationstjänster enligt definitionen 

i detta direktiv och tjänster som helt eller 

delvis utgörs av överföring av signaler. 

Definitionen av elektronisk 

kommunikationstjänst bör undanröja de 

tvetydigheter som iakttagits vid 

genomförandet av den tidigare definitionen 

och tillåta en kalibrerad tillämpning 

bestämmelse för bestämmelse av de 

specifika rättigheter och skyldigheter som i 

ramen föreskrivs för olika typer av tjänster. 

Elektroniska kommunikationstjänsters 

behandling av personuppgifter, oavsett om 

det är mot ersättning eller inte, måste vara 

förenlig med direktiv 95/46/EG, som den 

25 maj 2018 kommer att ersättas med 

förordning (EU) 2016/679 (allmän 

dataskyddsförordning)23 . 

som ip-telefoni, meddelandetjänster och 

webbaserade e-posttjänster. För att 

säkerställa ett ändamålsenligt och effektivt 

skydd för slutanvändare som använder 

funktionsmässigt likvärdiga tjänster bör en 

framtidsinriktad definition av elektroniska 

kommunikationstjänster inte vara baserad 

enbart på tekniska parametrar utan snarare 

vara funktionellt baserad. Den nödvändiga 

regleringens räckvidd bör vara anpassad till 

vad som krävs för att uppnå dess mål av 

allmänintresse. Överföring av signaler gör 

det möjligt att inbegripa 

överföringstjänster i detta direktivs 

räckvidd, men definitionen bör även 

omfatta andra tjänster som möjliggör 

kommunikation. Från slutanvändarnas 

perspektiv är det inte viktigt om en 

leverantör själv överför signaler eller om 

kommunikationen levereras via en 

internetanslutningstjänst. Den ändrade 

definitionen av elektroniska 

kommunikationstjänster bör därför täcka 

tre typer av tjänster, som delvis kan 

överlappa varandra, dvs. 

internetanslutningstjänster enligt 

definitionen i artikel 2.2 i förordning (EU) 

2015/2120, interpersonella 

kommunikationstjänster enligt definitionen 

i detta direktiv och tjänster som helt eller 

delvis utgörs av överföring av signaler, där 

den tredje kategorin exkluderar tjänster 

som utgör interpersonella 

kommunikationstjänster i enlighet med 

artikel 2.5 i den gällande kodexen, 

informationssamhällets tjänster i enlighet 

med artikel 1 i direktiv 98/34/EG och 

tjänster i form av tillhandahållande av 

innehåll som överförts med hjälp av 

elektroniska kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster eller utövande av 

redaktionellt ansvar över detta innehåll. 

Definitionen av elektronisk 

kommunikationstjänst bör undanröja de 

tvetydigheter som iakttagits vid 

genomförandet av den tidigare definitionen 

och tillåta en kalibrerad tillämpning 

bestämmelse för bestämmelse av de 

specifika rättigheter och skyldigheter som i 

ramen föreskrivs för olika typer av tjänster. 

Elektroniska kommunikationstjänsters 



AM\1122801SV.docx 31/155 PE602.947v01-00 

  SV 

behandling av personuppgifter, oavsett om 

det är mot ersättning eller inte, måste vara 

förenlig med direktiv 95/46/EG, som den 

25 maj 2018 kommer att ersättas med 

förordning (EU) 2016/679 (allmän 

dataskyddsförordning)23. 

_________________ _________________ 

23 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 

2016 om skydd för fysiska personer med 

avseende på behandling av personuppgifter 

och om det fria flödet av sådana uppgifter 

och om upphävande av direktiv 95/46/EG 

(allmän dataskyddsförordning), EUT L 

119, 4.5.2016, s. 1. 

23 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 

2016 om skydd för fysiska personer med 

avseende på behandling av personuppgifter 

och om det fria flödet av sådana uppgifter 

och om upphävande av direktiv 95/46/EG 

(allmän dataskyddsförordning), EUT L 

119, 4.5.2016, s. 1. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   172 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 16 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) För att en tjänst ska omfattas av 

definitionen av en elektronisk 

kommunikationstjänst bör den normalt 

tillhandahållas mot ersättning. Inom den 

digitala ekonomin anser 

marknadsaktörerna allt oftare att 

information om användare har ett 

penningvärde. Elektroniska 

kommunikationstjänster tillhandahålls ofta 

i utbyte mot andra motprestationer än 

pengar, t.ex. genom att man ger tillgång 

till personuppgifter eller andra data. 

Begreppet ersättning bör därför omfatta 

sådana situationer där leverantören av en 

tjänst begär att slutanvändaren aktivt 

lämnar personuppgifter, som namn eller 

e-postadress, eller andra data, direkt eller 

indirekt till leverantören. Det bör även 

omfatta situationer där leverantörer 

samlar in information utan att 

slutanvändaren aktivt tillhandahåller den, 

som t.ex. personuppgifter, inklusive ip-

(16) För att en tjänst ska omfattas av 

definitionen av en elektronisk 

kommunikationstjänst bör den normalt 

tillhandahållas mot ersättning. Inom den 

digitala ekonomin anser 

marknadsaktörerna allt oftare att 

information om användare har ett 

penningvärde. Elektroniska 

kommunikationstjänster tillhandahålls 

i bland i utbyte mot personuppgifter där 

sådana uppgifter används utöver vad som 

är nödvändigt för att fullgöra avtalet. 

Begreppet ersättning bör därför omfatta 

sådana situationer där leverantören av en 

tjänst begär att slutanvändaren direkt eller 

indirekt lämnar personuppgifter som 

används i ett syfte som inte är nödvändigt 

för att fullgöra avtalet. I linje med 

rättspraxis från Europeiska unionens 

domstol avseende artikel 57 i EUF-

fördraget24 föreligger en ersättning i 

fördragets mening även i de fall då 
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adress, eller annan automatiskt genererad 

information, som information som samlas 

in och överförs via kakor. I linje med 

rättspraxis från Europeiska unionens 

domstol avseende artikel 57 i EUF-

fördraget24 föreligger en ersättning i 

fördragets mening även i de fall då 

tjänsteleverantören betalas av tredje part 

och inte av tjänstemottagaren. Begreppet 

ersättning bör därför omfatta situationer 

där slutanvändaren exponeras för reklam 

som ett villkor för att få tillgång till 

tjänsten och situationer där 

tjänsteleverantören får ett penningvärde för 

personuppgifter som denne samlat in. 

tjänsteleverantören betalas av tredje part 

och inte av tjänstemottagaren. Begreppet 

ersättning bör därför omfatta situationer 

där slutanvändaren exponeras för reklam 

som ett villkor för att få tillgång till 

tjänsten och situationer där 

tjänsteleverantören får ett penningvärde för 

personuppgifter som denne samlat in. 

_________________ _________________ 

24 Mål C-352/85 Bond van Adverteerders 

m.fl. mot nederländska staten, 

EU:C:1988:196. 

24 Mål C-352/85 Bond van Adverteerders 

m.fl. mot nederländska staten, 

EU:C:1988:196. 

Or. en 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl med anknytning till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   173 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 17 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) Interpersonella 

kommunikationstjänster är tjänster som 

möjliggör ett interpersonellt och interaktivt 

utbyte av information och som omfattar 

sådana tjänster som traditionella 

röstsamtal mellan två individer men även 

alla typer av e-postmeddelanden, 

meddelandetjänster eller gruppchattar. 

Interpersonella kommunikationstjänster 

täcker endast kommunikation mellan ett 

ändligt, alltså inte potentiellt obegränsat, 

antal fysiska personer som bestäms av 

kommunikationens avsändare. 

(17) Interpersonella 

kommunikationstjänster är tjänster som 

möjliggör ett interpersonellt och interaktivt 

utbyte av information. Interpersonella 

kommunikationstjänster täcker endast 

kommunikation mellan ett ändligt, alltså 

inte potentiellt obegränsat, antal fysiska 

personer som bestäms av 

kommunikationens avsändare. 

Kommunikation som berör juridiska 

personer bör omfattas av definitionen i de 

fall då fysiska personer agerar för dessa 

juridiska personers räkning eller är 
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Kommunikation som berör juridiska 

personer bör omfattas av definitionen i de 

fall då fysiska personer agerar för dessa 

juridiska personers räkning eller är 

involverade på minst en sida av 

kommunikationen. Interaktiv 

kommunikation innebär att tjänsten gör det 

möjligt för mottagaren av informationen att 

svara. Tjänster som inte uppfyller dessa 

krav, som linjära sändningstjänster, video 

på begäran, webbplatser, sociala nätverk, 

bloggar, eller informationsutbyte mellan 

maskiner, bör ej anses som interpersonella 

kommunikationstjänster. I undantagsfall 

bör en tjänst inte anses som en 

interpersonell kommunikationstjänst om 

funktionen för interpersonell och interaktiv 

kommunikation enbart är en extrafunktion 

av mindre betydelse som är direkt kopplad 

till en annan tjänst och som av objektiva 

tekniska skäl inte kan användas utan den 

huvudtjänsten, och integreringen av den 

inte är ett sätt att kringgå tillämpningen av 

bestämmelserna för elektroniska 

kommunikationstjänster. Ett exempel på ett 

sådant undantag skulle i princip kunna vara 

en kommunikationskanal i onlinespel, 

beroende på egenskapernas hos tjänstens 

kommunikationsfunktioner. 

involverade på minst en sida av 

kommunikationen. Interaktiv 

kommunikation innebär att tjänsten gör det 

möjligt för mottagaren av informationen att 

svara. Tjänster som inte uppfyller dessa 

krav, som linjära sändningstjänster, video 

på begäran, webbplatser, sociala nätverk, 

bloggar, eller informationsutbyte mellan 

maskiner, bör ej anses som interpersonella 

kommunikationstjänster. I undantagsfall 

bör en tjänst inte anses som en 

interpersonell kommunikationstjänst om 

funktionen för interpersonell och interaktiv 

kommunikation enbart är en extrafunktion 

av mindre betydelse som är direkt kopplad 

till en annan tjänst och som av objektiva 

tekniska skäl inte kan användas utan den 

huvudtjänsten, och integreringen av den 

inte är ett sätt att kringgå tillämpningen av 

bestämmelserna för elektroniska 

kommunikationstjänster. 

Ett exempel på ett sådant undantag skulle i 

princip kunna vara en 

kommunikationskanal i onlinespel eller 

applikationer för dokumentdelning, 

beroende på egenskapernas hos tjänstens 

kommunikationsfunktioner. I den 

utsträckning en tjänst med flera 

olika funktioner inbegriper en 

kommunikationsfunktion eller del som 

(på grund av specifika egenskaper) kan 

betraktas som en interpersonell 

kommunikationstjänst [som kan användas 

separat] bör enbart denna fristående 

funktion eller del betraktas som en 

interpersonell kommunikationstjänst. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   174 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 17 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) Interpersonella 

kommunikationstjänster är tjänster som 

(17) Interpersonella 

kommunikationstjänster är tjänster vars 
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möjliggör ett interpersonellt och interaktivt 

utbyte av information och som omfattar 

sådana tjänster som traditionella röstsamtal 

mellan två individer men även alla typer av 

e-postmeddelanden, meddelandetjänster 

eller gruppchattar. Interpersonella 

kommunikationstjänster täcker endast 

kommunikation mellan ett ändligt, alltså 

inte potentiellt obegränsat, antal fysiska 

personer som bestäms av 

kommunikationens avsändare. 

Kommunikation som berör juridiska 

personer bör omfattas av definitionen i de 

fall då fysiska personer agerar för dessa 

juridiska personers räkning eller är 

involverade på minst en sida av 

kommunikationen. Interaktiv 

kommunikation innebär att tjänsten gör det 

möjligt för mottagaren av informationen att 

svara. Tjänster som inte uppfyller dessa 

krav, som linjära sändningstjänster, video 

på begäran, webbplatser, sociala nätverk, 

bloggar, eller informationsutbyte mellan 

maskiner, bör ej anses som interpersonella 

kommunikationstjänster. I undantagsfall 

bör en tjänst inte anses som en 

interpersonell kommunikationstjänst om 

funktionen för interpersonell och interaktiv 

kommunikation enbart är en 

extrafunktion av mindre betydelse som är 

direkt kopplad till en annan tjänst och 

som av objektiva tekniska skäl inte kan 

användas utan den huvudtjänsten, och 

integreringen av den inte är ett sätt att 

kringgå tillämpningen av bestämmelserna 

för elektroniska kommunikationstjänster. 

Ett exempel på ett sådant undantag skulle i 

princip kunna vara en 

kommunikationskanal i onlinespel, 

beroende på egenskapernas hos tjänstens 

kommunikationsfunktioner. 

huvudsakliga syfte är att möjliggöra ett 

interpersonellt och interaktivt utbyte av 

information och som omfattar sådana 

tjänster som traditionella röstsamtal mellan 

två individer men även meddelandetjänster 

eller gruppchattar. Interpersonella 

kommunikationstjänster täcker endast 

kommunikation mellan ett ändligt, alltså 

inte potentiellt obegränsat, antal fysiska 

personer som bestäms av 

kommunikationens avsändare. 

Kommunikation som berör juridiska 

personer bör omfattas av definitionen i de 

fall då fysiska personer agerar för dessa 

juridiska personers räkning eller är 

involverade på minst en sida av 

kommunikationen. Interaktiv 

kommunikation innebär att tjänsten gör det 

möjligt för mottagaren av informationen att 

svara. Tjänster som inte uppfyller dessa 

krav, som linjära sändningstjänster, video 

på begäran, webbplatser, sociala nätverk, 

bloggar, eller informationsutbyte mellan 

maskiner, bör ej anses som interpersonella 

kommunikationstjänster. En tjänst bör inte 

anses som en interpersonell 

kommunikationstjänst om funktionen för 

interpersonell och interaktiv 

kommunikation inte är tjänstens 

huvudsakliga syfte och av objektiva 

tekniska skäl inte kan användas utan den 

huvudtjänsten, och integreringen av den 

inte är ett sätt att kringgå tillämpningen av 

bestämmelserna för elektroniska 

kommunikationstjänster, eftersom 

tillämpningen av bestämmelserna i detta 

direktiv inte skulle stå i proportion till den 

konnektivitetsnivå som tjänsten erbjuder. 

Ett exempel på ett sådant undantag skulle i 

princip kunna vara en 

kommunikationskanal i onlinespel, 

beroende på egenskapernas hos tjänstens 

kommunikationsfunktioner. 

Or. en 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl med anknytning till textens inre logik. 



AM\1122801SV.docx 35/155 PE602.947v01-00 

  SV 

 

Ändringsförslag   175 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Marisa Matias, Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 17 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) Interpersonella 

kommunikationstjänster är tjänster som 

möjliggör ett interpersonellt och interaktivt 

utbyte av information och som omfattar 

sådana tjänster som traditionella röstsamtal 

mellan två individer men även alla typer av 

e-postmeddelanden, meddelandetjänster 

eller gruppchattar. Interpersonella 

kommunikationstjänster täcker endast 

kommunikation mellan ett ändligt, alltså 

inte potentiellt obegränsat, antal fysiska 

personer som bestäms av 

kommunikationens avsändare. 

Kommunikation som berör juridiska 

personer bör omfattas av definitionen i de 

fall då fysiska personer agerar för dessa 

juridiska personers räkning eller är 

involverade på minst en sida av 

kommunikationen. Interaktiv 

kommunikation innebär att tjänsten gör det 

möjligt för mottagaren av informationen att 

svara. Tjänster som inte uppfyller dessa 

krav, som linjära sändningstjänster, video 

på begäran, webbplatser, sociala nätverk, 

bloggar, eller informationsutbyte mellan 

maskiner, bör ej anses som interpersonella 

kommunikationstjänster. I undantagsfall 

bör en tjänst inte anses som en 

interpersonell kommunikationstjänst om 

funktionen för interpersonell och interaktiv 

kommunikation enbart är en extrafunktion 

av mindre betydelse som är direkt kopplad 

till en annan tjänst och som av objektiva 

tekniska skäl inte kan användas utan den 

huvudtjänsten, och integreringen av den 

inte är ett sätt att kringgå tillämpningen av 

bestämmelserna för elektroniska 

kommunikationstjänster. Ett exempel på ett 

sådant undantag skulle i princip kunna vara 

(17) Interpersonella 

kommunikationstjänster är tjänster som 

tillhandahålls mot ersättning och som 

möjliggör ett interpersonellt och interaktivt 

utbyte av information och omfattar sådana 

tjänster som traditionella röstsamtal mellan 

två individer men även alla typer av e-

postmeddelanden, meddelandetjänster eller 

gruppchattar. Interpersonella 

kommunikationstjänster täcker endast 

kommunikation mellan ett ändligt, alltså 

inte potentiellt obegränsat, antal fysiska 

personer som bestäms av 

kommunikationens avsändare. 

Kommunikation som berör juridiska 

personer bör omfattas av definitionen i de 

fall då fysiska personer agerar för dessa 

juridiska personers räkning eller är 

involverade på minst en sida av 

kommunikationen. Interaktiv 

kommunikation innebär att tjänsten gör det 

möjligt för mottagaren av informationen att 

svara. Tjänster som inte uppfyller dessa 

krav, som linjära sändningstjänster, video 

på begäran, webbplatser, sociala nätverk, 

bloggar, eller informationsutbyte mellan 

maskiner, bör ej anses som interpersonella 

kommunikationstjänster. I undantagsfall 

bör en tjänst inte anses som en 

interpersonell kommunikationstjänst om 

funktionen för interpersonell och interaktiv 

kommunikation enbart är en extrafunktion 

av mindre betydelse som är direkt kopplad 

till en annan tjänst och som av objektiva 

tekniska skäl inte kan användas utan den 

huvudtjänsten, och integreringen av den 

inte är ett sätt att kringgå tillämpningen av 

bestämmelserna för elektroniska 

kommunikationstjänster. Ett exempel på ett 
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en kommunikationskanal i onlinespel, 

beroende på egenskapernas hos tjänstens 

kommunikationsfunktioner. 

sådant undantag skulle i princip kunna vara 

en kommunikationskanal i onlinespel, 

beroende på egenskapernas hos tjänstens 

kommunikationsfunktioner. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   176 

Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 17 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) Interpersonella 

kommunikationstjänster är tjänster som 

möjliggör ett interpersonellt och interaktivt 

utbyte av information och som omfattar 

sådana tjänster som traditionella röstsamtal 

mellan två individer men även alla typer av 

e-postmeddelanden, meddelandetjänster 

eller gruppchattar. Interpersonella 

kommunikationstjänster täcker endast 

kommunikation mellan ett ändligt, alltså 

inte potentiellt obegränsat, antal fysiska 

personer som bestäms av 

kommunikationens avsändare. 

Kommunikation som berör juridiska 

personer bör omfattas av definitionen i de 

fall då fysiska personer agerar för dessa 

juridiska personers räkning eller är 

involverade på minst en sida av 

kommunikationen. Interaktiv 

kommunikation innebär att tjänsten gör det 

möjligt för mottagaren av informationen att 

svara. Tjänster som inte uppfyller dessa 

krav, som linjära sändningstjänster, video 

på begäran, webbplatser, sociala nätverk, 

bloggar, eller informationsutbyte mellan 

maskiner, bör ej anses som interpersonella 

kommunikationstjänster. I undantagsfall 

bör en tjänst inte anses som en 

interpersonell kommunikationstjänst om 

funktionen för interpersonell och interaktiv 

kommunikation enbart är en extrafunktion 

av mindre betydelse som är direkt kopplad 

till en annan tjänst och som av objektiva 

tekniska skäl inte kan användas utan den 

(17) Interpersonella 

kommunikationstjänster är tjänster som 

möjliggör ett interpersonellt och interaktivt 

utbyte av information och som omfattar 

sådana tjänster som traditionella röstsamtal 

mellan två individer men även alla typer av 

e-postmeddelanden, meddelandetjänster 

eller gruppchattar. Interpersonella 

kommunikationstjänster täcker endast 

kommunikation mellan ett ändligt, alltså 

inte potentiellt obegränsat, antal fysiska 

personer som bestäms av 

kommunikationens avsändare. 

Kommunikation som berör juridiska 

personer bör omfattas av definitionen i de 

fall då fysiska personer agerar för dessa 

juridiska personers räkning eller är 

involverade på minst en sida av 

kommunikationen. Interaktiv 

kommunikation innebär att tjänsten gör det 

möjligt för mottagaren av informationen att 

svara. Tjänster som inte uppfyller dessa 

krav, som linjära sändningstjänster, video 

på begäran, webbplatser, sociala nätverk, 

bloggar, eller informationsutbyte mellan 

maskiner, bör ej anses som interpersonella 

kommunikationstjänster. I undantagsfall 

bör en tjänst inte anses som en 

interpersonell kommunikationstjänst om 

funktionen för interpersonell och interaktiv 

kommunikation är en funktion som är 

direkt kopplad till en annan tjänst och av 

objektiva tekniska skäl inte kan användas 

utan den huvudtjänsten, och integreringen 
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huvudtjänsten, och integreringen av den 

inte är ett sätt att kringgå tillämpningen av 

bestämmelserna för elektroniska 

kommunikationstjänster. Ett exempel på ett 

sådant undantag skulle i princip kunna vara 

en kommunikationskanal i onlinespel, 

beroende på egenskapernas hos tjänstens 

kommunikationsfunktioner. 

av den inte är ett sätt att kringgå 

tillämpningen av bestämmelserna för 

elektroniska kommunikationstjänster. Ett 

exempel på ett sådant undantag skulle i 

princip kunna vara en 

kommunikationskanal i onlinespel, 

beroende på egenskapernas hos tjänstens 

kommunikationsfunktioner. 

Or. en 

Motivering 

Denna strykning syftar till att klargöra vilken typ av tjänster som kan omfattas av detta 

direktiv, så att bristen för skiftande tillämpning begränsas. 

 

Ändringsförslag   177 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 18 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) Interpersonella 

kommunikationstjänster använder nummer 

från en nationell och internationell 

nummerplan för anslutning till det 

allmänna telefonnätet (paketkoppling eller 

kretskoppling). Dessa nummerbaserade 

interpersonella kommunikationstjänster 

omfattar både tjänster till vilka 

slutanvändarna tilldelas nummer som ska 

säkerställa genomgående konnektivitet och 

tjänster som gör det möjligt för 

slutanvändarna att nå personer som har 

tilldelats sådana nummer. Enbart 

användningen av ett nummer som 

identifikator bör inte anses motsvara 

användningen av ett nummer för anslutning 

till det allmänna telefonnätet och bör 

därmed inte i sig anses räcka för att en 

tjänst ska anses som en nummerbaserad 

interpersonell kommunikationstjänst. 

Nummeroberoende interpersonella 

kommunikationstjänster bör endast kopplas 

till skyldigheter när allmänintresset kräver 

att särskilda regleringsskyldigheter 

tillämpas på alla typer av interpersonella 

(18) Interpersonella 

kommunikationstjänster använder nummer 

från en nationell och internationell 

nummerplan för anslutning till det 

allmänna telefonnätet (paketkoppling eller 

kretskoppling). Dessa nummerbaserade 

interpersonella kommunikationstjänster 

omfattar både tjänster till vilka 

slutanvändarna tilldelas nummer som ska 

säkerställa genomgående konnektivitet och 

tjänster som gör det möjligt för 

slutanvändarna att nå personer som har 

tilldelats sådana nummer. Enbart 

användningen av ett nummer som 

identifikator bör inte anses motsvara 

användningen av ett nummer för anslutning 

till det allmänna telefonnätet och bör 

därmed inte i sig anses räcka för att en 

tjänst ska anses som en nummerbaserad 

interpersonell kommunikationstjänst. 

Dessutom bör användningen av numret 

även betraktas på ett annat sätt när den 

tillhandahållna tjänsten inte baseras på 

en egen infrastruktur och därmed saknar 

väsentlig kontroll över det nät som 
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kommunikationstjänster, oavsett om de 

använder nummer för tillhandahållandet av 

tjänsten. Det är motiverat att behandla 

nummerbaserade interpersonella 

kommunikationstjänster på ett annat sätt, 

eftersom de deltar i och därmed också 

gagnas av ett allmänt säkerställt 

interoperabelt ekosystem. 

används för att möjliggöra 

kommunikationen, eftersom 

skyldigheterna inte skulle stå i proportion 

till förmågan att tillhandahålla en viss 

kvalitet på tjänsten. Nummeroberoende 

interpersonella kommunikationstjänster bör 

endast kopplas till skyldigheter när 

allmänintresset kräver att särskilda 

regleringsskyldigheter tillämpas på alla 

typer av interpersonella 

kommunikationstjänster, oavsett om de 

använder nummer för tillhandahållandet av 

tjänsten. Det är motiverat att behandla 

nummerbaserade interpersonella 

kommunikationstjänster på ett annat sätt, 

eftersom de deltar i och därmed också 

gagnas av ett allmänt säkerställt 

interoperabelt ekosystem. 

Or. en 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl med anknytning till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   178 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 23 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(23) För att översätta de politiska 

syftena med strategin för en digital inre 

marknad till regleringstermer bör ramen, 

utöver de tre befintliga huvudmålen att 

främja konkurrens, den inre marknaden 

och slutanvändarnas intressen, inriktas mot 

ett ytterligare konnektivitetsmål som 

formuleras i form av resultat: Allmän 

tillgång till och utnyttjande av fast och 

mobil konnektivitet med mycket hög 

kapacitet för alla unionens medborgare och 

företag, som baseras på överkomliga priser 

och rimligt utbud. Detta främjas genom 

effektiv och sund konkurrens, effektiva 

investeringar och öppen innovation, 

(23) För att översätta de politiska 

syftena med strategin för en digital inre 

marknad till regleringstermer bör ramen, 

utöver de tre befintliga huvudmålen att 

främja konkurrens, den inre marknaden 

och slutanvändarnas intressen, inriktas mot 

ett ytterligare konnektivitetsmål som 

formuleras i form av resultat: Allmän 

tillgång till och utnyttjande av fast och 

mobil konnektivitet med mycket hög 

kapacitet för alla unionens medborgare och 

företag, som baseras på överkomliga priser 

och rimligt utbud. Detta främjas genom 

effektiv och sund konkurrens, effektiva 

investeringar och öppen innovation, 
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effektiv spektrumanvändning, 

gemensamma bestämmelser och 

förutsebara regleringsmetoder på den inre 

marknaden samt de sektorsspecifika 

bestämmelser som krävs för att skydda 

medborgarnas intressen. För 

medlemsstaterna, de nationella 

regleringsmyndigheterna och andra 

behöriga myndigheter samt intressenterna 

betyder konnektivitetsmålet att man dels 

strävar efter den högsta kapacitet för nät 

och tjänster som är ekonomiskt hållbar i ett 

visst område och dels efter territoriell 

sammanhållning, tolkat som konvergens 

avseende tillgänglig kapacitet i olika 

områden. 

effektiv spektrumanvändning, 

gemensamma bestämmelser och 

förutsebara regleringsmetoder på den inre 

marknaden samt de sektorsspecifika 

bestämmelser som krävs för att skydda 

medborgarnas intressen. Alla politiska mål 

i denna punkt bör ges lika hög prioritet. 

För medlemsstaterna, de nationella 

regleringsmyndigheterna och andra 

behöriga myndigheter samt intressenterna 

betyder konnektivitetsmålet att man dels 

strävar efter den högsta kapacitet för nät 

och tjänster som är ekonomiskt hållbar i ett 

visst område och dels efter territoriell 

sammanhållning, tolkat som konvergens 

avseende tillgänglig kapacitet i olika 

områden. Sund konkurrens är den 

viktigaste förutsättningen för 

investeringar. Målet är att säkerställa 

heltäckande infrastrukturer med hög 

prestanda i hela EU. 

Or. de 

Motivering 

Alla mål i denna punkt har lika hög prioritet. Det är bara genom sund konkurrens som 

investeringarna kan öka och infrastrukturen kan byggas ut. Målet är att säkerställa 

heltäckande infrastrukturer med hög prestanda i EU. 

 

Ändringsförslag   179 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 23 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(23) För att översätta de politiska 

syftena med strategin för en digital inre 

marknad till regleringstermer bör ramen, 

utöver de tre befintliga huvudmålen att 

främja konkurrens, den inre marknaden 

och slutanvändarnas intressen, inriktas 

mot ett ytterligare konnektivitetsmål som 

formuleras i form av resultat: Allmän 

tillgång till och utnyttjande av fast och 

mobil konnektivitet med mycket hög 

kapacitet för alla unionens medborgare och 

(23) För att översätta de politiska 

syftena med strategin för en digital inre 

marknad till regleringstermer bör ramen, 

utöver de tre befintliga huvudmålen att 

främja konkurrens, den inre marknaden, 

slutanvändarnas och allmänhetens 
intressen, inriktas mot ett ytterligare 

konnektivitetsmål som formuleras i form 

av resultat: Allmän tillgång till och 

utnyttjande av fast och mobil konnektivitet 

med mycket hög kapacitet för alla 



PE602.947v01-00 40/155 AM\1122801SV.docx 

SV 

företag, som baseras på överkomliga priser 

och rimligt utbud. Detta främjas genom 

effektiv och sund konkurrens, effektiva 

investeringar och öppen innovation, 

effektiv spektrumanvändning, 

gemensamma bestämmelser och 

förutsebara regleringsmetoder på den inre 

marknaden samt de sektorsspecifika 

bestämmelser som krävs för att skydda 

medborgarnas intressen. För 

medlemsstaterna, de nationella 

regleringsmyndigheterna och andra 

behöriga myndigheter samt intressenterna 

betyder konnektivitetsmålet att man dels 

strävar efter den högsta kapacitet för nät 

och tjänster som är ekonomiskt hållbar i ett 

visst område och dels efter territoriell 

sammanhållning, tolkat som konvergens 

avseende tillgänglig kapacitet i olika 

områden. 

unionens medborgare och företag, som 

baseras på överkomliga priser och rimligt 

utbud. Detta främjas genom effektiv, 

hållbar och sund konkurrens, effektiva 

investeringar och öppen innovation, 

effektiv spektrumanvändning, 

gemensamma bestämmelser och 

förutsebara regleringsmetoder på den inre 

marknaden samt de sektorsspecifika 

bestämmelser som krävs för att skydda 

medborgarnas långsiktiga intressen. För 

medlemsstaterna, de nationella 

regleringsmyndigheterna och andra 

behöriga myndigheter samt intressenterna 

betyder konnektivitetsmålet att man dels 

strävar efter den högsta kapacitet för nät 

och tjänster som är ekonomiskt hållbar i ett 

visst område och dels efter territoriell 

sammanhållning, tolkat som konvergens 

avseende tillgänglig kapacitet i olika 

områden, samtidigt som man tryggar den 

ekonomiska utvecklingen i Europa med 

stöd av det europeiska näringslivets 

konkurrenskraft. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   180 

Nadine Morano 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 23 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(23) För att översätta de politiska 

syftena med strategin för en digital inre 

marknad till regleringstermer bör ramen, 

utöver de tre befintliga huvudmålen att 

främja konkurrens, den inre marknaden 

och slutanvändarnas intressen, inriktas mot 

ett ytterligare konnektivitetsmål som 

formuleras i form av resultat: Allmän 

tillgång till och utnyttjande av fast och 

mobil konnektivitet med mycket hög 

kapacitet för alla unionens medborgare och 

företag, som baseras på överkomliga priser 

och rimligt utbud. Detta främjas genom 

effektiv och sund konkurrens, effektiva 

(23) För att översätta de politiska 

syftena med strategin för en digital inre 

marknad till regleringstermer bör ramen, 

utöver de tre befintliga huvudmålen att 

främja konkurrens, den inre marknaden 

och slutanvändarnas intressen, inriktas mot 

ett ytterligare konnektivitetsmål som 

formuleras i form av resultat: Allmän 

tillgång till och utnyttjande av fast och 

mobil konnektivitet med mycket hög 

kapacitet för alla unionens medborgare och 

företag, särskilt små och medelstora 

företag, som baseras på överkomliga priser 

och rimligt utbud. Detta främjas genom 
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investeringar och öppen innovation, 

effektiv spektrumanvändning, 

gemensamma bestämmelser och 

förutsebara regleringsmetoder på den inre 

marknaden samt de sektorsspecifika 

bestämmelser som krävs för att skydda 

medborgarnas intressen. För 

medlemsstaterna, de nationella 

regleringsmyndigheterna och andra 

behöriga myndigheter samt intressenterna 

betyder konnektivitetsmålet att man dels 

strävar efter den högsta kapacitet för nät 

och tjänster som är ekonomiskt hållbar i ett 

visst område och dels efter territoriell 

sammanhållning, tolkat som konvergens 

avseende tillgänglig kapacitet i olika 

områden. 

effektiv och sund konkurrens, effektiva 

investeringar och öppen innovation, 

effektiv spektrumanvändning, 

gemensamma bestämmelser och 

förutsebara regleringsmetoder på den inre 

marknaden samt de sektorsspecifika 

bestämmelser som krävs för att skydda 

medborgarnas intressen. För 

medlemsstaterna, de nationella 

regleringsmyndigheterna och andra 

behöriga myndigheter samt intressenterna 

betyder konnektivitetsmålet att man dels 

strävar efter den högsta kapacitet för nät 

och tjänster som är ekonomiskt hållbar i ett 

visst område och dels efter territoriell 

sammanhållning, tolkat som konvergens 

avseende tillgänglig kapacitet i olika 

områden. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   181 

Kathleen Van Brempt 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 23 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(23) För att översätta de politiska 

syftena med strategin för en digital inre 

marknad till regleringstermer bör ramen, 

utöver de tre befintliga huvudmålen att 

främja konkurrens, den inre marknaden 

och slutanvändarnas intressen, inriktas mot 

ett ytterligare konnektivitetsmål som 

formuleras i form av resultat: Allmän 

tillgång till och utnyttjande av fast och 

mobil konnektivitet med mycket hög 

kapacitet för alla unionens medborgare och 

företag, som baseras på överkomliga priser 

och rimligt utbud. Detta främjas genom 

effektiv och sund konkurrens, effektiva 

investeringar och öppen innovation, 

effektiv spektrumanvändning, 

gemensamma bestämmelser och 

förutsebara regleringsmetoder på den inre 

marknaden samt de sektorsspecifika 

bestämmelser som krävs för att skydda 

(23) För att översätta de politiska 

syftena med strategin för en digital inre 

marknad till regleringstermer bör ramen, 

utöver de tre befintliga huvudmålen att 

främja konkurrens, den inre marknaden 

och slutanvändarnas intressen, inriktas mot 

ett ytterligare konnektivitetsmål som 

formuleras i form av resultat: Allmän 

tillgång till, investeringar i och utnyttjande 

av fast och mobil konnektivitet med 

mycket hög kapacitet för alla unionens 

medborgare och företag, som baseras på 

överkomliga priser och rimligt utbud. Detta 

främjas genom effektiv och sund 

konkurrens, effektiva investeringar och 

öppen innovation, effektiv 

spektrumanvändning, gemensamma 

bestämmelser och förutsebara 

regleringsmetoder på den inre marknaden 

samt de sektorsspecifika bestämmelser som 
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medborgarnas intressen. För 

medlemsstaterna, de nationella 

regleringsmyndigheterna och andra 

behöriga myndigheter samt intressenterna 

betyder konnektivitetsmålet att man dels 

strävar efter den högsta kapacitet för nät 

och tjänster som är ekonomiskt hållbar i ett 

visst område och dels efter territoriell 

sammanhållning, tolkat som konvergens 

avseende tillgänglig kapacitet i olika 

områden. 

krävs för att skydda medborgarnas 

intressen. För medlemsstaterna, de 

nationella regleringsmyndigheterna och 

andra behöriga myndigheter samt 

intressenterna betyder konnektivitetsmålet 

att man dels strävar efter den högsta 

kapacitet för nät och tjänster som är 

ekonomiskt hållbar i ett visst område och 

dels efter territoriell sammanhållning, 

tolkat som konvergens avseende tillgänglig 

kapacitet i olika områden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   182 

Aldo Patriciello 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 23 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(23) För att översätta de politiska 

syftena med strategin för en digital inre 

marknad till regleringstermer bör ramen, 

utöver de tre befintliga huvudmålen att 

främja konkurrens, den inre marknaden 

och slutanvändarnas intressen, inriktas mot 

ett ytterligare konnektivitetsmål som 

formuleras i form av resultat: Allmän 

tillgång till och utnyttjande av fast och 

mobil konnektivitet med mycket hög 

kapacitet för alla unionens medborgare och 

företag, som baseras på överkomliga priser 

och rimligt utbud. Detta främjas genom 

effektiv och sund konkurrens, effektiva 

investeringar och öppen innovation, 

effektiv spektrumanvändning, 

gemensamma bestämmelser och 

förutsebara regleringsmetoder på den inre 

marknaden samt de sektorsspecifika 

bestämmelser som krävs för att skydda 

medborgarnas intressen. För 

medlemsstaterna, de nationella 

regleringsmyndigheterna och andra 

behöriga myndigheter samt intressenterna 

betyder konnektivitetsmålet att man dels 

strävar efter den högsta kapacitet för nät 

och tjänster som är ekonomiskt hållbar i ett 

(23) För att översätta de politiska 

syftena med strategin för en digital inre 

marknad till regleringstermer måste ramen, 

utöver de tre befintliga huvudmålen att 

främja konkurrens, den inre marknaden 

och slutanvändarnas intressen, samtidigt 

inriktas mot ett ytterligare 

konnektivitetsmål som formuleras i form 

av resultat: Allmän tillgång till och 

utnyttjande av fast och mobil konnektivitet 

med mycket hög kapacitet för alla 

unionens medborgare och företag, som 

baseras på överkomliga priser och rimligt 

utbud. Detta främjas genom effektiv och 

sund konkurrens, effektiva investeringar 

och öppen innovation, effektiv 

spektrumanvändning, gemensamma 

bestämmelser och förutsebara 

regleringsmetoder på den inre marknaden 

samt de sektorsspecifika bestämmelser som 

krävs för att skydda medborgarnas 

intressen. För medlemsstaterna, de 

nationella regleringsmyndigheterna och 

andra behöriga myndigheter samt 

intressenterna betyder konnektivitetsmålet 

att man dels strävar efter den högsta 

kapacitet för nät och tjänster som är 
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visst område och dels efter territoriell 

sammanhållning, tolkat som konvergens 

avseende tillgänglig kapacitet i olika 

områden. 

ekonomiskt hållbar i ett visst område och 

dels efter territoriell sammanhållning, 

tolkat som konvergens avseende tillgänglig 

kapacitet i olika områden. 

Or. it 

 

Ändringsförslag   183 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 24 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(24) Principen att medlemsstaterna bör 

tillämpa EU-lagstiftningen på ett 

teknikneutralt sätt, dvs. att en nationell 

regleringsmyndighet eller annan behörig 

myndighet varken föreskriver eller gynnar 

att en särskild teknik används, utesluter 

inte att proportionella åtgärder får vidtas 

för att främja vissa särskilda tjänster när 

detta är motiverat för att uppnå 

regelverkets mål, till exempel digital 

television som ett medel för att öka 

spektrumeffektiviteten. Det utesluter inte 

heller att hänsyn tas till att vissa 

transmissionsmedier har fysiska 

egenskaper och arkitekturdrag som kan 

vara överlägsna vad gäller tjänstekvalitet, 

kapacitet, underhållskostnader, 

energieffektivitet, förvaltningsflexibilitet, 

tillförlitlighet, robusthet och skalbarhet, 

vilket kan återspeglas i de åtgärder som 

vidtas för att uppnå de olika 

regleringsmålen. 

(24) Principen att medlemsstaterna bör 

tillämpa EU-lagstiftningen på ett 

teknikneutralt sätt , dvs. att en nationell 

regleringsmyndighet eller annan behörig 

myndighet varken föreskriver eller gynnar 

att en särskild teknik används, utesluter 

inte att proportionella åtgärder får vidtas 

för att främja vissa särskilda tjänster när 

detta är motiverat för att uppnå 

regelverkets mål, till exempel digital 

television som ett medel för att öka 

spektrumeffektiviteten, eller mer allmänt 

övergången till förbättrade tjänster som 

ett sätt att öka kundtillfredsställelsen. Det 

utesluter inte heller att hänsyn tas till att 

vissa transmissionsmedier har fysiska 

egenskaper och arkitekturdrag som kan 

vara överlägsna vad gäller tjänstekvalitet, 

kapacitet, underhållskostnader, 

energieffektivitet, förvaltningsflexibilitet, 

tillförlitlighet, robusthet och skalbarhet, 

vilket kan återspeglas i de åtgärder som 

vidtas för att uppnå de olika 

regleringsmålen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   184 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 27 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(27) Det behövs lämpliga incitament till 

investeringar i nya nät med mycket hög 

kapacitet som stöder förnyelse i form av 

innehållsrika Internettjänster och stärker 

Europeiska unionens internationella 

konkurrenskraft. Sådana nät har enorma 

möjligheter att ge fördelar till Europeiska 

unionens konsumenter och företag. Det är 

därför nödvändigt att främja varaktiga 

investeringar i utvecklingen av dessa nät 

samtidigt som konkurrensen och 

konsumenternas valmöjligheter främjas 

genom förutsebarhet och konsekvens i 

lagstiftningen. 

(27) Det behövs lämpliga incitament till 

investeringar i nya nät med mycket hög 

kapacitet som stöder förnyelse i form av 

innehållsrika Internettjänster och stärker 

Europeiska unionens internationella 

konkurrenskraft. Sådana nät har enorma 

möjligheter att ge fördelar till Europeiska 

unionens konsumenter och företag. Det är 

därför nödvändigt att främja varaktiga 

investeringar i utvecklingen av dessa nät 

samtidigt som den långsiktiga 

konkurrensen skyddas, eftersom 

återstående flaskhalsar och fysiska hinder 

för marknadstillträde kvarstår på 

infrastrukturnivå, och konsumenternas 

valmöjligheter främjas genom 

förutsebarhet och konsekvens i 

lagstiftningen. 

Or. en 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl med anknytning till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   185 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 28 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(28) Syftet är att successivt minska den 

sektorsspecifika förhandsregleringen i takt 

med att konkurrensen utvecklas på 

marknaderna och att elektronisk 

kommunikation på sikt enbart ska regleras 

genom konkurrenslagstiftningen. Med 

tanke på att marknaderna för elektronisk 

kommunikation har visat en stark 

konkurrensdynamik under de senaste åren 

är det av väsentlig betydelse att reglerade 

förhandsskyldigheter endast införs där 

konkurrensen på de berörda 

(28) Syftet är att successivt minska den 

sektorsspecifika förhandsregleringen i takt 

med att konkurrensen utvecklas på 

marknaderna och att elektronisk 

kommunikation på sikt enbart ska regleras 

genom konkurrenslagstiftningen. Med 

tanke på att marknaderna för elektronisk 

kommunikation har visat en stark 

konkurrensdynamik under de senaste åren 

är det av väsentlig betydelse att reglerade 

förhandsskyldigheter endast införs där den 

långsiktiga konkurrensen på de berörda 
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slutkundsmarknaderna inte är effektiv och 

hållbar. 

marknaderna inte är effektiv och hållbar. 

Men eftersom marknaderna för 

elektronisk kommunikation i Europa 

fortfarande till stor del består av vertikalt 

integrerade operatörer som kan dra nytta 

av sin dominerande ställning på 

grossistmarknaden för att därefter öka sin 

dominerande ställning på 

slutkundsmarknaderna, bör den 

långsiktiga konkurrensen i slutkundsledet 

säkerställas genom att de befintliga 

hindren på infrastrukturnivå avlägsnas. 

Or. en 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl med anknytning till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   186 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 33 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(33) I enlighet med principen om 

åtskillnad mellan myndighetsutövande och 

operationell verksamhet bör 

medlemsstaterna i syfte att säkerställa 

opartiskhet i beslutsfattandet garantera den 

nationella regleringsmyndighetens och 

andra behöriga myndigheters oberoende. 

Detta krav på oberoende påverkar inte 

medlemsstaternas institutionella 

självbestämmanderätt och konstitutionella 

skyldigheter eller principen om neutralitet 

när det gäller medlemsstaternas 

egendomsordning i enlighet med artikel 

295 i fördraget. De nationella 

regleringsmyndigheterna och andra 

behöriga myndigheter bör ha de resurser i 

fråga om personal, sakkunskap och 

ekonomiska medel som krävs för att de ska 

kunna fullgöra sina uppgifter. 

(33) I enlighet med principen om 

åtskillnad mellan myndighetsutövande och 

operationell verksamhet bör 

medlemsstaterna i syfte att säkerställa 

opartiskhet i beslutsfattandet garantera den 

nationella regleringsmyndighetens och 

andra behöriga myndigheters, inklusive 

respektive regeringars, oberoende. Detta 

krav på oberoende påverkar inte 

medlemsstaternas institutionella 

självbestämmanderätt och konstitutionella 

skyldigheter eller principen om neutralitet 

när det gäller medlemsstaternas 

egendomsordning i enlighet med artikel 

295 i fördraget. De nationella 

regleringsmyndigheterna och andra 

behöriga myndigheter bör ha de resurser i 

fråga om personal, sakkunskap och 

ekonomiska medel som krävs för att de ska 

kunna fullgöra sina uppgifter. 
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Or. en 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl med anknytning till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   187 

Morten Helveg Petersen 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 36 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(36) Det finns ett behov av att ytterligare 

stärka de nationella 

regleringsmyndigheternas oberoende för att 

säkerställa att den nationella 

regleringsmyndighetens chef och 

medlemmar är oemottagliga för externt 

tryck, genom att föreskriva minimikrav vad 

gäller utnämningskvalifikationer och 

mandattid. Begränsningen av möjligheten 

att förlänga mandatet mer än en gång och 

kravet på lämpligt rotationssystem för 

styrelsen och de högsta cheferna skulle 

motverka risken för obalans i 

maktförhållandena, säkerställa 

kontinuiteten och stärka oberoendet. 

(36) Det finns ett behov av att ytterligare 

stärka de nationella 

regleringsmyndigheternas oberoende för att 

säkerställa att den nationella 

regleringsmyndighetens chef och 

medlemmar är oemottagliga för externt 

tryck, genom att föreskriva minimikrav vad 

gäller utnämningskvalifikationer och 

mandattid. Begränsningen av möjligheten 

att förlänga mandatet mer än en gång och 

kravet på lämpligt rotationssystem för 

styrelsen och de högsta cheferna skulle 

motverka risken för obalans i 

maktförhållandena, säkerställa 

kontinuiteten och stärka oberoendet. 

Medlemsstaterna bör därför också se till 

att de nationella regleringsmyndigheterna 

är juridiskt åtskilda från och funktionellt 

oberoende av näringslivet och 

statsförvaltningen, så att de varken begär 

eller tar instruktioner från något organ, 

att de utför sina uppgifter öppet och 

ansvarsfullt i enlighet med 

unionslagstiftningen och nationell 

lagstiftning, samt att de har tillräckliga 

befogenheter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   188 

Kaja Kallas 
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Förslag till direktiv 

Skäl 40 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(40) Den inre marknadens fördelar för 

tjänsteleverantörer och slutanvändare 

uppnås bäst genom en allmän auktorisation 

för andra elektroniska kommunikationsnät 

och kommunikationstjänster än 

nummeroberoende interpersonella 

kommunikationstjänster, för vilken det inte 

krävs något uttryckligt beslut eller något 

särskilt dokument utfärdat av den 

nationella regleringsmyndigheten, och 

genom att formkraven begränsas till en 

fastställande anmälan. Om 

medlemsstaterna kräver anmälan från 

leverantörer av elektroniska 

kommunikationsnät eller 

kommunikationstjänster när de inleder sin 

verksamhet bör denna anmälan lämnas till 

Berec, som fungerar som enda 

kontaktpunkt. En sådan anmälan bör inte 

medföra några administrativa kostnader för 

leverantörerna och bör finnas tillgänglig 

via en portal på de nationella 

regleringsmyndigheternas webbplats. 

Berec bör i god tid vidarebefordra 

anmälningarna till den nationella 

regleringsmyndigheten i alla medlemsstater 

där leverantörerna av elektroniska 

kommunikationsnät eller 

kommunikationstjänster avser att 

tillhandahålla elektroniska 

kommunikationsnät eller 

kommunikationstjänster. Medlemsstaterna 

kan också kräva bevis på att en anmälan 

gjorts till Berec i form av en rättsligt 

erkänd postkvittering eller elektronisk 

kvittering. Ett sådant mottagningsbevis bör 

i alla händelser inte utgöras av eller kräva 

en administrativ åtgärd av den nationella 

regleringsmyndigheten eller någon annan 

myndighet,. 

(40) Den inre marknadens fördelar för 

tjänsteleverantörer och slutanvändare 

uppnås bäst genom en allmän auktorisation 

för andra elektroniska kommunikationsnät 

och kommunikationstjänster än 

nummeroberoende interpersonella 

kommunikationstjänster , för vilken det 

inte krävs något uttryckligt beslut eller 

något särskilt dokument utfärdat av den 

nationella regleringsmyndigheten, och 

genom att formkraven begränsas till en 

fastställande anmälan. Om 

medlemsstaterna kräver anmälan från 

leverantörer av elektroniska 

kommunikationsnät eller 

kommunikationstjänster när de inleder sin 

verksamhet bör en enda anmälan lämnas 

till Berec, som fungerar som enda 

kontaktpunkt. En sådan anmälan bör inte 

medföra några administrativa kostnader för 

leverantörerna och bör finnas tillgänglig 

via en portal på Berecs webbplats. Berec 

bör i god tid vidarebefordra anmälningarna 

till den nationella regleringsmyndigheten i 

alla medlemsstater där leverantörerna av 

elektroniska kommunikationsnät eller 

kommunikationstjänster avser att 

tillhandahålla elektroniska 

kommunikationsnät eller 

kommunikationstjänster. Medlemsstaterna 

kan också kräva bevis på att en anmälan 

gjorts till Berec i form av en rättsligt 

erkänd postkvittering eller elektronisk 

kvittering. Ett sådant mottagningsbevis bör 

i alla händelser inte utgöras av eller kräva 

en administrativ åtgärd av den nationella 

regleringsmyndigheten eller någon annan 

myndighet. 

Or. en 
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Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl med anknytning till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   189 

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

Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 41 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(41) Anmälan till Berec bör innefatta en 

enkel förklaring om leverantörens avsikt att 

börja tillhandahålla elektroniska 

kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster. En leverantör får 

endast åläggas att till denna förklaring foga 

den information som anges i artikel 12 i 

detta direktiv. Medlemsstaterna bör inte 

införa några ytterligare eller separata 

anmälningskrav. 

(41) Anmälan till Berec bör innefatta en 

enkel förklaring om leverantörens avsikt att 

börja tillhandahålla elektroniska 

kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster. En leverantör får 

endast åläggas att till denna förklaring foga 

den information som anges i artikel 12 i 

detta direktiv. Den bör vara utformad för 

att underlätta ett konsekvent 

genomförande av detta direktiv och för att 

ge Berec och nationella 

regleringsmyndigheter den mest relevanta 

kunskapen om marknaden. 

Medlemsstaterna bör inte införa några 

ytterligare eller separata anmälningskrav. 

Or. en 

Motivering 

Anmälan till Berec bör underlätta en inre marknad och hjälpa till att underlätta ett 

konsekvent genomförande av detta direktiv. 

 

Ändringsförslag   190 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 42 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(42) Till skillnad från andra kategorier 

av elektroniska kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster enligt definitionen 

(42) Till skillnad från andra kategorier 

av elektroniska kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster enligt definitionen 
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i detta direktiv utnyttjar nummeroberoende 

interpersonella kommunikationstjänster 

inte allmänna nummerresurser och deltar 

inte i något allmänt säkerställt 

interoperabelt ekosystem. Därför är det inte 

lämpligt att låta dessa typer av tjänster 

omfattas av den allmänna 

auktorisationsordningen. 

i detta direktiv utnyttjar nummeroberoende 

interpersonella kommunikationstjänster 

inte allmänna nummerresurser och deltar 

inte i något allmänt säkerställt 

interoperabelt ekosystem. Därför är det inte 

lämpligt att låta dessa typer av tjänster 

omfattas av den allmänna 

auktorisationsordningen och 

medlemsstaterna bör således inte låta 

sådana tjänster omfattas av 

förhandsauktorisation eller något 

liknande krav. 

Or. en 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl med anknytning till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   191 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 47a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (47 a) Leverantörer av elektroniska 

kommunikationstjänster som är 

verksamma i fler än en medlemsstat 

omfattas fortfarande av olika 

bestämmelser, krav och 

rapporteringsskyldigheter trots att de har 

friheten att tillhandahålla elektroniska 

kommunikationsnätverk och 

kommunikationstjänster var som helst i 

Europa, något som hämmar utvecklingen 

och tillväxten på den inre marknaden för 

elektronisk kommunikation. Det bör 

därför vara möjligt för sådana 

leverantörer att beviljas en enda allmän 

auktorisation från den medlemsstat som 

anges på deras anmälan som 

leverantörens huvudsakliga 

verksamhetsställe i EU. Denna enda 

allmänna auktorisation bör innehålla 

specifika villkor som gäller i de olika 

medlemsstaterna där verksamhet bedrivs 
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för att se till att tjänsteleverantören 

uppfyller samtliga relevanta regler. Berec 

bör underlätta samordningen och utbytet 

av information för att säkerställa 

efterlevnad av unionens och 

medlemsstaternas lagstiftning från 

tjänsteleverantörens sida. Leverantörer av 

elektroniska kommunikationstjänster 

skulle fortfarande vara tvungna 

att erhålla specifik auktorisation för 

nyttjanderätter för nummer, 

radiospektrum och för rättigheter att 

installera faciliteter. 

Or. en 

Motivering 

För att underlätta gränsöverskridande tjänster och fritt dataflöde måste den administrativa 

bördan för företag minskas eftersom företag för närvarande konfronteras med olika 

begäranden i olika format från 28 olika förvaltningar, även om de tillhandahåller tjänster 

som tekniskt sett är oberoende av gränser. I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är 

detta ändringsförslag nödvändigt av tvingande skäl med anknytning till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   192 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 53 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(53) Medlemsstaterna kan när det är 

objektivt motiverat behöva ändra 

rättigheter, villkor, förfaranden, 

administrativa avgifter och avgifter för 

nyttjanderätter när det gäller den 

allmänna auktorisationen och 

nyttjanderätter. Sådana ändringar bör i 

vederbörlig ordning anmälas i god tid till 

alla berörda parter så att de får möjlighet 

att yttra sig om dessa. Med beaktande av 

behovet av att garantera rättssäkerheten 

och främja förutsebarheten för 

regleringar bör varje begränsning eller 

indragning av befintliga 

nyttjanderättigheter för radiospektrum 

eller för installation av faciliteter vara 

föremål för förutsebara och öppet 

(53) Radiospektrum är en knapp resurs 

som tillhör medlemsstaterna, och 

nationella särdrag och behov måste 

respekteras i fråga om förvaltning och 

tilldelning, vilket påpekas av 

kommissionen. Det bör anses önskvärt att 

utveckla redskap i syfte att sprida bästa 

praxis och erfarenheter i 

medlemsstaterna. 
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redovisade förfaranden; därmed kan 

striktare krav eller en 

anmälningsmekanism införas när 

nyttjanderätter har tilldelats genom 

förfaranden som bygger på konkurrens 

eller jämförelse. Onödiga förfaranden bör 

undvikas när det gäller mindre ändringar 

av befintliga rättigheter att installera 

faciliteter eller använda spektrum, om 

dessa ändringar inte inverkar på tredje 

parts intressen. Ändrad 

spektrumanvändning till följd av att 

principerna om teknikneutralitet och 

tjänsteneutralitet tillämpas bör inte anses 

som tillräckligt motiv för att dra in 

rättigheter eftersom det inte handlar om 

beviljande av en ny rättighet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   193 

Michał Boni 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 53 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(53) Medlemsstaterna kan när det är 

objektivt motiverat behöva ändra 

rättigheter, villkor, förfaranden, 

administrativa avgifter och avgifter för 

nyttjanderätter när det gäller den allmänna 

auktorisationen och nyttjanderätter. Sådana 

ändringar bör i vederbörlig ordning 

anmälas i god tid till alla berörda parter så 

att de får möjlighet att yttra sig om dessa. 

Med beaktande av behovet av att garantera 

rättssäkerheten och främja förutsebarheten 

för regleringar bör varje begränsning eller 

indragning av befintliga 

nyttjanderättigheter för radiospektrum eller 

för installation av faciliteter vara föremål 

för förutsebara och öppet redovisade 

förfaranden; därmed kan striktare krav eller 

en anmälningsmekanism införas när 

nyttjanderätter har tilldelats genom 

förfaranden som bygger på konkurrens 

eller jämförelse. Onödiga förfaranden bör 

(53) Medlemsstaterna kan när det är 

objektivt motiverat behöva ändra 

rättigheter, villkor, förfaranden, 

administrativa avgifter och avgifter för 

nyttjanderätter när det gäller den allmänna 

auktorisationen och nyttjanderätter. Sådana 

ändringar bör i vederbörlig ordning 

anmälas i god tid till alla berörda parter så 

att de får möjlighet att yttra sig om dessa. 

Med beaktande av behovet av att garantera 

rättssäkerheten och främja förutsebarheten 

för regleringar bör varje begränsning eller 

indragning av befintliga 

nyttjanderättigheter för radiospektrum eller 

för installation av faciliteter vara föremål 

för förutsebara och öppet redovisade 

förfaranden; därmed kan striktare krav eller 

en anmälningsmekanism införas när 

nyttjanderätter har tilldelats genom 

förfaranden som bygger på konkurrens 

eller jämförelse. Om det föreligger en 
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undvikas när det gäller mindre ändringar 

av befintliga rättigheter att installera 

faciliteter eller använda spektrum, om 

dessa ändringar inte inverkar på tredje 

parts intressen. Ändrad 

spektrumanvändning till följd av att 

principerna om teknikneutralitet och 

tjänsteneutralitet tillämpas bör inte anses 

som tillräckligt motiv för att dra in 

rättigheter eftersom det inte handlar om 

beviljande av en ny rättighet. 

nyttjanderätt till spektrum ska 

rättighetsinnehavaren ha rätt att motsätta 

sig föreslagna ändringar baserade på sin 

nuvarande eller framtida plan för 

nyttjande av spektrum och behovet av att 

skydda investeringar. Onödiga förfaranden 

bör undvikas när det gäller mindre 

ändringar av befintliga rättigheter att 

installera faciliteter eller använda 

spektrum, om dessa ändringar inte inverkar 

på tredje parts intressen. Ändrad 

spektrumanvändning till följd av att 

principerna om teknikneutralitet och 

tjänsteneutralitet tillämpas bör inte anses 

som tillräckligt motiv för att dra in 

rättigheter eftersom det inte handlar om 

beviljande av en ny rättighet. 

Or. en 

Motivering 

Rättssäkerheten vad gäller nyttjanderätter till spektrum är mycket viktig för att främja 

investeringar i mobila nätverk och särskilt i nästa generationens mobilnät, 5G. Man föreslår 

att leverantörer ska ges möjlighet att motsätta sig ändringar av nyttjanderätterna till 

spektrum på grundval av begränsade villkor såsom framtida planer för nyttjande av spektrum 

och behovet att skydda investeringar som ännu inte är helt avskrivna. 

 

Ändringsförslag   194 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 57 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(57) För att underlätta rapporterings- 

och informationsskyldigheter för 

nätleverantörer och tjänsteleverantörer och 

de berörda behöriga myndigheterna. bör 

sådana skyldigheter vara proportionella, 

objektivt motiverade och begränsade till 

vad som är absolut nödvändigt. I synnerhet 

bör det undvikas att både den behöriga 

myndigheten och Berec kräver samma 

upplysningar och att det systematiskt och 

regelbundet ska styrkas att alla villkor för 

en allmän auktorisation eller nyttjanderätt 

uppfylls. Företagen bör få kännedom om 

(57) För att underlätta rapporterings- 

och informationsskyldigheter för 

nätleverantörer och tjänsteleverantörer och 

de berörda behöriga myndigheterna bör 

sådana skyldigheter vara proportionella, 

objektivt motiverade och begränsade till 

vad som är absolut nödvändigt. I synnerhet 

bör det undvikas att både den behöriga 

myndigheten och Berec kräver samma 

upplysningar och att det systematiskt och 

regelbundet ska styrkas att alla villkor för 

en allmän auktorisation eller nyttjanderätt 

uppfylls. Rapporterings- och 



AM\1122801SV.docx 53/155 PE602.947v01-00 

  SV 

hur den efterfrågade informationen är tänkt 

att användas. Tillhandahållande av 

information bör inte utgöra ett villkor för 

marknadstillträde. För statistiska ändamål 

får en anmälan begäras av leverantörer av 

elektroniska kommunikationsnät eller 

kommunikationstjänster när de upphör med 

sin verksamhet. 

informationsskyldigheter för leverantörer 

av elektroniska kommunikationstjänster 

som är verksamma i flera medlemsstater 

ska samordnas av den medlemsstat som är 

ansvarig för att bevilja den enda 

allmänna auktorisationen, utan att det 

inverkar på begäranden om information 

som rör beviljande av nyttjanderätter till 

nummer, radiospektrum och rättigheter 

att installera faciliteter. Berec bör 

underlätta det fria informationsflödet 

mellan de berörda medlemsstaterna. En 

begäran om sådan information bör göras 

i ett gemensamt och standardiserat 

format. Företagen bör få kännedom om hur 

den efterfrågade informationen är tänkt att 

användas. Tillhandahållande av 

information bör inte utgöra ett villkor för 

marknadstillträde. För statistiska ändamål 

får en anmälan begäras av leverantörer av 

elektroniska kommunikationsnät eller 

kommunikationstjänster när de upphör med 

sin verksamhet. 

Or. en 

Motivering 

För att underlätta gränsöverskridande tjänster och fritt dataflöde måste den administrativa 

bördan för företag minskas eftersom företag för närvarande konfronteras med olika 

begäranden i olika format från 28 olika förvaltningar, även om de tillhandahåller tjänster 

som tekniskt sett är oberoende av gränser. I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är 

detta ändringsförslag nödvändigt av tvingande skäl med anknytning till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   195 

Angelika Niebler, Markus Pieper 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 60 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(60) Bredbandsnäten för elektronisk 

kommunikation blir alltmer diversifierade i 

fråga om teknik, topologi, använt medium 

och ägande, och därför måste 

regleringsåtgärder baseras på detaljerade 

uppgifter och prognoser om nätutbyggnad 

för att vara effektiva och inriktas på de 

(60) Bredbandsnäten för elektronisk 

kommunikation blir alltmer diversifierade i 

fråga om teknik, topologi, använt medium 

och ägande, och därför måste 

regleringsåtgärder baseras på detaljerade 

uppgifter och prognoser om nätutbyggnad 

för att vara effektiva och inriktas på de 
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områden där de behövs. Dessa uppgifter 

bör omfatta planer avseende både 

utnyttjande av nät med mycket hög 

kapacitet och väsentliga uppgraderingar 

eller utvidgningar av befintliga kopparnät 

eller andra nät med egenskaper som kanske 

inte i alla avseenden ger samma prestanda 

som nät med mycket hög kapacitet, som 

utbyggnad av fibernät till kopplingsskåpet 

tillsammans med aktiv teknik som 

vektorisering. Detaljnivån och den 

territoriella uppdelningen av de uppgifter 

som nationella regleringsmyndigheter bör 

samla in bör avgöras av det särskilda 

regleringsmålet och bör anpassas till det 

regleringssyfte som ska tjänas. Därmed 

kommer den territoriella enhetens storlek 

också att variera mellan olika 

medlemsstater, beroende på 

regleringsbehovet under de specifika 

nationella omständigheterna och tillgången 

till lokala data. Nivå 3 i nomenklaturen för 

statistiska territoriella enheter (Nuts) är 

förmodligen inte en tillräckligt liten 

territoriell enhet i de flesta fall. De 

nationella regleringsmyndigheterna bör 

vägledas av Berecs riktlinjer för bästa 

praxis när de tar sig an en sådan uppgift, 

och sådana riktlinjer kommer att kunna 

baseras på de nationella 

regleringsmyndigheternas erfarenheter från 

geografiska studier av nätutbyggnad. De 

nationella regleringsmyndigheterna bör ge 

slutanvändarna tillgång till verktyg 

avseende tjänstekvalitet för att bidra till att 

öka deras medvetenhet om tillgängliga 

konnektivitetstjänster. 

områden där de behövs. Dessa uppgifter 

bör omfatta planer avseende både 

utnyttjande av nät med mycket hög 

kapacitet och väsentliga uppgraderingar 

eller utvidgningar av befintliga kopparnät 

eller andra nät med egenskaper som kanske 

inte i alla avseenden ger samma prestanda 

som nät med mycket hög kapacitet, som 

utbyggnad av fibernät till kopplingsskåpet 

tillsammans med aktiv teknik som 

vektorisering. Detaljnivån och den 

territoriella uppdelningen av de uppgifter 

som nationella regleringsmyndigheter bör 

samla in bör avgöras av det särskilda 

regleringsmålet och bör anpassas till det 

regleringssyfte som ska tjänas. Därmed 

kommer den territoriella enhetens storlek 

också att variera mellan olika 

medlemsstater, beroende på 

regleringsbehovet under de specifika 

nationella omständigheterna och tillgången 

till lokala data. Nivå 3 i nomenklaturen för 

statistiska territoriella enheter (Nuts) är 

förmodligen inte en tillräckligt liten 

territoriell enhet i de flesta fall. De 

nationella regleringsmyndigheterna bör 

vägledas av Berecs riktlinjer för bästa 

praxis när de tar sig an en sådan uppgift, 

och sådana riktlinjer kommer att kunna 

baseras på de nationella 

regleringsmyndigheternas erfarenheter från 

geografiska studier av nätutbyggnad. De 

nationella regleringsmyndigheterna bör ge 

slutanvändarna tillgång till verktyg 

avseende tjänstekvalitet för att bidra till att 

öka deras medvetenhet om tillgängliga 

konnektivitetstjänster. I samband 

med informationsinsamlingen måste de 

nationella regleringsmyndigheterna, 

övriga berörda myndigheter och Berec 

respektera proportionalitetsprincipen. Det 

är framför allt viktigt att se till att företag 

som erbjuder elektroniska 

kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster, tillhörande 

faciliteter eller tillhörande tjänster inte 

missgynnas konkurrensmässigt av 

insamlingen av information. 

Or. de 
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Motivering 

I samband med insamlingen av den information som krävs får företagen inte missgynnas i sin 

konkurrensutsatta verksamhet. Insamlingen av information får under inga omständigheter 

skapa oproportionerligt stor administrativ och byråkratisk börda. 

 

Ändringsförslag   196 

Eva Kaili 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 60 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(60) Bredbandsnäten för elektronisk 

kommunikation blir alltmer diversifierade i 

fråga om teknik, topologi, använt medium 

och ägande, och därför måste 

regleringsåtgärder baseras på detaljerade 

uppgifter och prognoser om nätutbyggnad 

för att vara effektiva och inriktas på de 

områden där de behövs. Dessa uppgifter 

bör omfatta planer avseende både 

utnyttjande av nät med mycket hög 

kapacitet och väsentliga uppgraderingar 

eller utvidgningar av befintliga kopparnät 

eller andra nät med egenskaper som kanske 

inte i alla avseenden ger samma prestanda 

som nät med mycket hög kapacitet, som 

utbyggnad av fibernät till kopplingsskåpet 

tillsammans med aktiv teknik som 

vektorisering. Detaljnivån och den 

territoriella uppdelningen av de uppgifter 

som nationella regleringsmyndigheter bör 

samla in bör avgöras av det särskilda 

regleringsmålet och bör anpassas till det 

regleringssyfte som ska tjänas. Därmed 

kommer den territoriella enhetens storlek 

också att variera mellan olika 

medlemsstater, beroende på 

regleringsbehovet under de specifika 

nationella omständigheterna och tillgången 

till lokala data. Nivå 3 i nomenklaturen för 

statistiska territoriella enheter (Nuts) är 

förmodligen inte en tillräckligt liten 

territoriell enhet i de flesta fall. De 

nationella regleringsmyndigheterna bör 

vägledas av Berecs riktlinjer för bästa 

praxis när de tar sig an en sådan uppgift, 

(60) Bredbandsnäten för elektronisk 

kommunikation blir alltmer diversifierade i 

fråga om teknik, topologi, använt medium 

och ägande, och därför måste 

regleringsåtgärder baseras på detaljerade 

uppgifter och prognoser om nätutbyggnad 

för att vara effektiva och inriktas på de 

områden där de behövs. Dessa uppgifter är 

nödvändiga för att främja investeringar, 

öka konnektiviteten i hela EU, synliggöra 

de lokala myndigheter som medverkar och 

informera europeiska medborgare om 

deras framtida konnektivitet. Dessa 

uppgifter bör omfatta planer avseende både 

utnyttjande av nät med mycket hög 

kapacitet och väsentliga uppgraderingar 

eller utvidgningar av befintliga kopparnät 

eller andra nät med egenskaper som kanske 

inte i alla avseenden ger samma prestanda 

som nät med mycket hög kapacitet, som 

utbyggnad av fibernät till kopplingsskåpet 

tillsammans med aktiv teknik som 

vektorisering. 

Detaljnivån och den territoriella 

uppdelningen av de uppgifter som 

nationella regleringsmyndigheter bör samla 

in bör avgöras av det särskilda 

regleringsmålet och bör anpassas till det 

regleringssyfte som ska tjänas. Därmed 

kommer den territoriella enhetens storlek 

också att variera mellan olika 

medlemsstater, beroende på 

regleringsbehovet under de specifika 

nationella omständigheterna och tillgången 

till lokala data. Nivå 3 i nomenklaturen för 
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och sådana riktlinjer kommer att kunna 

baseras på de nationella 

regleringsmyndigheternas erfarenheter från 

geografiska studier av nätutbyggnad. De 

nationella regleringsmyndigheterna bör ge 

slutanvändarna tillgång till verktyg 

avseende tjänstekvalitet för att bidra till att 

öka deras medvetenhet om tillgängliga 

konnektivitetstjänster. 

statistiska territoriella enheter (Nuts) är 

förmodligen inte en tillräckligt liten 

territoriell enhet i de flesta fall. De 

nationella regleringsmyndigheterna bör 

vägledas av Berecs riktlinjer för bästa 

praxis när de tar sig an en sådan uppgift, 

och sådana riktlinjer kommer att kunna 

baseras på de nationella 

regleringsmyndigheternas erfarenheter från 

geografiska studier av nätutbyggnad. De 

nationella regleringsmyndigheterna bör ge 

slutanvändarna tillgång till verktyg 

avseende tjänstekvalitet för att bidra till att 

öka deras medvetenhet om tillgängliga 

konnektivitetstjänster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   197 

Kathleen Van Brempt 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 60 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(60) Bredbandsnäten för elektronisk 

kommunikation blir alltmer diversifierade i 

fråga om teknik, topologi, använt medium 

och ägande, och därför måste 

regleringsåtgärder baseras på detaljerade 

uppgifter och prognoser om nätutbyggnad 

för att vara effektiva och inriktas på de 

områden där de behövs. Dessa uppgifter 

bör omfatta planer avseende både 

utnyttjande av nät med mycket hög 

kapacitet och väsentliga uppgraderingar 

eller utvidgningar av befintliga kopparnät 

eller andra nät med egenskaper som kanske 

inte i alla avseenden ger samma prestanda 

som nät med mycket hög kapacitet, som 

utbyggnad av fibernät till kopplingsskåpet 

tillsammans med aktiv teknik som 

vektorisering. Detaljnivån och den 

territoriella uppdelningen av de uppgifter 

som nationella regleringsmyndigheter bör 

samla in bör avgöras av det särskilda 

regleringsmålet och bör anpassas till det 

regleringssyfte som ska tjänas. Därmed 

(60) Bredbandsnäten för elektronisk 

kommunikation blir alltmer diversifierade i 

fråga om teknik, topologi, använt medium 

och ägande, och därför måste 

regleringsåtgärder baseras på detaljerade 

uppgifter och prognoser om nätutbyggnad 

för att vara effektiva och inriktas på de 

områden där de behövs. Dessa uppgifter 

bör omfatta planer avseende både 

utnyttjande av nät med mycket hög 

kapacitet och väsentliga uppgraderingar 

eller utvidgningar av befintliga kopparnät 

eller andra nät med egenskaper som kanske 

inte i alla avseenden ger samma prestanda 

som nät med mycket hög kapacitet, som 

utbyggnad av fibernät till kopplingsskåpet 

tillsammans med aktiv teknik som 

vektorisering. Detaljnivån och den 

territoriella uppdelningen av de uppgifter 

som nationella regleringsmyndigheter bör 

samla in bör avgöras av det särskilda 

regleringsmålet och bör anpassas till det 

regleringssyfte som ska tjänas. Därmed 
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kommer den territoriella enhetens storlek 

också att variera mellan olika 

medlemsstater, beroende på 

regleringsbehovet under de specifika 

nationella omständigheterna och tillgången 

till lokala data. Nivå 3 i nomenklaturen för 

statistiska territoriella enheter (Nuts) är 

förmodligen inte en tillräckligt liten 

territoriell enhet i de flesta fall. De 

nationella regleringsmyndigheterna bör 

vägledas av Berecs riktlinjer för bästa 

praxis när de tar sig an en sådan uppgift, 

och sådana riktlinjer kommer att kunna 

baseras på de nationella 

regleringsmyndigheternas erfarenheter från 

geografiska studier av nätutbyggnad. De 

nationella regleringsmyndigheterna bör ge 

slutanvändarna tillgång till verktyg 

avseende tjänstekvalitet för att bidra till att 

öka deras medvetenhet om tillgängliga 

konnektivitetstjänster. 

kommer den territoriella enhetens storlek 

också att variera mellan olika 

medlemsstater, beroende på 

regleringsbehovet under de specifika 

nationella omständigheterna och tillgången 

till lokala data. Nivå 3 i nomenklaturen för 

statistiska territoriella enheter (Nuts) är 

förmodligen inte en tillräckligt liten 

territoriell enhet i de flesta fall. De 

nationella regleringsmyndigheterna bör 

vägledas av Berecs riktlinjer för bästa 

praxis när de tar sig an en sådan uppgift, 

och sådana riktlinjer kommer att kunna 

baseras på de nationella 

regleringsmyndigheternas erfarenheter från 

geografiska studier av nätutbyggnad. 

De nationella regleringsmyndigheterna bör 

garantera lämplig sekretessnivå vid 

hanteringen av dessa uppgifter för att 

skydda känslig företagsinformation och 

de olika marknadsaktörernas 

investeringspositioner. 

De nationella regleringsmyndigheterna 

bör ge slutanvändarna tillgång till verktyg 

avseende tjänstekvalitet för att bidra till att 

öka deras medvetenhet om tillgängliga 

konnektivitetstjänster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   198 

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

Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 60 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(60) Bredbandsnäten för elektronisk 

kommunikation blir alltmer diversifierade i 

fråga om teknik, topologi, använt medium 

och ägande, och därför måste 

regleringsåtgärder baseras på detaljerade 

uppgifter och prognoser om nätutbyggnad 

för att vara effektiva och inriktas på de 

områden där de behövs. Dessa uppgifter 

bör omfatta planer avseende både 

utnyttjande av nät med mycket hög 

(60) Bredbandsnäten för elektronisk 

kommunikation blir alltmer diversifierade i 

fråga om teknik, topologi, använt medium 

och ägande, och därför måste 

regleringsåtgärder baseras på detaljerade 

uppgifter och prognoser om nätutbyggnad 

för att vara effektiva och inriktas på de 

områden där de behövs. Dessa uppgifter är 

nödvändiga för att främja investeringar, 

öka konnektiviteten i hela EU, synliggöra 
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kapacitet och väsentliga uppgraderingar 

eller utvidgningar av befintliga kopparnät 

eller andra nät med egenskaper som kanske 

inte i alla avseenden ger samma prestanda 

som nät med mycket hög kapacitet, som 

utbyggnad av fibernät till kopplingsskåpet 

tillsammans med aktiv teknik som 

vektorisering. Detaljnivån och den 

territoriella uppdelningen av de uppgifter 

som nationella regleringsmyndigheter bör 

samla in bör avgöras av det särskilda 

regleringsmålet och bör anpassas till det 

regleringssyfte som ska tjänas. Därmed 

kommer den territoriella enhetens storlek 

också att variera mellan olika 

medlemsstater, beroende på 

regleringsbehovet under de specifika 

nationella omständigheterna och tillgången 

till lokala data. Nivå 3 i nomenklaturen för 

statistiska territoriella enheter (Nuts) är 

förmodligen inte en tillräckligt liten 

territoriell enhet i de flesta fall. De 

nationella regleringsmyndigheterna bör 

vägledas av Berecs riktlinjer för bästa 

praxis när de tar sig an en sådan uppgift, 

och sådana riktlinjer kommer att kunna 

baseras på de nationella 

regleringsmyndigheternas erfarenheter från 

geografiska studier av nätutbyggnad. De 

nationella regleringsmyndigheterna bör ge 

slutanvändarna tillgång till verktyg 

avseende tjänstekvalitet för att bidra till att 

öka deras medvetenhet om tillgängliga 

konnektivitetstjänster. 

de lokala myndigheter som medverkar och 

informera europeiska medborgare om 

deras framtida konnektivitet. Dessa 

uppgifter bör omfatta planer avseende både 

utnyttjande av nät med mycket hög 

kapacitet och väsentliga uppgraderingar 

eller utvidgningar av befintliga kopparnät 

eller andra nät med egenskaper som kanske 

inte i alla avseenden ger samma prestanda 

som nät med mycket hög kapacitet, som 

utbyggnad av fibernät till kopplingsskåpet 

tillsammans med aktiv teknik som 

vektorisering. 

Detaljnivån och den territoriella 

uppdelningen av de uppgifter som 

nationella regleringsmyndigheter bör samla 

in bör avgöras av det särskilda 

regleringsmålet och bör anpassas till det 

regleringssyfte som ska tjänas. Därmed 

kommer den territoriella enhetens storlek 

också att variera mellan olika 

medlemsstater, beroende på 

regleringsbehovet under de specifika 

nationella omständigheterna och tillgången 

till lokala data. Nivå 3 i nomenklaturen för 

statistiska territoriella enheter (Nuts) är 

förmodligen inte en tillräckligt liten 

territoriell enhet i de flesta fall. De 

nationella regleringsmyndigheterna bör 

vägledas av Berecs riktlinjer för bästa 

praxis när de tar sig an en sådan uppgift, 

och sådana riktlinjer kommer att kunna 

baseras på de nationella 

regleringsmyndigheternas erfarenheter från 

geografiska studier av nätutbyggnad. De 

nationella regleringsmyndigheterna bör ge 

slutanvändarna tillgång till verktyg 

avseende tjänstekvalitet för att bidra till att 

öka deras medvetenhet om tillgängliga 

konnektivitetstjänster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   199 

José Blanco López 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 60 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(60) Bredbandsnäten för elektronisk 

kommunikation blir alltmer diversifierade i 

fråga om teknik, topologi, använt medium 

och ägande, och därför måste 

regleringsåtgärder baseras på detaljerade 

uppgifter och prognoser om nätutbyggnad 

för att vara effektiva och inriktas på de 

områden där de behövs. Dessa uppgifter 

bör omfatta planer avseende både 

utnyttjande av nät med mycket hög 

kapacitet och väsentliga uppgraderingar 

eller utvidgningar av befintliga kopparnät 

eller andra nät med egenskaper som kanske 

inte i alla avseenden ger samma prestanda 

som nät med mycket hög kapacitet, som 

utbyggnad av fibernät till kopplingsskåpet 

tillsammans med aktiv teknik som 

vektorisering. Detaljnivån och den 

territoriella uppdelningen av de uppgifter 

som nationella regleringsmyndigheter bör 

samla in bör avgöras av det särskilda 

regleringsmålet och bör anpassas till det 

regleringssyfte som ska tjänas. Därmed 

kommer den territoriella enhetens storlek 

också att variera mellan olika 

medlemsstater, beroende på 

regleringsbehovet under de specifika 

nationella omständigheterna och tillgången 

till lokala data. Nivå 3 i nomenklaturen för 

statistiska territoriella enheter (Nuts) är 

förmodligen inte en tillräckligt liten 

territoriell enhet i de flesta fall. De 

nationella regleringsmyndigheterna bör 

vägledas av Berecs riktlinjer för bästa 

praxis när de tar sig an en sådan uppgift, 

och sådana riktlinjer kommer att kunna 

baseras på de nationella 

regleringsmyndigheternas erfarenheter från 

geografiska studier av nätutbyggnad. De 

nationella regleringsmyndigheterna bör ge 

slutanvändarna tillgång till verktyg 

avseende tjänstekvalitet för att bidra till att 

öka deras medvetenhet om tillgängliga 

konnektivitetstjänster. 

(60) Bredbandsnäten för elektronisk 

kommunikation blir alltmer diversifierade i 

fråga om teknik, topologi, använt medium 

och ägande, och därför måste 

regleringsåtgärder baseras på detaljerade 

uppgifter och prognoser om nätutbyggnad 

för att vara effektiva och inriktas på de 

områden där de behövs. Dessa uppgifter är 

nödvändiga för att främja investeringar, 

öka konnektiviteten i hela EU, synliggöra 

de lokala myndigheter som medverkar och 

informera europeiska medborgare om 

deras framtida konnektivitet. Dessa 

uppgifter bör omfatta planer avseende både 

utnyttjande av nät med mycket hög 

kapacitet och väsentliga uppgraderingar 

eller utvidgningar av befintliga kopparnät 

eller andra nät med egenskaper som kanske 

inte i alla avseenden ger samma prestanda 

som nät med mycket hög kapacitet, som 

utbyggnad av fibernät till kopplingsskåpet 

tillsammans med aktiv teknik som 

vektorisering. Detaljnivån och den 

territoriella uppdelningen av de uppgifter 

som nationella regleringsmyndigheter bör 

samla in bör avgöras av det särskilda 

regleringsmålet och bör anpassas till det 

regleringssyfte som ska tjänas. Därmed 

kommer den territoriella enhetens storlek 

också att variera mellan olika 

medlemsstater, beroende på 

regleringsbehovet under de specifika 

nationella omständigheterna och tillgången 

till lokala data. Nivå 3 i nomenklaturen för 

statistiska territoriella enheter (Nuts) är 

förmodligen inte en tillräckligt liten 

territoriell enhet i de flesta fall. De 

nationella regleringsmyndigheterna bör 

vägledas av Berecs riktlinjer för bästa 

praxis när de tar sig an en sådan uppgift, 

och sådana riktlinjer kommer att kunna 

baseras på de nationella 

regleringsmyndigheternas erfarenheter från 

geografiska studier av nätutbyggnad. De 

nationella regleringsmyndigheterna bör ge 

slutanvändarna tillgång till verktyg 

avseende tjänstekvalitet för att bidra till att 

öka deras medvetenhet om tillgängliga 
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konnektivitetstjänster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   200 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 60 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(60) Bredbandsnäten för elektronisk 

kommunikation blir alltmer diversifierade i 

fråga om teknik, topologi, använt medium 

och ägande, och därför måste 

regleringsåtgärder baseras på detaljerade 

uppgifter och prognoser om nätutbyggnad 

för att vara effektiva och inriktas på de 

områden där de behövs. Dessa uppgifter 

bör omfatta planer avseende både 

utnyttjande av nät med mycket hög 

kapacitet och väsentliga uppgraderingar 

eller utvidgningar av befintliga kopparnät 

eller andra nät med egenskaper som 

kanske inte i alla avseenden ger samma 

prestanda som nät med mycket hög 

kapacitet, som utbyggnad av fibernät till 

kopplingsskåpet tillsammans med aktiv 

teknik som vektorisering. Detaljnivån och 

den territoriella uppdelningen av de 

uppgifter som nationella 

regleringsmyndigheter bör samla in bör 

avgöras av det särskilda regleringsmålet 

och bör anpassas till det regleringssyfte 

som ska tjänas. Därmed kommer den 

territoriella enhetens storlek också att 

variera mellan olika medlemsstater, 

beroende på regleringsbehovet under de 

specifika nationella omständigheterna och 

tillgången till lokala data. Nivå 3 i 

nomenklaturen för statistiska territoriella 

enheter (Nuts) är förmodligen inte en 

tillräckligt liten territoriell enhet i de flesta 

fall. De nationella regleringsmyndigheterna 

bör vägledas av Berecs riktlinjer för bästa 

praxis när de tar sig an en sådan uppgift, 

och sådana riktlinjer kommer att kunna 

baseras på de nationella 

(60) Bredbandsnäten för elektronisk 

kommunikation blir alltmer diversifierade i 

fråga om teknik, topologi, använt medium 

och ägande, och därför måste 

regleringsåtgärder baseras på detaljerade 

uppgifter om nätutbyggnad för att vara 

effektiva och inriktas på de områden där de 

behövs.  Dessa uppgifter bör omfatta 

planer avseende både utnyttjande av nät 

med mycket hög kapacitet och väsentliga 

uppgraderingar eller utvidgningar av 

befintliga kopparnät. Detaljnivån och den 

territoriella uppdelningen av de uppgifter 

som nationella regleringsmyndigheter bör 

samla in bör avgöras av det särskilda 

regleringsmålet och bör anpassas till det 

regleringssyfte som ska tjänas. Därmed 

kommer den territoriella enhetens storlek 

också att variera mellan olika 

medlemsstater, beroende på 

regleringsbehovet under de specifika 

nationella omständigheterna och tillgången 

till lokala data. Nivå 3 i nomenklaturen för 

statistiska territoriella enheter (Nuts) är 

förmodligen inte en tillräckligt liten 

territoriell enhet i de flesta fall. De 

nationella regleringsmyndigheterna bör 

vägledas av Berecs riktlinjer för bästa 

praxis när de tar sig an en sådan uppgift, 

och sådana riktlinjer kommer att kunna 

baseras på de nationella 

regleringsmyndigheternas erfarenheter från 

geografiska studier av nätutbyggnad. De 

nationella regleringsmyndigheterna bör ge 

slutanvändarna tillgång till verktyg 

avseende tjänstekvalitet för att bidra till att 

öka deras medvetenhet om tillgängliga 
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regleringsmyndigheternas erfarenheter från 

geografiska studier av nätutbyggnad. De 

nationella regleringsmyndigheterna bör ge 

slutanvändarna tillgång till verktyg 

avseende tjänstekvalitet för att bidra till att 

öka deras medvetenhet om tillgängliga 

konnektivitetstjänster. 

konnektivitetstjänster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   201 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 60 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(60) Bredbandsnäten för elektronisk 

kommunikation blir alltmer diversifierade i 

fråga om teknik, topologi, använt medium 

och ägande, och därför måste 

regleringsåtgärder baseras på detaljerade 

uppgifter och prognoser om nätutbyggnad 

för att vara effektiva och inriktas på de 

områden där de behövs. Dessa uppgifter 

bör omfatta planer avseende både 

utnyttjande av nät med mycket hög 

kapacitet och väsentliga uppgraderingar 

eller utvidgningar av befintliga kopparnät 

eller andra nät med egenskaper som kanske 

inte i alla avseenden ger samma prestanda 

som nät med mycket hög kapacitet, som 

utbyggnad av fibernät till kopplingsskåpet 

tillsammans med aktiv teknik som 

vektorisering. Detaljnivån och den 

territoriella uppdelningen av de uppgifter 

som nationella regleringsmyndigheter bör 

samla in bör avgöras av det särskilda 

regleringsmålet och bör anpassas till det 

regleringssyfte som ska tjänas. Därmed 

kommer den territoriella enhetens storlek 

också att variera mellan olika 

medlemsstater, beroende på 

regleringsbehovet under de specifika 

nationella omständigheterna och tillgången 

till lokala data. Nivå 3 i nomenklaturen för 

statistiska territoriella enheter (Nuts) är 

förmodligen inte en tillräckligt liten 

(60) Bredbandsnäten för elektronisk 

kommunikation blir alltmer diversifierade i 

fråga om teknik, topologi, använt medium 

och ägande, och därför måste 

regleringsåtgärder baseras på detaljerade 

uppgifter och prognoser om nätutbyggnad 

för att vara effektiva och inriktas på de 

områden där de behövs. Dessa uppgifter 

bör omfatta planer avseende både 

utnyttjande av nät med mycket hög 

kapacitet och väsentliga uppgraderingar 

eller utvidgningar av befintliga kopparnät 

eller andra nät med egenskaper som kanske 

inte i alla avseenden ger samma prestanda 

som nät med mycket hög kapacitet, som 

utbyggnad av fibernät till kopplingsskåpet 

tillsammans med aktiv teknik som 

vektorisering. Detaljnivån och den 

territoriella uppdelningen av de uppgifter 

som nationella regleringsmyndigheter bör 

samla in bör avgöras av det särskilda 

regleringsmålet och bör anpassas till det 

regleringssyfte som ska tjänas. Därmed 

kommer den territoriella enhetens storlek 

också att variera mellan olika 

medlemsstater, beroende på 

regleringsbehovet under de specifika 

nationella omständigheterna och tillgången 

till lokala data. Nivå 3 i nomenklaturen för 

statistiska territoriella enheter (Nuts) är 

förmodligen inte en tillräckligt liten 
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territoriell enhet i de flesta fall. De 

nationella regleringsmyndigheterna bör 

vägledas av Berecs riktlinjer för bästa 

praxis när de tar sig an en sådan uppgift, 

och sådana riktlinjer kommer att kunna 

baseras på de nationella 

regleringsmyndigheternas erfarenheter från 

geografiska studier av nätutbyggnad. De 

nationella regleringsmyndigheterna bör ge 

slutanvändarna tillgång till verktyg 

avseende tjänstekvalitet för att bidra till att 

öka deras medvetenhet om tillgängliga 

konnektivitetstjänster. 

territoriell enhet i de flesta fall. De 

nationella regleringsmyndigheterna bör 

vägledas av Berecs riktlinjer för bästa 

praxis när de tar sig an en sådan uppgift, 

och sådana riktlinjer kommer att kunna 

baseras på de nationella 

regleringsmyndigheternas erfarenheter från 

geografiska studier av nätutbyggnad. Utan 

att det påverkar sekretesskraven och 

skyddet av affärshemligheter bör de 
nationella regleringsmyndigheterna 

tillgängliggöra sådana studieri ett öppet 

dataformat och utan att begränsa 

återanvändningen av dessa, och bör ge 

slutanvändarna tillgång till verktyg 

avseende tjänstekvalitet för att bidra till att 

öka deras medvetenhet om tillgängliga 

konnektivitetstjänster. 

Or. en 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl med anknytning till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   202 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 61 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(61) När det gäller särskilda och väl 

definierade områden med digital 

utestängning bör de nationella 

regleringsmyndigheterna ha möjlighet att 

gå ut med en inbjudan att anmäla 

intresse, för att hitta företag som är villiga 

att investera i nät med mycket hög 

kapacitet. För att uppnå förutsebara 

investeringsvillkor bör de nationella 

regleringsmyndigheterna kunna dela 

information med företag som uttrycker 

intresse för att bygga nät med mycket hög 

kapacitet där det anges om andra typer av 

nätuppgraderingar, även med en 

nedladdningshastighet under 100 Mbit/s 

utgår 
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finns eller planeras i det berörda området. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   203 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 61 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(61) När det gäller särskilda och väl 

definierade områden med digital 

utestängning bör de nationella 

regleringsmyndigheterna ha möjlighet att 

gå ut med en inbjudan att anmäla intresse, 

för att hitta företag som är villiga att 

investera i nät med mycket hög kapacitet. 

För att uppnå förutsebara 

investeringsvillkor bör de nationella 

regleringsmyndigheterna kunna dela 

information med företag som uttrycker 

intresse för att bygga nät med mycket hög 

kapacitet där det anges om andra typer av 

nätuppgraderingar, även med en 

nedladdningshastighet under 100 Mbit/s 

finns eller planeras i det berörda området. 

(61) När det gäller särskilda och väl 

definierade områden med digital 

utestängning bör de nationella 

regleringsmyndigheterna ha möjlighet att 

gå ut med en inbjudan att anmäla intresse, 

för att hitta företag som är villiga att 

investera i nät med mycket hög kapacitet. 

För att uppnå förutsebara 

investeringsvillkor bör de nationella 

regleringsmyndigheterna kunna dela 

information med företag som uttrycker 

intresse för att bygga nät med mycket hög 

kapacitet där det anges om andra typer av 

nätuppgraderingar, även med en 

nedladdningshastighet under 100 Mbit/s 

finns eller planeras i det berörda området. 

Med tanke på satellitteknikens stora 

potential när det gäller att på ett 

kostnadseffektivt sätt tillhandahålla 

konnektivitet i områden som är digitalt 

utestängda bör nationella 

regleringsmyndigheter också informera 

satellitoperatörer om en sådana inbjudan 

för att främja användningen av bästa 

teknik som utgår från regionala särdrag. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   204 

Eva Kaili 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 61 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(61) När det gäller särskilda och väl 

definierade områden med digital 

utestängning bör de nationella 

regleringsmyndigheterna ha möjlighet att 

gå ut med en inbjudan att anmäla intresse, 

för att hitta företag som är villiga att 

investera i nät med mycket hög kapacitet. 

För att uppnå förutsebara 

investeringsvillkor bör de nationella 

regleringsmyndigheterna kunna dela 

information med företag som uttrycker 

intresse för att bygga nät med mycket hög 

kapacitet där det anges om andra typer av 

nätuppgraderingar, även med en 

nedladdningshastighet under 100 Mbit/s 

finns eller planeras i det berörda området. 

(61) Den digitala klyftan i Europa 

måste överbryggas om man ska kunna 

skapa ett gigabitsamhälle där alla 

européer har tillgång till internet och 

digitala tjänster. När det gäller särskilda 

och väl definierade områden med digital 

utestängning bör de nationella 

regleringsmyndigheterna därför ha 

möjlighet att gå ut med en inbjudan att 

anmäla intresse, för att hitta företag som är 

villiga att investera i nät med mycket hög 

kapacitet. För att uppnå förutsebara 

investeringsvillkor bör de nationella 

regleringsmyndigheterna kunna dela 

information med företag som uttrycker 

intresse för att bygga nät med mycket hög 

kapacitet där det anges om andra typer av 

nätuppgraderingar, även med en 

nedladdningshastighet under 100 Mbit/s 

finns eller planeras i det berörda området. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   205 

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

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 61 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(61) När det gäller särskilda och väl 

definierade områden med digital 

utestängning bör de nationella 

regleringsmyndigheterna ha möjlighet att 

gå ut med en inbjudan att anmäla intresse, 

för att hitta företag som är villiga att 

investera i nät med mycket hög kapacitet. 

För att uppnå förutsebara 

investeringsvillkor bör de nationella 

regleringsmyndigheterna kunna dela 

information med företag som uttrycker 

intresse för att bygga nät med mycket hög 

kapacitet där det anges om andra typer av 

nätuppgraderingar, även med en 

nedladdningshastighet under 100 Mbit/s 

(61) Den digitala klyftan i Europa 

måste överbryggas om man ska kunna 

skapa ett gigabitsamhälle där alla 

européer har tillgång till internet och 

digitala tjänster. När det gäller särskilda 

och väl definierade områden med digital 

utestängning bör de nationella 

regleringsmyndigheterna därför ha 

möjlighet att gå ut med en inbjudan att 

anmäla intresse, för att hitta företag som är 

villiga att investera i nät med mycket hög 

kapacitet. För att uppnå förutsebara 

investeringsvillkor bör de nationella 

regleringsmyndigheterna kunna dela 

information med företag som uttrycker 
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finns eller planeras i det berörda området. intresse för att bygga nät med mycket hög 

kapacitet där det anges om andra typer av 

nätuppgraderingar, även med en 

nedladdningshastighet under 100 Mbit/s 

finns eller planeras i det berörda området. 

Or. en 

Motivering 

Gigabitsamhället kan endast komma till stånd om alla européer har tillgång till internet till 

ett rimligt pris. 

 

Ändringsförslag   206 

José Blanco López 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 61 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(61) När det gäller särskilda och väl 

definierade områden med digital 

utestängning bör de nationella 

regleringsmyndigheterna ha möjlighet att 

gå ut med en inbjudan att anmäla intresse, 

för att hitta företag som är villiga att 

investera i nät med mycket hög kapacitet. 

För att uppnå förutsebara 

investeringsvillkor bör de nationella 

regleringsmyndigheterna kunna dela 

information med företag som uttrycker 

intresse för att bygga nät med mycket hög 

kapacitet där det anges om andra typer av 

nätuppgraderingar, även med en 

nedladdningshastighet under 100 Mbit/s 

finns eller planeras i det berörda området. 

(61) Den digitala klyftan i Europa 

måste överbryggas om man ska kunna 

skapa ett gigabitsamhälle där alla 

européer har tillgång till internet och 

digitala tjänster. När det gäller särskilda 

och väl definierade områden med digital 

utestängning bör de nationella 

regleringsmyndigheterna därför ha 

möjlighet att gå ut med en inbjudan att 

anmäla intresse, för att hitta företag som är 

villiga att investera i nät med mycket hög 

kapacitet. För att uppnå förutsebara 

investeringsvillkor bör de nationella 

regleringsmyndigheterna kunna dela 

information med företag som uttrycker 

intresse för att bygga nät med mycket hög 

kapacitet där det anges om andra typer av 

nätuppgraderingar, även med en 

nedladdningshastighet under 100 Mbit/s 

finns eller planeras i det berörda området. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   207 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 
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Förslag till direktiv 

Skäl 61 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(61) När det gäller särskilda och väl 

definierade områden med digital 

utestängning bör de nationella 

regleringsmyndigheterna ha möjlighet att 

gå ut med en inbjudan att anmäla intresse, 

för att hitta företag som är villiga att 

investera i nät med mycket hög kapacitet. 

För att uppnå förutsebara 

investeringsvillkor bör de nationella 

regleringsmyndigheterna kunna dela 

information med företag som uttrycker 

intresse för att bygga nät med mycket hög 

kapacitet där det anges om andra typer av 

nätuppgraderingar, även med en 

nedladdningshastighet under 100 Mbit/s 

finns eller planeras i det berörda området. 

(61) När det gäller särskilda och väl 

definierade områden med digital 

utestängning bör de nationella 

regleringsmyndigheterna ha möjlighet att 

gå ut med en inbjudan att anmäla intresse, 

för att hitta företag som är villiga att 

investera i nät med mycket hög kapacitet. 

För att uppnå förutsebara 

investeringsvillkor och med hänsyn till 

progressiv teknisk innovation bör de 

nationella regleringsmyndigheterna kunna 

dela information med företag som uttrycker 

intresse för att bygga nät med mycket hög 

kapacitet där det anges om andra typer av 

nätuppgraderingar, även med en 

nedladdningshastighet under 100 Mbit/s 

finns eller planeras i det berörda området. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   208 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 61a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (61 a) I underutvecklade regioner bör de 

nationella regleringsmyndigheterna har 

möjlighet att gå ut med en inbjudan att 

anmäla intresse för att hitta företag som 

är villiga att investera i nät med mycket 

hög kapacitet och som senast 2020 kan 

erbjuda en nedladdningshastighet på 

mellan 30 och 100 Mbit/s. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   209 

Kaja Kallas 
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Förslag till direktiv 

Skäl 66 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(66) En viktig uppgift för Berec är att 

vid behov anta yttranden när det gäller 

gränsöverskridande tvister. De nationella 

regleringsmyndigheterna bör i dessa fall ta 

full hänsyn till varje yttrande från Berec i 

sina åtgärder för att ålägga ett företag en 

skyldighet eller lösa tvisten på annat sätt. 

(66) En viktig uppgift för Berec är att 

vid behov anta beslut när det gäller 

gränsöverskridande tvister. De nationella 

regleringsmyndigheterna bör i dessa 

fall fullt ut genomföra beslut från Berec i 

sina åtgärder för att ålägga ett företag en 

skyldighet eller lösa tvisten på annat sätt . 

Or. en 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl med anknytning till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   210 

Michał Boni 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 84 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(84) De nationella 

regleringsmyndigheterna bör på grundval 

av sin allmänna ekonomiska expertis och 

kunskap om marknaden och 

bedömningarnas syfte och tekniska 

karaktär, samt för att säkerställa 

samstämmigheten med sina andra 

marknadsregleringsuppgifter, fastställa de 

element av urvalsförfarandena och 

villkoren för nyttjanderätter avseende 

spektrum som har störst inverkan på 

marknadsvillkoren och 

konkurrenssituationen, inklusive villkoren 

för tillträde och expansion. Detta innefattar 

t.ex. parametrarna för ekonomisk värdering 

av spektrum i enlighet med detta direktiv, 

specifikationerna för regleringsåtgärder 

och marknadsformande åtgärder, såsom 

användningen av spektrumbegränsningar 

eller reservation av spektrum eller 

införande av tillträdesskyldigheter i 

(84) De nationella 

regleringsmyndigheterna bör på grundval 

av sin allmänna ekonomiska expertis och 

kunskap om marknaden och 

bedömningarnas syfte och tekniska 

karaktär, samt för att säkerställa 

samstämmigheten med sina andra 

marknadsregleringsuppgifter, fastställa de 

element av urvalsförfarandena och 

villkoren för nyttjanderätter avseende 

spektrum som har störst inverkan på 

marknadsvillkoren och 

konkurrenssituationen, inklusive villkoren 

för tillträde och expansion. Detta innefattar 

t.ex. parametrarna för ekonomisk värdering 

av spektrum i enlighet med detta direktiv, 

specifikationerna för regleringsåtgärder 

och marknadsformande åtgärder, såsom 

användningen av spektrumbegränsningar 

eller reservation av spektrum eller 

införande av tillträdesskyldigheter i 
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grossistledet, eller metoderna för 

täckningsvillkor förbundna med 

nyttjanderätter. En mer enhetlig 

användning och definition av sådana 

element skulle främjas av en 

samordningsmekanism där Berec, 

kommissionen och de nationella 

regleringsmyndigheterna i övriga 

medlemsstater skulle förhandsgranska 

förslag till åtgärder innan nyttjanderätter 

beviljas av en medlemsstat och parallellt 

med det nationella offentliga samrådet. 

Den åtgärd som fastställs av den nationella 

regleringsmyndigheten kan endast vara en 

del i en bredare nationell åtgärd, som mer 

allmänt kan utgöras av beviljande, handel 

och uthyrning, varaktighet, förlängning 

eller ändring av nyttjanderätter för 

radiospektrum samt de urvalsförfaranden 

eller villkor som är förknippade med 

nyttjanderätterna. Därför får de nationella 

regleringsmyndigheterna, när de anmäler 

ett förslag till åtgärd, tillhandahålla 

information om andra förslag till nationella 

åtgärder av betydelse för det relevanta 

urvalsförfarandet för begränsning av 

nyttjanderätter för radiospektrum som inte 

omfattas av fackgranskningsmekanismen. 

grossistledet, eller metoderna för 

täckningsvillkor förbundna med 

nyttjanderätter. En mer enhetlig 

användning och definition av sådana 

element skulle främjas av en 

samordningsmekanism där Berec, 

kommissionen och de nationella 

regleringsmyndigheterna i övriga 

medlemsstater skulle förhandsgranska 

förslag till åtgärder innan nyttjanderätter 

beviljas av en medlemsstat och parallellt 

med det nationella offentliga samrådet. 

Innan de nationella 

regleringsmyndigheterna formulerar sitt 

lands spektrumpolitik avseende 

spektrumlicensiering måste de också 

kunna hänvisa till gemensamma principer 

om spektrumtilldelning i EU. Berec 

kommer ansvara för att utarbeta och 

uppdatera sådana riktlinjer så snart det är 

praktiskt möjligt efter det att kodexen 

antagits. Medlemsstaterna bör ta största 

möjliga hänsyn till Berecs riktlinjer. Den 

åtgärd som fastställs av den nationella 

regleringsmyndigheten kan endast vara en 

del i en bredare nationell åtgärd, som mer 

allmänt kan utgöras av beviljande, handel 

och uthyrning, varaktighet, förlängning 

eller ändring av nyttjanderätter för 

radiospektrum samt de urvalsförfaranden 

eller villkor som är förknippade med 

nyttjanderätterna. Därför får de nationella 

regleringsmyndigheterna, när de anmäler 

ett förslag till åtgärd, tillhandahålla 

information om andra förslag till nationella 

åtgärder av betydelse för det relevanta 

urvalsförfarandet för begränsning av 

nyttjanderätter för radiospektrum som inte 

omfattas av fackgranskningsmekanismen. 

Or. en 

Motivering 

Kommissionen har för avsikt att se till att huvudansvaret för spektrumförvaltningen fortsätter 

att ligga på respektive medlemsstat , och europeiska marknader kommer antagligen fortsätta 

att vara segmenterade på grund av nationella gränser så länge det saknas en enhetlig 

spektrumpolitik. Samtidigt som processen för sakkunnigbedömning kommer att leda till en 

viss efterhandssamordning mellan medlemsstaterna, kommer den att sakna förutsägbarhet 

och göra att en samordningspolitik mellan de nationella regleringsmyndigheterna, och i 

slutändan medlemsstaterna, försenas med flera år. 



AM\1122801SV.docx 69/155 PE602.947v01-00 

  SV 

 

Ändringsförslag   211 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 86 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(86) Medlemsstaterna bör uppmuntras 

att överväga gemensamma auktorisationer 

som ett alternativ vid utfärdandet av 

nyttjanderätter, om den väntade 

användningen omfattar gränsöverskridande 

situationer. 

(86) Medlemsstaterna bör vara skyldiga 

att överväga gemensamma auktorisationer 

som ett alternativ vid utfärdandet av 

nyttjanderätter, om den väntade 

användningen omfattar gränsöverskridande 

situationer och det finns en betydande risk 

för gränsöverskridande skadlig störning. 

De bör dessutom uppmuntras att överväga 

sådana gemensamma auktorisationer, 

särskilt på begäran av marknadsaktörer 

som tillhandahåller bevis för en 

gränsöverskridande efterfrågan på 

alleuropeiska tjänster. 

Or. en 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl med anknytning till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   212 

Michał Boni 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 86 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(86) Medlemsstaterna bör uppmuntras 

att överväga gemensamma auktorisationer 

som ett alternativ vid utfärdandet av 

nyttjanderätter, om den väntade 

användningen omfattar gränsöverskridande 

situationer. 

(86) Medlemsstaterna bör uppmuntras 

att överväga gemensamma auktorisationer 

som ett alternativ vid utfärdandet av 

nyttjanderätter, om den väntade 

användningen omfattar gränsöverskridande 

situationer. Medlemsstaterna bör också ha 

möjlighet att ge Berec, gruppen för 

radiospektrumpolitik eller kommissionen i 

uppgift att genomföra urvalsförfarandet. 
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Or. en 

Motivering 

Om ett gemensamt licensieringsförfarande inrättas kommer det att vara lättare att få till 

stånd en alleuropeisk licensieringspolitik. Medlemsstaterna kommer att ha en fortsatt viktig 

roll i detta förfarande, men de ska ha möjlighet att ge kommissionen eller Berec och gruppen 

för radiospektrumpolitik i uppgift att genomföra urvalsförfarandet. 

 

Ändringsförslag   213 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 91a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (91 a) Leverantörer av allmänna 

kommunikationsnät eller av allmänt 

tillgängliga elektroniska 

kommunikationstjänster bör informera 

slutanvändare om åtgärder som de kan 

vidta för att säkerställa säkerheten för sin 

kommunikation, t.ex. genom att använda 

särskilda typer av program eller 

krypteringsteknik. Kravet på att informera 

slutanvändarna om särskilda 

säkerhetsrisker bör inte befria en 

tjänsteleverantör från skyldigheten att på 

egen bekostnad vidta lämpliga och 

omedelbara åtgärder för att avhjälpa nya 

oförutsedda säkerhetsrisker och återställa 

tjänstens normala säkerhetsnivå. 

Information om säkerhetsrisker bör 

lämnas till abonnenten utan avgift. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   214 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 91a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (91 a) För att säkerställa skyddet av 

nätens och tjänsternas säkerhet och 



AM\1122801SV.docx 71/155 PE602.947v01-00 

  SV 

integritet bör användandet av 

totalsträckskryptering uppmuntras och, 

där så krävs, göras obligatoriskt, i 

enlighet med principen om inbyggt 

dataskydd och inbyggt integritetsskydd. 

Framför allt bör medlemsstaterna inte 

ålägga krypteringsleverantörer, 

leverantörer av elektroniska 

kommunikationstjänster och alla övriga 

organisationer (på alla nivåer i 

distributionskedjan) skyldigheter som 

skulle leda till sämre säkerhet för deras 

nät och tjänster, såsom att tillåta eller 

underlätta "bakdörrar”. 

Or. en 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl med anknytning till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   215 

Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 93 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(93) När tillhandahållandet av 

elektronisk kommunikation förlitar sig på 

allmänna resurser vars användning är 

föremål för särskild auktorisation får 

medlemsstaterna ge den myndighet som är 

behörig att utfärda auktorisationerna rätt att 

ta ut avgifter för att säkerställa en optimal 

användning av dessa resurser, i enlighet 

med de förfaranden som avses i detta 

direktiv. I enlighet med domstolens 

rättspraxis får inte medlemsstaterna ta ut 

några andra avgifter i samband med 

tillhandahållandet av nät och elektroniska 

kommunikationstjänster än de som 

föreskrivs i detta direktiv. I detta 

hänseende bör medlemsstaterna ha ett 

samstämmigt sätt att fastställa dessa 

avgifter för att se till att det allmänna 

auktorisationsförfarandet eller 

(93) När tillhandahållandet av 

elektronisk kommunikation förlitar sig på 

allmänna resurser vars användning är 

föremål för särskild auktorisation får 

medlemsstaterna ge den myndighet som är 

behörig att utfärda auktorisationerna rätt att 

ta ut avgifter för att säkerställa en optimal 

användning av dessa resurser, i enlighet 

med de förfaranden som avses i detta 

direktiv. Sådan användning kan 

säkerställas genom att fastställa avgifter 

på en nivå som speglar spektrums värde 

på bästa alternativa sätt. I enlighet med 

domstolens rättspraxis får inte 

medlemsstaterna ta ut några andra avgifter 

i samband med tillhandahållandet av nät 

och elektroniska kommunikationstjänster 

än de som föreskrivs i detta direktiv. I detta 

hänseende bör medlemsstaterna ha ett 
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nyttjanderätterna inte medför en orimlig 

finansiell belastning för de företag som 

tillhandahåller elektroniska 

kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster. 

samstämmigt sätt att fastställa dessa 

avgifter för att se till att det allmänna 

auktorisationsförfarandet eller 

nyttjanderätterna inte medför en orimlig 

finansiell belastning för de företag som 

tillhandahåller elektroniska 

kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster. 

Or. en 

Motivering 

Kodexen fastställer flera kriterier som måste beaktas i samband med avgifter, men lyckas i 

slutändan inte komma med någon tydlig vägledning om bästa praxis för att fastställa 

spektrumavgifter. Kodexen bör ange att avgifter inte behöver spegla spektrums värde på 

bästa alternativa sätt (dvs. alternativkostnader). 

 

Ändringsförslag   216 

Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 95 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(95) Avgifter kopplade till 

nyttjanderätter för radiospektrum kan, i 

linje med avgifternas roll att säkerställa en 

optimal användning av radiospektrum, 

påverka beslut om att ansöka om sådana 

rätter och om att ta radiospektrumresurser i 

bruk. När reservpriserna fastställs som ett 

sätt att avgöra den minimivärdering som 

säkerställer optimal användning bör 

medlemsstaterna därför se till att sådana 

priser, oavsett vilken typ av 

urvalsförfarande som används, också 

återspeglar extrakostnaderna för att 

uppfylla auktorisationsvillkor som införs 

för att främja policymål som rimligtvis inte 

kan väntas uppfyllas enligt normala 

kommersiella villkor, såsom villkor 

avseende territoriell täckning. Hänsyn bör 

då också tas till konkurrenssituationen på 

den berörda marknaden. 

(95) Avgifter kopplade till 

nyttjanderätter för radiospektrum kan, i 

linje med avgifternas roll att säkerställa en 

optimal användning av radiospektrum, 

påverka beslut om att ansöka om sådana 

rätter och om att ta radiospektrumresurser i 

bruk. När reservpriserna fastställs som ett 

sätt att avgöra den minimivärdering som 

säkerställer optimal användning bör 

medlemsstaterna därför se till att sådana 

priser, oavsett vilken typ av 

urvalsförfarande som används, återspeglar 

och är proportionerliga till 
extrakostnaderna för att uppfylla 

auktorisationsvillkor som införs för att 

främja policymål som rimligtvis inte kan 

väntas uppfyllas enligt normala 

kommersiella villkor, såsom villkor 

avseende territoriell täckning. Hänsyn bör 

då också tas till konkurrenssituationen på 

den berörda marknaden. 

Or. en 
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Motivering 

Genom en tydlig vägledning bör prisskillnaderna mellan medlemsstaterna kunna minskas. 

 

Ändringsförslag   217 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 103 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(103) Säkerställande av ubikvitär 

konnektivitet är mycket viktigt för den 

ekonomiska och sociala utvecklingen, 

deltagandet i samhällslivet och den sociala 

och territoriella sammanhållningen. I takt 

med att konnektivitet blir en självklar del 

av det europeiska samhället och den 

europeiska välfärden bör EU-täckning 

uppnås genom att medlemsstaterna inför 

ändamålsenliga täckningskrav som bör 

anpassas till varje betjänat område och 

begränsas till proportionella bördor för att 

inte hindra tjänsteleverantörernas 

utbyggnad. Täckningen av territoriet och 

konnektiviteten i hela medlemsstaterna bör 

maximeras och vara tillförlitlig, för att 

främja tjänster och tillämpningar inom och 

över gränserna, som uppkopplade bilar och 

e-hälsa. För att öka rättssäkerheten och 

förutsebarheten för investeringsbehov och 

garantera proportionell och rättvis 

konnektivitet för alla medborgare bör de 

behöriga myndigheternas tillämpning av 

täckningsskyldigheter samordnas på 

unionsnivå. Med tanke på nationella 

särdrag bör sådan samordning begränsas 

till allmänna kriterier som används för att 

fastställa och mäta täckningsskyldigheter, 

såsom befolkningstäthet och topologiska 

drag. 

(103) Säkerställande av ubikvitär 

konnektivitet är mycket viktigt för den 

ekonomiska och sociala utvecklingen, 

deltagandet i samhällslivet och den sociala 

och territoriella sammanhållningen. I takt 

med att konnektivitet blir en självklar del 

av det europeiska samhället och den 

europeiska välfärden bör EU-täckning 

uppnås genom att medlemsstaterna inför 

ändamålsenliga täckningskrav som bör 

anpassas till varje betjänat område och 

begränsas till proportionella bördor för att 

inte hindra tjänsteleverantörernas 

utbyggnad. Täckningen av territoriet och 

konnektiviteten i hela medlemsstaterna bör 

maximeras och vara tillförlitlig, för att 

främja tjänster och tillämpningar inom och 

över gränserna, som uppkopplade bilar och 

e-hälsa. För att öka rättssäkerheten och 

förutsebarheten för investeringsbehov och 

garantera proportionell och rättvis 

konnektivitet för alla medborgare bör de 

behöriga myndigheternas tillämpning av 

täckningsskyldigheter samordnas på 

unionsnivå. Med tanke på nationella 

särdrag bör sådan samordning begränsas 

till allmänna kriterier som används för att 

fastställa och mäta täckningsskyldigheter, 

såsom befolkningstäthet och topologiska 

drag, med hänsyn till principen om 

teknikneutralitet för att stimulera en 

kombination av bästa tekniker per region. 

Or. en 
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Ändringsförslag   218 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 103 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(103) Säkerställande av ubikvitär 

konnektivitet är mycket viktigt för den 

ekonomiska och sociala utvecklingen, 

deltagandet i samhällslivet och den sociala 

och territoriella sammanhållningen. I takt 

med att konnektivitet blir en självklar del 

av det europeiska samhället och den 

europeiska välfärden bör EU-täckning 

uppnås genom att medlemsstaterna inför 

ändamålsenliga täckningskrav som bör 

anpassas till varje betjänat område och 

begränsas till proportionella bördor för att 

inte hindra tjänsteleverantörernas 

utbyggnad. Täckningen av territoriet och 

konnektiviteten i hela medlemsstaterna bör 

maximeras och vara tillförlitlig, för att 

främja tjänster och tillämpningar inom och 

över gränserna, som uppkopplade bilar och 

e-hälsa. För att öka rättssäkerheten och 

förutsebarheten för investeringsbehov och 

garantera proportionell och rättvis 

konnektivitet för alla medborgare bör de 

behöriga myndigheternas tillämpning av 

täckningsskyldigheter samordnas på 

unionsnivå. Med tanke på nationella 

särdrag bör sådan samordning begränsas 

till allmänna kriterier som används för att 

fastställa och mäta täckningsskyldigheter, 

såsom befolkningstäthet och topologiska 

drag. 

(103) Säkerställande av ubikvitär 

konnektivitet är mycket viktigt för den 

ekonomiska och sociala utvecklingen, 

deltagandet i samhällslivet och den sociala 

och territoriella sammanhållningen. I takt 

med att konnektivitet blir en självklar del 

av det europeiska samhället och den 

europeiska välfärden bör EU-täckning 

uppnås genom att medlemsstaterna inför 

ändamålsenliga täckningskrav som bör 

anpassas till varje betjänat område och 

begränsas till proportionella bördor för att 

inte hindra tjänsteleverantörernas 

utbyggnad. Täckningen av territoriet och 

konnektiviteten i hela medlemsstaterna bör 

maximeras och vara tillförlitlig, för att 

främja tjänster och tillämpningar inom och 

över gränserna, som uppkopplade bilar och 

e-hälsa. För att öka rättssäkerheten och 

förutsebarheten för investeringsbehov och 

garantera proportionell och rättvis 

konnektivitet för alla medborgare bör de 

behöriga myndigheternas tillämpning av 

täckningsskyldigheter samordnas på 

unionsnivå. Med tanke på nationella 

särdrag bör sådan samordning begränsas 

till allmänna kriterier som används för att 

fastställa och mäta täckningsskyldigheter, 

såsom befolkningstäthet och topologiska 

drag, i enlighet med principen om 

teknikneutralitet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   219 

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

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 103 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(103) Säkerställande av ubikvitär 

konnektivitet är mycket viktigt för den 

ekonomiska och sociala utvecklingen, 

deltagandet i samhällslivet och den sociala 

och territoriella sammanhållningen. I takt 

med att konnektivitet blir en självklar del 

av det europeiska samhället och den 

europeiska välfärden bör EU-täckning 

uppnås genom att medlemsstaterna inför 

ändamålsenliga täckningskrav som bör 

anpassas till varje betjänat område och 

begränsas till proportionella bördor för att 

inte hindra tjänsteleverantörernas 

utbyggnad. Täckningen av territoriet och 

konnektiviteten i hela medlemsstaterna bör 

maximeras och vara tillförlitlig, för att 

främja tjänster och tillämpningar inom och 

över gränserna, som uppkopplade bilar och 

e-hälsa. För att öka rättssäkerheten och 

förutsebarheten för investeringsbehov och 

garantera proportionell och rättvis 

konnektivitet för alla medborgare bör de 

behöriga myndigheternas tillämpning av 

täckningsskyldigheter samordnas på 

unionsnivå. Med tanke på nationella 

särdrag bör sådan samordning begränsas 

till allmänna kriterier som används för att 

fastställa och mäta täckningsskyldigheter, 

såsom befolkningstäthet och topologiska 

drag. 

(103) Säkerställande av ubikvitär 

konnektivitet är mycket viktigt för den 

ekonomiska och sociala utvecklingen, 

deltagandet i samhällslivet och den sociala 

och territoriella sammanhållningen. I takt 

med att konnektivitet blir en självklar del 

av det europeiska samhället och den 

europeiska välfärden bör EU-täckning som 

omfattar 100 procent av alla europeiska 

medborgare uppnås genom att 

medlemsstaterna inför ändamålsenliga 

täckningskrav som bör anpassas till varje 

betjänat område och begränsas till 

proportionella bördor för att inte hindra 

tjänsteleverantörernas utbyggnad. 

Täckningen av territoriet och 

konnektiviteten i hela medlemsstaterna bör 

maximeras och vara tillförlitlig, för att 

främja tjänster och tillämpningar inom och 

över gränserna, som uppkopplade bilar och 

e-hälsa. För att öka rättssäkerheten och 

förutsebarheten för investeringsbehov och 

garantera proportionell och rättvis 

konnektivitet för alla medborgare bör de 

behöriga myndigheternas tillämpning av 

täckningsskyldigheter samordnas på 

unionsnivå. Med tanke på nationella 

särdrag bör sådan samordning begränsas 

till allmänna kriterier som används för att 

fastställa och mäta täckningsskyldigheter, 

såsom befolkningstäthet och topologiska 

drag. 

Or. en 

Motivering 

Täckningsskyldigheter är ett viktigt instrument för att åstadkomma ett gigabitsamhälle för 

alla EU-medborgare. 

 

Ändringsförslag   220 

Eva Kaili 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 103 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(103) Säkerställande av ubikvitär 

konnektivitet är mycket viktigt för den 

ekonomiska och sociala utvecklingen, 

deltagandet i samhällslivet och den sociala 

och territoriella sammanhållningen. I takt 

med att konnektivitet blir en självklar del 

av det europeiska samhället och den 

europeiska välfärden bör EU-täckning 

uppnås genom att medlemsstaterna inför 

ändamålsenliga täckningskrav som bör 

anpassas till varje betjänat område och 

begränsas till proportionella bördor för att 

inte hindra tjänsteleverantörernas 

utbyggnad. Täckningen av territoriet och 

konnektiviteten i hela medlemsstaterna bör 

maximeras och vara tillförlitlig, för att 

främja tjänster och tillämpningar inom och 

över gränserna, som uppkopplade bilar och 

e-hälsa. För att öka rättssäkerheten och 

förutsebarheten för investeringsbehov och 

garantera proportionell och rättvis 

konnektivitet för alla medborgare bör de 

behöriga myndigheternas tillämpning av 

täckningsskyldigheter samordnas på 

unionsnivå. Med tanke på nationella 

särdrag bör sådan samordning begränsas 

till allmänna kriterier som används för att 

fastställa och mäta täckningsskyldigheter, 

såsom befolkningstäthet och topologiska 

drag. 

(103) Säkerställande av ubikvitär 

konnektivitet är mycket viktigt för den 

ekonomiska och sociala utvecklingen, 

deltagandet i samhällslivet och den sociala 

och territoriella sammanhållningen. I takt 

med att konnektivitet blir en självklar del 

av det europeiska samhället och den 

europeiska välfärden bör EU-täckning som 

omfattar 100 procent av alla europeiska 

medborgare uppnås genom att 

medlemsstaterna inför ändamålsenliga 

täckningskrav som bör anpassas till varje 

betjänat område och begränsas till 

proportionella bördor för att inte hindra 

tjänsteleverantörernas utbyggnad. 

Täckningen av territoriet och 

konnektiviteten i hela medlemsstaterna bör 

maximeras och vara tillförlitlig, för att 

främja tjänster och tillämpningar inom och 

över gränserna, som uppkopplade bilar och 

e-hälsa. För att öka rättssäkerheten och 

förutsebarheten för investeringsbehov och 

garantera proportionell och rättvis 

konnektivitet för alla medborgare bör de 

behöriga myndigheternas tillämpning av 

täckningsskyldigheter samordnas på 

unionsnivå. Med tanke på nationella 

särdrag bör sådan samordning begränsas 

till allmänna kriterier som används för att 

fastställa och mäta täckningsskyldigheter, 

såsom befolkningstäthet och topologiska 

drag. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   221 

Pilar del Castillo Vera 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 105 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(105) Spektrumharmonisering och 

samordning och reglering av utrustning 

med hjälp av standardisering är 

kompletterande behov som behöver en tät 

(105) Spektrumharmonisering och 

samordning och reglering av utrustning 

med hjälp av standardisering är 

kompletterande behov som behöver en tät 



AM\1122801SV.docx 77/155 PE602.947v01-00 

  SV 

samordning för att effektivt uppnå målen, 

med stöd av gruppen för 

radiospektrumpolitik. Samordning mellan 

innehållet i och tidpunkterna för Cepts 

mandat enligt radiospektrumbeslutet och 

standardiseringsansökningar till 

standardiseringsorgan som Europeiska 

institutet för 

telekommunikationsstandarder, även när 

det gäller parametrar för radiomottagare, 

bör främja införandet av framtida system, 

stödja möjligheterna för gemensam 

användning av spektrum och säkerställa 

effektiv spektrumförvaltning. 

samordning för att effektivt uppnå målen, 

med stöd av gruppen för 

radiospektrumpolitik. Samordning mellan 

innehållet i och tidpunkterna för Cepts 

mandat enligt radiospektrumbeslutet och 

standardiseringsansökningar till 

standardiseringsorgan som Europeiska 

institutet för 

telekommunikationsstandarder, även när 

det gäller parametrar för radiomottagare, 

bör främja införandet av framtida system, 

stödja möjligheterna för gemensam 

användning av spektrum och säkerställa 

effektiv spektrumförvaltning. Varje 

standard, specifikation eller 

rekommendation om nätkomponenter och 

tillhörande faciliteter, oavsett om de är 

fasta eller mobila, bör där så är möjligt ta 

hänsyn till eventuella 

tillträdesskyldigheter som kan komma att 

behöva införas enligt detta direktiv. 

Or. en 

Motivering 

Oupplösligt förbundet med andra ändringsförslag. 

 

Ändringsförslag   222 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 106 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(106) Efterfrågan på harmoniserat 

radiospektrum är inte enhetlig i alla delar 

av unionen. När det finns en bristande 

efterfrågan på ett harmoniserat band på 

regional eller nationell nivå skulle 

medlemsstaterna undantagsvis kunna tillåta 

en alternativ användning av bandet, så 

länge som denna bristande efterfrågan 

kvarstår och förutsatt att den alternativa 

användningen inte inverkar på andra 

medlemsstaters harmoniserade användning 

av detta band och att användningen upphör 

när det uppstår en efterfrågan på det 

(106) Efterfrågan på harmoniserat 

radiospektrum är inte enhetlig i alla delar 

av unionen. När det finns en bristande 

efterfrågan på ett harmoniserat band på 

regional eller nationell nivå skulle 

medlemsstaterna undantagsvis kunna tillåta 

en alternativ användning av bandet, så 

länge som denna bristande efterfrågan 

kvarstår, utgår från en framåtblickande 

bedömning av marknadsutvecklingen och 

förutsatt att den alternativa användningen 

inte inverkar på andra medlemsstaters 

harmoniserade användning av detta band 
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harmoniserade bandet. och att användningen upphör när det 

uppstår en efterfrågan på det 

harmoniserade bandet. 

Or. en 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl med anknytning till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   223 

Morten Helveg Petersen 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 111 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(111) I de undantagsfall då 

medlemsstaterna beslutar att begränsa 

friheten att tillhandahålla elektroniska 

kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster på grunder som 

avser allmän ordning säkerhet, allmän 

säkerhet eller folkhälsa bör 

medlemsstaterna förklara skälen till 

denna begränsning. 

(111) I de undantagsfall då 

medlemsstaterna beslutar att begränsa 

friheten att tillhandahålla elektroniska 

kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster på grunder som 

avser allmän ordning säkerhet, allmän 

säkerhet eller folkhälsa bör denna 

begränsning vara vederbörligen 

motiverad, lagstadgad, respektera själva 

kärnan i de rättigheter och friheter som 

erkänns i stadgan och vara underställd 

proportionalitetsprincipen, i enlighet med 

artikel 52.1 i stadgan. All nationell 

lagstiftning som ger offentliga 

myndigheter generell tillgång till näten 

för eller innehållet i elektronisk 

kommunikation måste dessutom anses 

som en risk för själva kärnan i den 

grundläggande rätten till respekt för 

privatlivet som garanteras genom artikel 7 

i stadgan. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   224 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Förslag till direktiv 
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Skäl 113 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(113) Med tanke på den ökade efterfrågan 

på spektrum och nya varierande 

tillämpningar och tekniker som förutsätter 

mer flexibel tillgång till och användning av 

spektrum bör medlemsstaterna främja 

gemensam användning av spektrum genom 

att fastställa de lämpligaste 

auktorisationsordningarna för varje 

scenario och genom att fastställa 

ändamålsenliga och öppet redovisade 

bestämmelser och villkor för detta. 

Gemensam användning av spektrum säkrar 

i allt högre grad en ändamålsenlig och 

effektiv spektrumanvändning i och med att 

flera oberoende användare eller 

anordningar kan ha tillträde till samma 

frekvensband enligt olika typer av rättsliga 

ordningar så att ytterligare 

spektrumresurser blir tillgängliga, 

användningseffektiviteten ökar och 

spektrumtillgång underlättas för nya 

användare. Gemensam användning kan 

baseras på allmänna auktorisationer eller 

licensfri användning som, inom ramen för 

specifika delningsvillkor, ger flera 

användare möjlighet att få tillgång till och 

använda samma spektrum i olika 

geografiska områden eller vid olika 

tidpunkter. Den kan också baseras på 

individuella nyttjanderätter enligt sådana 

arrangemang som licensbaserat gemensamt 

tillträde där alla användare (med en 

befintlig användare och nya användare) 

enas om villkoren för gemensam tillgång, 

under tillsyn av de behöriga 

myndigheterna, på ett sätt som uppfyller 

minimikrav på garanterad 

radioöverföringskvalitet. När gemensam 

användning enligt olika 

auktorisationsordningar tillåts bör 

medlemsstaterna inte fastställa alltför stora 

skillnader i varaktighet för sådan 

användning enligt olika 

auktorisationsordningar. 

(113) Med tanke på den ökade efterfrågan 

på spektrum och nya varierande 

tillämpningar och tekniker som förutsätter 

mer flexibel tillgång till och användning av 

spektrum bör medlemsstaterna främja 

gemensam användning av spektrum genom 

att fastställa de lämpligaste 

auktorisationsordningarna för varje 

scenario och genom att fastställa 

ändamålsenliga och öppet redovisade 

bestämmelser och villkor för detta. I 

samband med detta bör medlemsstaterna 

säkerställa att oavbrutet fortsätta att 

tillhandahålla befintliga tjänster som 

använder spektrum, såsom 

satellitkonnektivitet av olika art, särskilt 

kommunikation, jordobservation och 

satellitnavigering. Gemensam 

användning av spektrum säkrar i allt högre 

grad en ändamålsenlig och effektiv 

spektrumanvändning i och med att flera 

oberoende användare eller anordningar kan 

ha tillträde till samma frekvensband enligt 

olika typer av rättsliga ordningar så att 

ytterligare spektrumresurser blir 

tillgängliga, användningseffektiviteten ökar 

och spektrumtillgång underlättas för nya 

användare. Gemensam användning kan 

baseras på allmänna auktorisationer eller 

licensfri användning som, inom ramen för 

specifika delningsvillkor, ger flera 

användare möjlighet att få tillgång till och 

använda samma spektrum i olika 

geografiska områden eller vid olika 

tidpunkter. Den kan också baseras på 

individuella nyttjanderätter enligt sådana 

arrangemang som licensbaserat gemensamt 

tillträde där alla användare (med en 

befintlig användare och nya användare) 

enas om villkoren för gemensam tillgång, 

under tillsyn av de behöriga 

myndigheterna, på ett sätt som uppfyller 

minimikrav på garanterad 

radioöverföringskvalitet. När gemensam 

användning enligt olika 

auktorisationsordningar tillåts bör 

medlemsstaterna inte fastställa alltför stora 
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skillnader i varaktighet för sådan 

användning enligt olika 

auktorisationsordningar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   225 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 119 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(119) Medlemsstaterna bör innan de 

beviljar en rättigheter endast kräva 

verifiering av element som rimligtvis kan 

visas av en normalt omsorgsfull sökande, 

med beaktande av radiospektrums 

avsevärda värde för allmänheten och 

marknadsvärde som begränsad offentlig 

resurs. Detta påverkar inte möjligheten till 

senare verifikation av att kriterierna för 

deltagande uppfylls, t.ex. genom milstolpar 

där kriterierna rimligtvis inte kan uppfyllas 

från början. För att upprätthålla en 

ändamålsenlig och effektiv användning av 

radiospektrum bör medlemsstaterna inte 

bevilja rättigheter i de fall då deras 

granskning visar att sökanden inte klarar 

att uppfylla villkor, utan att det påverkar 

möjligheten att främja tidsbegränsad 

användning i experimentellt syfte. 

Tillräckligt lång löptid på auktorisationerna 

för spektrumanvändning bör öka 

förutsebarheten för investeringar för att 

bidra till snabbare nätutbyggnad och bättre 

tjänster, liksom stabilitet som främjar 

handel och uthyrning av spektrum. Om inte 

användningen av spektrum är auktoriserad 

för obegränsad tid bör denna varaktighet 

både beakta de mål som ska uppnås och 

vara tillräckligt lång för att främja 

återvinning av de investeringar som gjorts. 

Medan en längre varaktighet kan säkra 

förutsebarheten för investeringar kan 

åtgärder för att säkerställa en 

ändamålsenlig och effektiv användning av 

radiospektrum, såsom den behöriga 

(119) Medlemsstaterna bör innan de 

beviljar en rättigheter endast kräva 

verifiering av element som rimligtvis kan 

visas av en normalt omsorgsfull sökande, 

med beaktande av radiospektrums 

avsevärda värde för allmänheten och 

marknadsvärde som begränsad offentlig 

resurs. Detta påverkar inte möjligheten till 

senare verifikation av att kriterierna för 

deltagande uppfylls, t.ex. genom milstolpar 

där kriterierna rimligtvis inte kan uppfyllas 

från början. För att upprätthålla en 

ändamålsenlig och effektiv användning av 

radiospektrum bör medlemsstaterna inte 

bevilja rättigheter i de fall då deras 

granskning visar att sökanden inte klarar 

att uppfylla villkor, utan att det påverkar 

möjligheten att främja tidsbegränsad 

användning i experimentellt syfte. 

Tillräckligt lång maximal löptid på 

auktorisationerna för spektrumanvändning 

bör öka förutsebarheten för investeringar 

för att bidra till snabbare nätutbyggnad och 

bättre tjänster, liksom stabilitet som 

främjar handel och uthyrning av spektrum, 

och genomgå regelbundna översyner för 

att bedöma om marknadsutveckling och 

teknisk innovation medger effektivare 

användning av spektrum. Om inte 

användningen av spektrum är auktoriserad 

för obegränsad tid bör denna varaktighet 

både beakta de mål som ska uppnås och 

vara tillräckligt lång för att främja 

återvinning av de investeringar som gjorts. 

Medan en längre varaktighet kan säkra 
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myndighetens befogenhet att ändra eller 

dra in en nyttjanderätt när de villkor som 

hör samman med nyttjanderätten inte 

uppfylls, eller främjande av 

handelsmöjligheter och uthyrning, bidra till 

att förhindra olämplig ackumulering av 

radiospektrum och stödja ökad flexibilitet 

vid distribueringen av spektrumresurser. 

Ökad användning av årsavgifter är också 

ett sätt att säkerställa en kontinuerlig 

bedömning av hur innehavare av 

nyttjanderätter använder spektrum. 

förutsebarheten för investeringar kan 

åtgärder för att säkerställa en 

ändamålsenlig och effektiv användning av 

radiospektrum, såsom den behöriga 

myndighetens befogenhet att ändra eller 

dra in en nyttjanderätt när de villkor som 

hör samman med nyttjanderätten inte 

uppfylls, eller främjande av 

handelsmöjligheter och uthyrning, bidra till 

att förhindra olämplig ackumulering av 

radiospektrum och stödja ökad flexibilitet 

vid distribueringen av spektrumresurser. 

Ökad användning av årsavgifter är också 

ett sätt att säkerställa en kontinuerlig 

bedömning av hur innehavare av 

nyttjanderätter använder spektrum. 

Or. en 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl med anknytning till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   226 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 119 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(119) Medlemsstaterna bör innan de 

beviljar en rättigheter endast kräva 

verifiering av element som rimligtvis kan 

visas av en normalt omsorgsfull sökande, 

med beaktande av radiospektrums 

avsevärda värde för allmänheten och 

marknadsvärde som begränsad offentlig 

resurs. Detta påverkar inte möjligheten till 

senare verifikation av att kriterierna för 

deltagande uppfylls, t.ex. genom milstolpar 

där kriterierna rimligtvis inte kan uppfyllas 

från början. För att upprätthålla en 

ändamålsenlig och effektiv användning av 

radiospektrum bör medlemsstaterna inte 

bevilja rättigheter i de fall då deras 

granskning visar att sökanden inte klarar 

att uppfylla villkor, utan att det påverkar 

(119) Medlemsstaterna bör innan de 

beviljar en rättigheter endast kräva 

verifiering av element som rimligtvis kan 

visas av en normalt omsorgsfull sökande, 

med beaktande av radiospektrums 

avsevärda värde för allmänheten och 

marknadsvärde som begränsad offentlig 

resurs. Detta påverkar inte möjligheten till 

senare verifikation av att kriterierna för 

deltagande uppfylls, t.ex. genom milstolpar 

där kriterierna rimligtvis inte kan uppfyllas 

från början. För att upprätthålla en 

ändamålsenlig och effektiv användning av 

radiospektrum bör medlemsstaterna inte 

bevilja rättigheter i de fall då deras 

granskning visar att sökanden inte klarar 

att uppfylla villkor, utan att det påverkar 
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möjligheten att främja tidsbegränsad 

användning i experimentellt syfte. 

Tillräckligt lång löptid på auktorisationerna 

för spektrumanvändning bör öka 

förutsebarheten för investeringar för att 

bidra till snabbare nätutbyggnad och bättre 

tjänster, liksom stabilitet som främjar 

handel och uthyrning av spektrum. Om inte 

användningen av spektrum är auktoriserad 

för obegränsad tid bör denna varaktighet 

både beakta de mål som ska uppnås och 

vara tillräckligt lång för att främja 

återvinning av de investeringar som gjorts. 

Medan en längre varaktighet kan säkra 

förutsebarheten för investeringar kan 

åtgärder för att säkerställa en 

ändamålsenlig och effektiv användning av 

radiospektrum, såsom den behöriga 

myndighetens befogenhet att ändra eller 

dra in en nyttjanderätt när de villkor som 

hör samman med nyttjanderätten inte 

uppfylls, eller främjande av 

handelsmöjligheter och uthyrning, bidra till 

att förhindra olämplig ackumulering av 

radiospektrum och stödja ökad flexibilitet 

vid distribueringen av spektrumresurser. 

Ökad användning av årsavgifter är också 

ett sätt att säkerställa en kontinuerlig 

bedömning av hur innehavare av 

nyttjanderätter använder spektrum. 

möjligheten att främja tidsbegränsad 

användning i experimentellt syfte. 

Tillräckligt lång löptid på auktorisationerna 

för spektrumanvändning bör öka 

förutsebarheten för investeringar för att 

bidra till snabbare nätutbyggnad och bättre 

tjänster, liksom stabilitet som främjar 

handel och uthyrning av spektrum. Om inte 

användningen av spektrum är auktoriserad 

för obegränsad tid bör denna varaktighet 

både beakta de mål som ska uppnås och 

vara tillräckligt lång för att främja 

återvinning av de investeringar som gjorts. 

Medan en längre varaktighet kan säkra 

förutsebarheten för investeringar är 

åtgärder för att säkerställa en 

ändamålsenlig och effektiv användning av 

radiospektrum lika viktiga, såsom den 

behöriga myndighetens befogenhet att göra 

en halvtidsutvärdering efter beviljande av 

nyttjanderätter och att ändra eller dra in en 

nyttjanderätt när de villkor som hör 

samman med nyttjanderätten inte uppfylls, 

eller främjande av handelsmöjligheter och 

uthyrning, och kommer att bidra till att 

förhindra olämplig ackumulering av 

radiospektrum och stödja ökad flexibilitet 

vid distribueringen av spektrumresurser. 

Ökad användning av årsavgifter är också 

ett sätt att säkerställa en kontinuerlig 

bedömning av hur innehavare av 

nyttjanderätter använder spektrum. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   227 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 124 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(124) Åtgärder som vidtas specifikt för att 

främja konkurrens i samband med 

beviljande eller förlängning av 

nyttjanderätter för radiospektrum bör 

beslutas av nationella 

regleringsmyndigheter, som har den 

(124) Åtgärder som vidtas specifikt för att 

främja konkurrens i samband med 

beviljande eller förlängning av 

nyttjanderätter för radiospektrum bör 

beslutas av nationella 

regleringsmyndigheter, som har den 
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nödvändiga kunskapen om ekonomi, teknik 

och marknad. Villkoren för 

spektrumtilldelning kan påverka 

konkurrenssituationen på marknader för 

elektronisk kommunikation samt 

tillträdesvillkoren. Begränsad tillgång till 

spektrum, i synnerhet när spektrum är en 

bristvara, kan skapa ett hinder för tillträde 

eller hindra investering, utbyggnad av nät, 

tillhandahållande av nya tjänster eller 

tillämpningar, innovation och konkurrens. 

Nya nyttjanderätter, inklusive sådana som 

förvärvas genom överlåtelse eller 

uthyrning, och införandet av nya flexibla 

kriterier för spektrumanvändning kan 

också påverka befintlig konkurrens. Vid 

felaktig tillämpning kan vissa villkor som 

används för att främja konkurrens ha andra 

effekter. Exempelvis kan 

spektrumbegränsningar och reservation av 

spektrum skapa konstlade brister, 

skyldigheter kopplade till tillträde i 

grossistledet kan på ett orimligt sätt 

begränsa affärsmodeller i avsaknad av 

marknadsmakt och 

överlåtelsebegränsningar kan hämma 

utvecklingen av andrahandsmarknader. 

Inför införandet av sådana villkor är det 

därför nödvändigt med ett konsekvent och 

objektivt konkurrenstest som bör tillämpas 

på ett konsekvent sätt. Användningen av 

sådana åtgärder bör därför baseras på de 

nationella regleringsmyndigheternas 

grundliga och objektiva bedömning av 

marknaden och konkurrensvillkoren på 

denna. 

nödvändiga kunskapen om ekonomi, teknik 

och marknad. Villkoren för 

spektrumtilldelning kan påverka 

konkurrenssituationen på marknader för 

elektronisk kommunikation samt 

tillträdesvillkoren. Begränsad tillgång till 

spektrum, i synnerhet när spektrum är en 

bristvara, kan skapa ett hinder för tillträde 

eller hindra investering, utbyggnad av nät, 

tillhandahållande av nya tjänster eller 

tillämpningar, innovation och konkurrens. 

Nya nyttjanderätter, inklusive sådana som 

förvärvas genom överlåtelse eller 

uthyrning, och införandet av nya flexibla 

kriterier för spektrumanvändning kan 

också påverka befintlig konkurrens. Vid 

felaktig tillämpning kan vissa villkor som 

används för att främja konkurrens ha andra 

effekter. Exempelvis kan 

spektrumbegränsningar och reservation av 

spektrum skapa konstlade brister, 

skyldigheter kopplade till tillträde i 

grossistledet kan på ett orimligt sätt 

begränsa affärsmodeller i avsaknad av 

marknadsmakt och 

överlåtelsebegränsningar kan hämma 

utvecklingen av andrahandsmarknader. 

Inför införandet av sådana villkor är det 

därför nödvändigt med ett konsekvent och 

objektivt konkurrenstest som bör tillämpas 

på ett konsekvent sätt. Användningen av 

sådana åtgärder bör därför baseras på de 

nationella regleringsmyndigheternas 

grundliga och objektiva bedömning av 

marknaden och konkurrensvillkoren på 

denna. De nationella 

regleringsmyndigheterna bör dock se till 

att spektrum används på ett effektivt och 

ändamålsenligt sätt som underlättar 

konkurrensen och inte bara används av 

ett fåtal aktörer för att begränsa 

konkurrensen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   228 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 
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Skäl 127 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(127) Mot bakgrund av den massivt 

ökande efterfrågan på radiospektrum, 

liksom av slutanvändarnas efterfrågan på 

trådlös bredbandskapacitet, gör att det 

krävs lösningar som möjliggör alternativa, 

kompletterande, spektrumeffektiva 

lösningar, inklusive trådlöst 

anslutningssystem med låg effekt och liten 

räckvidd, som t.ex. trådlösa lokala nätverk 

(RLAN) och nät med små cellulära 

accesspunkter med låg effekt. Sådana 

kompletterande trådlösa accessystem, i 

synnerhet allmänt tillgängliga RLAN-

accesspunkter, gör internet allt mer 

lättåtkomligt för slutanvändarna och gör 

det möjligt för mobiloperatörerna att 

avlasta trafiken. RLAN använder 

harmoniserat radiospektrum utan att kräva 

någon individuell auktorisation eller 

nyttjanderätt för spektrum. De flesta 

RLAN-accesspunkterna används i dag av 

privata slutanvändare som en lokal trådlös 

utökning av deras fasta 

bredbandsanslutning. Inom gränserna för 

sina egna internetabonnemang bör 

slutanvändarna inte hindras från att välja 

att dela anslutningen till sitt RLAN med 

andra, så att man kan öka antalet 

tillgängliga accesspunkter, särskilt i 

tätbefolkade områden, maximera den 

trådlösa datakapaciteten genom 

återanvändning av radiospektrum och 

skapa en kostnadseffektiv och 

kompletterande trådlös 

bredbandsinfrastruktur som är tillgänglig 

för andra slutanvändare. Därför bör 

onödiga begränsningar av utbyggnad och 

sammanlänkning av RLAN-accesspunkter 

också avskaffas. Offentliga organ eller 

leverantörer av offentliga tjänster som i 

sina lokaler använder RLAN för personal, 

besökare eller kunder, t.ex. för att 

underlätta tillgången till e-

förvaltningstjänster eller för information 

om allmänna transporter eller vägtrafik, 

skulle också kunna ge tillgång till sådana 

accesspunkter för allmän användning av 

(127) Mot bakgrund av den massivt 

ökande efterfrågan på radiospektrum, 

liksom av slutanvändarnas efterfrågan på 

trådlös bredbandskapacitet, gör att det 

krävs lösningar som möjliggör alternativa, 

kompletterande, spektrumeffektiva 

lösningar, inklusive trådlöst 

anslutningssystem med låg effekt och liten 

räckvidd, som t.ex. trådlösa lokala nätverk 

(RLAN) och nät med små cellulära 

accesspunkter med låg effekt. Sådana 

kompletterande trådlösa accessystem, i 

synnerhet allmänt tillgängliga RLAN-

accesspunkter, gör internet allt mer 

lättåtkomligt för slutanvändarna och gör 

det möjligt för mobiloperatörerna att 

avlasta trafiken. RLAN använder 

harmoniserat radiospektrum utan att kräva 

någon individuell auktorisation eller 

nyttjanderätt för spektrum. De flesta 

RLAN-accesspunkterna används i dag av 

privata slutanvändare som en lokal trådlös 

utökning av deras fasta 

bredbandsanslutning. Inom gränserna för 

sina egna internetabonnemang bör 

slutanvändarna inte hindras från att välja 

att dela anslutningen till sitt RLAN med 

andra, så att man kan öka antalet 

tillgängliga accesspunkter, särskilt i 

tätbefolkade områden, maximera den 

trådlösa datakapaciteten genom 

återanvändning av radiospektrum och 

skapa en kostnadseffektiv och 

kompletterande trådlös 

bredbandsinfrastruktur som är tillgänglig 

för andra slutanvändare. Därför bör 

onödiga begränsningar av utbyggnad och 

sammanlänkning av RLAN-accesspunkter 

också avskaffas. Offentliga organ eller 

leverantörer av offentliga tjänster som i 

sina lokaler använder RLAN för personal, 

besökare eller kunder, t.ex. för att 

underlätta tillgången till e-

förvaltningstjänster eller för information 

om allmänna transporter eller vägtrafik, 

skulle också kunna ge tillgång till sådana 

accesspunkter för allmän användning av 
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medborgarna, som en sidotjänst till de 

tjänster som de erbjuder allmänheten i 

dessa lokaler, i den utsträckning som detta 

tillåts av konkurrensreglerna och 

bestämmelserna om offentlig upphandling. 

Den som tillhandahåller sådant lokalt 

tillträde till elektroniska 

kommunikationsnät inom eller kring privat 

egendom eller ett begränsat offentligt 

område, på icke-kommersiell grund eller 

som en sidotjänst till en annan verksamhet 

som inte är beroende av anslutning (såsom 

RLAN-hotspots som görs tillgängliga för 

kunder som utnyttjar andra kommersiella 

verksamheter eller för allmänheten i det 

området) kan behöva efterleva allmänna 

auktorisationer för nyttjanderätter avseende 

radiospektrum, men bör inte omfattas av 

några villkor eller auktorisationer som 

gäller för leverantörer av allmänna 

kommunikationsnät eller 

kommunikationstjänster eller några 

skyldigheter avseende slutanvändare eller 

samtrafik. Sådana tillhandahållare omfattas 

dock fortfarande av 

ansvarighetsbestämmelserna i artikel 12 i 

direktiv 2000/31/EG om elektronisk 

handel35 . Annan teknik, som LiFi, börjar 

utvecklas och därigenom kommer den 

nuvarande radiospektrumkapaciteten i 

RLAN och trådlösa accesspunkter att 

kompletteras med optiskt synliga 

ljusbaserade accesspunkter som skapar 

trådlösa lokala hybridnät som möjliggör 

optisk trådlös kommunikation. 

medborgarna, som en sidotjänst till de 

tjänster som de erbjuder allmänheten i 

dessa lokaler, i den utsträckning som detta 

tillåts av konkurrensreglerna och 

bestämmelserna om offentlig upphandling. 

Den som tillhandahåller sådant lokalt 

tillträde till elektroniska 

kommunikationsnät inom eller kring privat 

egendom eller ett begränsat offentligt 

område, på icke-kommersiell grund eller 

som en sidotjänst till en annan verksamhet 

som inte är beroende av anslutning (såsom 

RLAN-hotspots som görs tillgängliga för 

kunder som utnyttjar andra kommersiella 

verksamheter eller för allmänheten i det 

området) kan behöva efterleva allmänna 

auktorisationer för nyttjanderätter avseende 

radiospektrum, men bör inte omfattas av 

några villkor eller auktorisationer som 

gäller för leverantörer av allmänna 

kommunikationsnät eller 

kommunikationstjänster eller några 

skyldigheter avseende slutanvändare eller 

samtrafik. Sådana tillhandahållare bör dock 

i fortsättningen inte omfattas av 

ansvarighetsbestämmelserna i artikel 12 i 

direktiv 2000/31/EG om elektronisk 

handel35, eftersom ansvaret hos enskilda 

som ger tredjepart lokal tillgång i 

ickekommersiellt syfte till innehåll som 

överförts genom deras nät, som de saknar 

kontroll över, skulle avskräcka dem från 

detta. Annan teknik, som LiFi, börjar 

utvecklas och därigenom kommer den 

nuvarande radiospektrumkapaciteten i 

RLAN och trådlösa accesspunkter att 

kompletteras med optiskt synliga 

ljusbaserade accesspunkter som skapar 

trådlösa lokala hybridnät som möjliggör 

optisk trådlös kommunikation. 

_________________ _________________ 

35 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa 

rättsliga aspekter på 

informationssamhällets tjänster, särskilt 

elektronisk handel, på den inre marknaden 

(”Direktiv om elektronisk handel”) (EUT L 

178, 17.7.2000, s. 1). 

35 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa 

rättsliga aspekter på 

informationssamhällets tjänster, särskilt 

elektronisk handel, på den inre marknaden 

(”Direktiv om elektronisk handel”) (EUT L 

178, 17.7.2000, s. 1). 
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Or. en 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl med anknytning till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   229 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Julia Reda 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 127 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(127) Mot bakgrund av den massivt 

ökande efterfrågan på radiospektrum, 

liksom av slutanvändarnas efterfrågan på 

trådlös bredbandskapacitet, gör att det 

krävs lösningar som möjliggör alternativa, 

kompletterande, spektrumeffektiva 

lösningar, inklusive trådlöst 

anslutningssystem med låg effekt och liten 

räckvidd, som t.ex. trådlösa lokala nätverk 

(RLAN) och nät med små cellulära 

accesspunkter med låg effekt. Sådana 

kompletterande trådlösa accessystem, i 

synnerhet allmänt tillgängliga RLAN-

accesspunkter, gör internet allt mer 

lättåtkomligt för slutanvändarna och gör 

det möjligt för mobiloperatörerna att 

avlasta trafiken. RLAN använder 

harmoniserat radiospektrum utan att kräva 

någon individuell auktorisation eller 

nyttjanderätt för spektrum. De flesta 

RLAN-accesspunkterna används i dag av 

privata slutanvändare som en lokal trådlös 

utökning av deras fasta 

bredbandsanslutning. Inom gränserna för 

sina egna internetabonnemang bör 

slutanvändarna inte hindras från att välja 

att dela anslutningen till sitt RLAN med 

andra, så att man kan öka antalet 

tillgängliga accesspunkter, särskilt i 

tätbefolkade områden, maximera den 

trådlösa datakapaciteten genom 

återanvändning av radiospektrum och 

(127) Mot bakgrund av den massivt 

ökande efterfrågan på radiospektrum, 

liksom av slutanvändarnas efterfrågan på 

trådlös bredbandskapacitet, gör att det 

krävs lösningar som möjliggör alternativa, 

kompletterande, spektrumeffektiva 

lösningar, inklusive trådlöst 

anslutningssystem med låg effekt och liten 

räckvidd, som t.ex. trådlösa lokala nätverk 

(RLAN) och nät med små cellulära 

accesspunkter med låg effekt. Sådana 

kompletterande trådlösa accessystem, i 

synnerhet allmänt tillgängliga RLAN-

accesspunkter, gör internet allt mer 

lättåtkomligt för slutanvändarna och gör 

det möjligt för mobiloperatörerna att 

avlasta trafiken. RLAN använder 

harmoniserat radiospektrum utan att kräva 

någon individuell auktorisation eller 

nyttjanderätt för spektrum. De flesta 

RLAN-accesspunkterna används i dag av 

privata slutanvändare som en lokal trådlös 

utökning av deras fasta 

bredbandsanslutning. Inom gränserna för 

sina egna internetabonnemang bör 

slutanvändarna uppmuntras att dela 

anslutningen till sitt RLAN med andra, så 

att man kan öka antalet tillgängliga 

accesspunkter, särskilt i tätbefolkade 

områden, maximera den trådlösa 

datakapaciteten genom återanvändning av 

radiospektrum och skapa en 
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skapa en kostnadseffektiv och 

kompletterande trådlös 

bredbandsinfrastruktur som är tillgänglig 

för andra slutanvändare. Därför bör 

onödiga begränsningar av utbyggnad och 

sammanlänkning av RLAN-accesspunkter 

också avskaffas. Offentliga organ eller 

leverantörer av offentliga tjänster som i 

sina lokaler använder RLAN för personal, 

besökare eller kunder, t.ex. för att 

underlätta tillgången till e-

förvaltningstjänster eller för information 

om allmänna transporter eller vägtrafik, 

skulle också kunna ge tillgång till sådana 

accesspunkter för allmän användning av 

medborgarna, som en sidotjänst till de 

tjänster som de erbjuder allmänheten i 

dessa lokaler, i den utsträckning som detta 

tillåts av konkurrensreglerna och 

bestämmelserna om offentlig upphandling. 

Den som tillhandahåller sådant lokalt 

tillträde till elektroniska 

kommunikationsnät inom eller kring privat 

egendom eller ett begränsat offentligt 

område, på icke-kommersiell grund eller 

som en sidotjänst till en annan verksamhet 

som inte är beroende av anslutning (såsom 

RLAN-hotspots som görs tillgängliga för 

kunder som utnyttjar andra kommersiella 

verksamheter eller för allmänheten i det 

området) kan behöva efterleva allmänna 

auktorisationer för nyttjanderätter avseende 

radiospektrum, men bör inte omfattas av 

några villkor eller auktorisationer som 

gäller för leverantörer av allmänna 

kommunikationsnät eller 

kommunikationstjänster eller några 

skyldigheter avseende slutanvändare eller 

samtrafik. Sådana tillhandahållare omfattas 

dock fortfarande av 

ansvarighetsbestämmelserna i artikel 12 i 

direktiv 2000/31/EG om elektronisk 

handel35 . Annan teknik, som LiFi, börjar 

utvecklas och därigenom kommer den 

nuvarande radiospektrumkapaciteten i 

RLAN och trådlösa accesspunkter att 

kompletteras med optiskt synliga 

ljusbaserade accesspunkter som skapar 

trådlösa lokala hybridnät som möjliggör 

optisk trådlös kommunikation. 

kostnadseffektiv och kompletterande 

trådlös bredbandsinfrastruktur som är 

tillgänglig för andra slutanvändare. Därför 

bör onödiga begränsningar av utbyggnad 

och sammanlänkning av RLAN-

accesspunkter också avskaffas. Offentliga 

organ eller leverantörer av offentliga 

tjänster som i sina lokaler använder RLAN 

för personal, besökare eller kunder, t.ex. 

för att underlätta tillgången till e-

förvaltningstjänster eller för information 

om allmänna transporter eller vägtrafik, 

skulle också kunna ge tillgång till sådana 

accesspunkter för allmän användning av 

medborgarna, som en sidotjänst till de 

tjänster som de erbjuder allmänheten i 

dessa lokaler, i den utsträckning som detta 

tillåts av konkurrensreglerna och 

bestämmelserna om offentlig upphandling. 

Den som tillhandahåller sådant lokalt 

tillträde till elektroniska 

kommunikationsnät inom eller kring privat 

egendom eller ett begränsat offentligt 

område, på icke-kommersiell grund eller 

som en sidotjänst till en annan verksamhet 

som inte är beroende av anslutning (såsom 

RLAN-hotspots som görs tillgängliga för 

kunder som utnyttjar andra kommersiella 

verksamheter eller för allmänheten i det 

området) kan behöva efterleva allmänna 

auktorisationer för nyttjanderätter avseende 

radiospektrum, men bör inte omfattas av 

några villkor eller auktorisationer som 

gäller för leverantörer av allmänna 

kommunikationsnät eller 

kommunikationstjänster eller några 

skyldigheter avseende slutanvändare eller 

samtrafik. Sådana tillhandahållare, såväl 

som slutanvändare eller konsumenter som 

delar anslutning, omfattas dock 

fortfarande av ansvarighetsbestämmelserna 

i artikel 12 i direktiv 2000/31/EG om 

elektronisk handel35. Annan teknik, som 

LiFi, börjar utvecklas och därigenom 

kommer den nuvarande 

radiospektrumkapaciteten i RLAN och 

trådlösa accesspunkter att kompletteras 

med optiskt synliga ljusbaserade 

accesspunkter som skapar trådlösa lokala 

hybridnät som möjliggör optisk trådlös 
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kommunikation. 

_________________ _________________ 

35 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa 

rättsliga aspekter på 

informationssamhällets tjänster, särskilt 

elektronisk handel, på den inre marknaden 

(”Direktiv om elektronisk handel”) (EUT L 

178, 17.7.2000, s. 1). 

35 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa 

rättsliga aspekter på 

informationssamhällets tjänster, särskilt 

elektronisk handel, på den inre marknaden 

(”Direktiv om elektronisk handel”) (EUT L 

178, 17.7.2000, s. 1). 

Or. en 

 

Ändringsförslag   230 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 138 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(138) När sådana interoperabilitetsfrågor 

uppstår kan kommissionen begära en 

Berec-rapport, som ska innehålla en 

faktabaserad bedömning av 

marknadssituationen på unionsnivå och i 

medlemsstaterna. På grundval av Berec-

rapporten och andra tillgängliga fakta, och 

med beaktande av effekterna på den inre 

marknaden, bör kommissionen besluta om 

de nationella regleringsmyndigheterna 

behöver vidta regleringsåtgärder. Om 

kommissionen anser att sådana 

regleringsåtgärder bör övervägas av 

nationella regleringsmyndigheter får den 

anta genomförandeåtgärder för att 

specificera typen och räckvidden för de 

nationella regleringsmyndigheternas 

eventuella regleringsåtgärder, i synnerhet 

när det gäller åtgärder för att införa en 

obligatorisk användning av standarder eller 

specifikationer för samtliga leverantörer 

eller vissa leverantörer. Begreppen 

europeisk standard och internationell 

standard definieras i artikel 2 i förordning 

(EU) nr 1025/201236 . De nationella 

regleringsmyndigheterna bör utifrån de 

särskilda nationella omständigheterna 

bedöma om det är nödvändigt och 

(138) När sådana interoperabilitetsfrågor 

uppstår kan kommissionen begära en 

Berec-rapport, som ska innehålla en 

faktabaserad bedömning av 

marknadssituationen på unionsnivå och i 

medlemsstaterna. På grundval av Berec-

rapporten och andra tillgängliga fakta, och 

med beaktande av effekterna på den inre 

marknaden, bör kommissionen besluta om 

de nationella regleringsmyndigheterna 

behöver vidta regleringsåtgärder. Om 

kommissionen anser att sådana 

regleringsåtgärder bör övervägas av 

nationella regleringsmyndigheter får den 

anta genomförandeåtgärder för att 

specificera typen och räckvidden för de 

nationella regleringsmyndigheternas 

eventuella regleringsåtgärder, i synnerhet 

när det gäller åtgärder för att införa en 

obligatorisk användning av standarder eller 

specifikationer för samtliga leverantörer 

eller vissa leverantörer. Begreppen 

europeisk standard och internationell 

standard definieras i artikel 2 i förordning 

(EU) nr 1025/201236. De nationella 

regleringsmyndigheterna bör utifrån de 

särskilda nationella omständigheterna 

bedöma om det är nödvändigt och 
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motiverat med någon åtgärd för att 

säkerställa genomgående konnektivitet 

eller tillgång till larmtjänster och bör, i 

sådana fall, införa proportionella 

skyldigheter i enlighet med kommissionens 

genomförandeåtgärder. 

motiverat med någon åtgärd för att 

säkerställa genomgående konnektivitet 

eller tillgång till larmtjänster och bör, i 

sådana fall, införa proportionella 

skyldigheter i enlighet med kommissionens 

genomförandeåtgärder. De nationella 

regleringsmyndigheterna bör inte tillfoga 

ytterligare krav till kommissionens 

genomförandeåtgärder, eftersom detta 

skulle skapa hinder på den inre 

marknaden. 

_________________ _________________ 

36 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 

oktober 2012 om europeisk standardisering 

och om ändring av rådets direktiv 

89/686/EEG och 93/15/EEG samt av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

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

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

2009/23/EG och 2009/105/EG samt om 

upphävande av rådets beslut 87/95/EEG 

och Europaparlamentets och rådets beslut 

1673/2006/EG (EUT L 364, 14.11.2012, s. 

12). 

36 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 

oktober 2012 om europeisk standardisering 

och om ändring av rådets direktiv 

89/686/EEG och 93/15/EEG samt av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

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

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

2009/23/EG och 2009/105/EG samt om 

upphävande av rådets beslut 87/95/EEG 

och Europaparlamentets och rådets beslut 

1673/2006/EG (EUT L 364, 14.11.2012, s. 

12). 

Or. en 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl med anknytning till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   231 

Olle Ludvigsson 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 139 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(139) I situationer då företag saknar 

tillgång till fungerande alternativ till ej 

replikerbara tillgångar fram till första 

utgreningsstället bör de nationella 

regleringsmyndigheterna ha befogenhet att 

införa tillträdesskyldigheter för alla 

operatörer, utan att det påverkar deras 

(139) I situationer då företag saknar 

tillgång till fungerande alternativ till ej 

replikerbara tillgångar fram till första 

utgreningsstället bör de nationella 

regleringsmyndigheterna ha befogenhet att 

införa tillträdesskyldigheter för alla 

operatörer, utan att det påverkar deras 
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respektive marknadsmakt. I detta 

hänseende bör de nationella 

regleringsmyndigheterna analysera alla 

tekniska och ekonomiska hinder för 

framtida replikering av nät. Enbart det 

faktum att det finns mer än en sådan 

infrastruktur bör inte nödvändigtvis tolkas 

som att det visar att tillgångarna är 

replikerbara. Det första utgreningsstället 

bör identifieras baserat på objektiva 

kriterier. 

respektive marknadsmakt. I detta 

hänseende bör de nationella 

regleringsmyndigheterna analysera alla 

tekniska och ekonomiska hinder för 

framtida replikering av nät. Enbart det 

faktum att det finns mer än en sådan 

infrastruktur bör inte nödvändigtvis tolkas 

som att det visar att tillgångarna är 

replikerbara. Det första utgreningsstället 

bör identifieras baserat på objektiva 

kriterier. Under vissa omständigheter bör 

de nationella regleringsmyndigheterna 

kunna införa tillträdesskyldigheter till 

aktiva nätkomponenter som används för 

tillhandahållande av tjänster på sådan 

infrastruktur. Sådana omständigheter kan 

inträffa när tillträde till passiva 

komponenter skulle vara ekonomiskt 

ineffektivt eller fysiskt ogenomförbart. De 

nationella regleringsmyndigheterna bör 

inte införa skyldigheter bortom det första 

koncentrations- eller utgreningsstället när 

tillträde redan tillhandahålls på en 

teknisk nivå som för den tillträdessökande 

medger samma funktionalitet och 

möjlighet att kontrollera och skräddarsy 

tjänster och kostnader liknande dem den 

hade åtnjutit genom symmetrisk reglering. 

För att säkra hållbara 

konkurrensmässiga resultat för 

slutanvändare måste man se till att största 

möjliga del av värdekedjan för varje 

produkt riktad till slutanvändare 

konkurrensutsätts. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   232 

Eva Kaili 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 139 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(139) I situationer då företag saknar 

tillgång till fungerande alternativ till ej 

replikerbara tillgångar fram till första 

utgreningsstället bör de nationella 

(139) I situationer då företag saknar 

tillgång till fungerande alternativ till ej 

replikerbara tillgångar fram till första 

utgreningsstället bör de nationella 
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regleringsmyndigheterna ha befogenhet att 

införa tillträdesskyldigheter för alla 

operatörer, utan att det påverkar deras 

respektive marknadsmakt. I detta 

hänseende bör de nationella 

regleringsmyndigheterna analysera alla 

tekniska och ekonomiska hinder för 

framtida replikering av nät. Enbart det 

faktum att det finns mer än en sådan 

infrastruktur bör inte nödvändigtvis tolkas 

som att det visar att tillgångarna är 

replikerbara. Det första utgreningsstället 

bör identifieras baserat på objektiva 

kriterier. 

regleringsmyndigheterna ha befogenhet att 

införa tillträdesskyldigheter för alla 

operatörer, utan att det påverkar deras 

respektive marknadsmakt. I detta 

hänseende bör de nationella 

regleringsmyndigheterna analysera alla 

tekniska och ekonomiska hinder för 

framtida replikering av nät. Enbart det 

faktum att det finns mer än en sådan 

infrastruktur bör inte nödvändigtvis tolkas 

som att det visar att tillgångarna är 

replikerbara. Det första utgreningsstället 

bör identifieras baserat på objektiva 

kriterier. 

Under vissa omständigheter och i linje 

med detta direktivs syften bör de 

nationella regleringsmyndigheterna 

kunna införa tillträdesskyldigheter till 

aktiva nätkomponenter som används för 

tillhandahållande av tjänster på sådan 

infrastruktur. Sådana omständigheter kan 

inträffa när tillträde till passiva 

komponenter skulle vara ekonomiskt 

ineffektivt eller fysiskt ogenomförbart. 

För att säkra hållbara 

konkurrensmässiga resultat för 

slutanvändare måste man se till att största 

möjliga del av värdekedjan för varje 

produkt riktad till slutanvändare 

konkurrensutsätts. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   233 

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

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 139 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(139) I situationer då företag saknar 

tillgång till fungerande alternativ till ej 

replikerbara tillgångar fram till första 

utgreningsstället bör de nationella 

regleringsmyndigheterna ha befogenhet att 

införa tillträdesskyldigheter för alla 

operatörer, utan att det påverkar deras 

(139) I situationer då företag saknar 

tillgång till fungerande alternativ till ej 

replikerbara tillgångar fram till första 

utgreningsstället bör de nationella 

regleringsmyndigheterna ha befogenhet att 

införa tillträdesskyldigheter för alla 

operatörer, utan att det påverkar deras 
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respektive marknadsmakt. I detta 

hänseende bör de nationella 

regleringsmyndigheterna analysera alla 

tekniska och ekonomiska hinder för 

framtida replikering av nät. Enbart det 

faktum att det finns mer än en sådan 

infrastruktur bör inte nödvändigtvis tolkas 

som att det visar att tillgångarna är 

replikerbara. Det första utgreningsstället 

bör identifieras baserat på objektiva 

kriterier. 

respektive marknadsmakt. I detta 

hänseende bör de nationella 

regleringsmyndigheterna analysera alla 

tekniska och ekonomiska hinder för 

framtida replikering av nät. Enbart det 

faktum att det finns mer än en sådan 

infrastruktur bör inte nödvändigtvis tolkas 

som att det visar att tillgångarna är 

replikerbara. Det första utgreningsstället 

bör identifieras baserat på objektiva 

kriterier. 

Under vissa omständigheter och i linje 

med detta direktivs syften bör de 

nationella regleringsmyndigheterna 

kunna införa tillträdesskyldigheter till 

aktiva nätkomponenter som används för 

tillhandahållande av tjänster på sådan 

infrastruktur. Sådana omständigheter kan 

inträffa när tillträde till passiva 

komponenter skulle vara ekonomiskt 

ineffektivt eller fysiskt ogenomförbart. 

För att säkra hållbara 

konkurrensmässiga resultat för 

slutanvändare måste man se till att största 

möjliga del av värdekedjan för varje 

produkt riktad till slutanvändare 

konkurrensutsätts. 

Or. en 

Motivering 

Medlemsstaterna måste kunna ge sina nationella regleringsmyndigheter befogenhet att 

hantera oligopolistiska marknadsstrukturer. De verktyg som telekomförordningen ger de 

nationella regleringsmyndigheterna är huvudsakligen tänkta för situationer där betydande 

marknadsinflytande kan påvisas. Detta är ett viktigt hinder för lagstiftningsåtgärder som de 

nationella regleringsmyndigheterna har svårt att betvinga. Även oligopolistiska strukturer 

där marknaden domineras av mer än en aktör kan vara problematiska. 

 

Ändringsförslag   234 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 139 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 



AM\1122801SV.docx 93/155 PE602.947v01-00 

  SV 

(139) I situationer då företag saknar 

tillgång till fungerande alternativ till ej 

replikerbara tillgångar fram till första 

utgreningsstället bör de nationella 

regleringsmyndigheterna ha befogenhet att 

införa tillträdesskyldigheter för alla 

operatörer, utan att det påverkar deras 

respektive marknadsmakt. I detta 

hänseende bör de nationella 

regleringsmyndigheterna analysera alla 

tekniska och ekonomiska hinder för 

framtida replikering av nät. Enbart det 

faktum att det finns mer än en sådan 

infrastruktur bör inte nödvändigtvis tolkas 

som att det visar att tillgångarna är 

replikerbara. Det första utgreningsstället 

bör identifieras baserat på objektiva 

kriterier. 

(139) I situationer då företag saknar 

tillgång till fungerande alternativ till ej 

replikerbara tillgångar fram till första 

utgreningsstället bör de nationella 

regleringsmyndigheterna ha befogenhet att 

införa tillträdesskyldigheter för alla 

operatörer, utan att det påverkar deras 

respektive marknadsmakt. I detta 

hänseende bör de nationella 

regleringsmyndigheterna analysera alla 

tekniska och ekonomiska hinder för 

framtida replikering av nät. Enbart det 

faktum att det finns mer än en sådan 

infrastruktur bör inte nödvändigtvis tolkas 

som att det visar att tillgångarna är 

replikerbara. Det första utgreningsstället 

bör identifieras baserat på objektiva 

kriterier. Under vissa omständigheter och 

i linje med detta direktivs syften bör de 

nationella regleringsmyndigheterna 

kunna införa tillträdesskyldigheter till 

aktiva nätkomponenter som används för 

tillhandahållande av tjänster på sådan 

infrastruktur. Sådana omständigheter kan 

inträffa när tillträde till passiva 

komponenter skulle vara ekonomiskt 

ineffektivt eller fysiskt ogenomförbart. 

För att säkra hållbara 

konkurrensmässiga resultat för 

slutanvändare måste man se till att största 

möjliga del av värdekedjan för varje 

produkt riktad till slutanvändare 

konkurrensutsätts. 

Or. en 

Motivering 

De verktyg som telekomförordningen ger de nationella regleringsmyndigheterna är 

huvudsakligen tänkta för situationer där betydande marknadsinflytande kan påvisas. Detta är 

ett viktigt hinder för lagstiftningsåtgärder som de nationella regleringsmyndigheterna har 

svårt att betvinga. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att situationer där betydande 

marknadsinflytande påvisats inte är de enda hoten mot konkurrensen. Oligopolistiska 

strukturer där marknaden inte domineras av en utan av ett begränsat antal aktörer är också 

problematiska och alltmer vanligt förekommande till följd av marknadskonsolidering. 

Medlemsstaterna måste kunna ge sina nationella regleringsmyndigheter befogenhet att 

hantera oligopolistiska marknadsstrukturer. 

 

Ändringsförslag   235 
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Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 139 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(139) I situationer då företag saknar 

tillgång till fungerande alternativ till ej 

replikerbara tillgångar fram till första 

utgreningsstället bör de nationella 

regleringsmyndigheterna ha befogenhet att 

införa tillträdesskyldigheter för alla 

operatörer, utan att det påverkar deras 

respektive marknadsmakt. I detta 

hänseende bör de nationella 

regleringsmyndigheterna analysera alla 

tekniska och ekonomiska hinder för 

framtida replikering av nät. Enbart det 

faktum att det finns mer än en sådan 

infrastruktur bör inte nödvändigtvis tolkas 

som att det visar att tillgångarna är 

replikerbara. Det första utgreningsstället 

bör identifieras baserat på objektiva 

kriterier. 

(139) I situationer då företag saknar 

tillgång till fungerande alternativ till ej 

replikerbara tillgångar fram till första 

utgreningsstället bör de nationella 

regleringsmyndigheterna ha befogenhet att 

införa tillträdesskyldigheter för alla 

operatörer, utan att det påverkar deras 

respektive marknadsmakt. I detta 

hänseende bör de nationella 

regleringsmyndigheterna analysera alla 

tekniska och ekonomiska hinder för 

framtida replikering av nät. Men eftersom 

sådana skyldigheter kan vara 

inkräktande, underminera incitamenten 

för investeringar, ha motsatt effekt och i 

stället stärka de dominanta aktörernas 

ställning, bör de bara införas när detta är 

välgrundat och står i proportion till målet 

om långsiktig hållbar konkurrens på de 

relevanta marknaderna. Enbart det faktum 

att det finns mer än en sådan infrastruktur 

bör inte nödvändigtvis tolkas som att det 

visar att tillgångarna är replikerbara. Det 

första utgreningsstället bör identifieras 

baserat på objektiva kriterier. 

Or. en 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl med anknytning till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   236 

Kathleen Van Brempt 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 139 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(139) I situationer då företag saknar (139) I situationer då företag saknar 
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tillgång till fungerande alternativ till ej 

replikerbara tillgångar fram till första 

utgreningsstället bör de nationella 

regleringsmyndigheterna ha befogenhet att 

införa tillträdesskyldigheter för alla 

operatörer, utan att det påverkar deras 

respektive marknadsmakt. I detta 

hänseende bör de nationella 

regleringsmyndigheterna analysera alla 

tekniska och ekonomiska hinder för 

framtida replikering av nät. Enbart det 

faktum att det finns mer än en sådan 

infrastruktur bör inte nödvändigtvis tolkas 

som att det visar att tillgångarna är 

replikerbara. Det första utgreningsstället 

bör identifieras baserat på objektiva 

kriterier. 

tillgång till fungerande alternativ till ej 

replikerbara tillgångar fram till första 

utgreningsstället bör de nationella 

regleringsmyndigheterna ha befogenhet att 

införa tillträdesskyldigheter för alla 

operatörer, utan att det påverkar deras 

respektive marknadsmakt. I detta 

hänseende bör de nationella 

regleringsmyndigheterna analysera alla 

tekniska och ekonomiska hinder för 

framtida replikering av nät. Enbart det 

faktum att det finns mer än en sådan 

infrastruktur bör inte nödvändigtvis tolkas 

som att det visar att tillgångarna är 

replikerbara. Det första utgreningsstället 

bör identifieras baserat på objektiva 

kriterier. De nationella 

regleringsmyndigheterna bör ha resurser 

tillgängliga och vara redo att ingripa, när 

omständigheterna så kräver, i syfte att 

alltid kunna säkerställa bästa möjliga 

resultat för slutanvändare vad avser 

kvaliteten och tillgången till 

konkurrenskraftiga alternativ till rimliga 

priser. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   237 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 139 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(139) I situationer då företag saknar 

tillgång till fungerande alternativ till ej 

replikerbara tillgångar fram till första 

utgreningsstället bör de nationella 

regleringsmyndigheterna ha befogenhet 

att införa tillträdesskyldigheter för alla 

operatörer, utan att det påverkar deras 

respektive marknadsmakt. I detta 

hänseende bör de nationella 

regleringsmyndigheterna analysera alla 

tekniska och ekonomiska hinder för 

framtida replikering av nät. Enbart det 

faktum att det finns mer än en sådan 

(139) EU:s direktiv 2014/61/EU om 

minskade kostnader innehåller 

bestämmelser om ytterligare inslag av 

symmetrisk reglering. Där fastställs att 

kommissionen senast den 1 juli 2018 ska 

överlämna en rapport om genomförandet 

av detta direktiv till Europaparlamentet 

och rådet. Man bör invänta resultaten i 

denna rapport, för att på grundval av dem 

kunna bestämma om det behövs 

ytterligare inslag av symmetrisk reglering. 
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infrastruktur bör inte nödvändigtvis 

tolkas som att det visar att tillgångarna är 

replikerbara. Det första utgreningsstället 

bör identifieras baserat på objektiva 

kriterier. 

Or. de 

Motivering 

Genomföranderapporten om EU:s direktiv 2014/61/EU om minskade kostnader, som ska 

läggas fram senast den 1 juli 2018, kommer att innehålla en noggrann analys av ytterligare 

inslag av symmetrisk reglering och dess effekter på marknaden. I dagsläget bör man invänta 

denna rapport. 

 

Ändringsförslag   238 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 139 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(139) I situationer då företag saknar 

tillgång till fungerande alternativ till ej 

replikerbara tillgångar fram till första 

utgreningsstället bör de nationella 

regleringsmyndigheterna ha befogenhet att 

införa tillträdesskyldigheter för alla 

operatörer, utan att det påverkar deras 

respektive marknadsmakt. I detta 

hänseende bör de nationella 

regleringsmyndigheterna analysera alla 

tekniska och ekonomiska hinder för 

framtida replikering av nät. Enbart det 

faktum att det finns mer än en sådan 

infrastruktur bör inte nödvändigtvis tolkas 

som att det visar att tillgångarna är 

replikerbara. Det första utgreningsstället 

bör identifieras baserat på objektiva 

kriterier. 

(139) I situationer då företag saknar 

tillgång till fungerande alternativ till ej 

replikerbara tillgångar fram till ett 

utgreningsställe bör de nationella 

regleringsmyndigheterna ha befogenhet att 

införa tillträdesskyldigheter för alla 

operatörer, utan att det påverkar deras 

respektive marknadsmakt. I detta 

hänseende bör de nationella 

regleringsmyndigheterna analysera alla 

tekniska och ekonomiska hinder för 

framtida replikering av nät. Enbart det 

faktum att det finns mer än en sådan 

infrastruktur bör inte nödvändigtvis tolkas 

som att det visar att tillgångarna är 

replikerbara. Utgreningsstället ska 

identifieras av den nationella 

regleringsmyndigheten. När detta 

utgreningsställe identifieras ska de 

nationella regleringsmyndigheterna väga 

de fördelar som 

infrastrukturkonkurrensen ger mot 

behovet av att undvika ineffektiv 

replikering av nätdelar. 

Or. en 
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Ändringsförslag   239 

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

 

Förslag till direktiv 

Skäl 139 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(139) I situationer då företag saknar 

tillgång till fungerande alternativ till ej 

replikerbara tillgångar fram till första 

utgreningsstället bör de nationella 

regleringsmyndigheterna ha befogenhet att 

införa tillträdesskyldigheter för alla 

operatörer, utan att det påverkar deras 

respektive marknadsmakt. I detta 

hänseende bör de nationella 

regleringsmyndigheterna analysera alla 

tekniska och ekonomiska hinder för 

framtida replikering av nät. Enbart det 

faktum att det finns mer än en sådan 

infrastruktur bör inte nödvändigtvis tolkas 

som att det visar att tillgångarna är 

replikerbara. Det första utgreningsstället 

bör identifieras baserat på objektiva 

kriterier. 

(139) I situationer då företag saknar 

tillgång till fungerande alternativ till ej 

replikerbara tillgångar fram till första 

utgreningsstället bör de nationella 

regleringsmyndigheterna ha befogenhet att 

införa tillträdesskyldigheter för alla ägare 

av kablar och ledningar eller företag med 

rätt att använda sådana kablar och 

ledningar, utan att det påverkar deras 

respektive marknadsmakt. I detta 

hänseende bör de nationella 

regleringsmyndigheterna analysera alla 

tekniska och ekonomiska hinder för 

framtida replikering av nät. Enbart det 

faktum att det finns mer än en sådan 

infrastruktur bör inte nödvändigtvis tolkas 

som att det visar att tillgångarna är 

replikerbara. Det första utgreningsstället 

bör identifieras baserat på objektiva 

kriterier. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   240 

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

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 139a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (139) I geografiska områden där 

marknader, genom framtida investeringar 

eller kommersiella avtal, däribland 

saminvesteringsavtal, visar tecken på eller 

på framåtblickande grund kan förväntas 

kvalificera sig som ett oligopol, är det 

troligt att främjande av konkurrens och 
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säkerställande av fördelar i 

slutanvändarledet kommer att äventyras. 

När nationella regleringsmyndigheter 

identifierar ett ensidigt 

marknadsinflytande är det lämpligt för 

dem att vara aktiva och i förväg 

genomföra särskild övervakning. 

Sannolikheten är också större att de 

kommer att behöva införa eller 

upprätthålla förhandsskyldigheter. Detta 

gäller i synnerhet om det handlar om en 

grossistmarknad. 

Or. en 

Motivering 

Fall av betydande marknadsinflytande är inte de enda hoten mot konkurrensen. 

Oligopolistiska strukturer där marknaden inte domineras av en utan av ett begränsat antal 

aktörer är också problematiska och alltmer vanligt förekommande. Det är viktigt att de 

nationella regleringsmyndigheterna har resurser att hantera oligopolistiska 

marknadsstrukturer. 

 

Ändringsförslag   241 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 139a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (139a) I geografiska områden där 

marknader, genom framtida investeringar 

eller kommersiella avtal, däribland 

saminvesteringsavtal, visar tecken på eller 

på framåtblickande grund kan förväntas 

kvalificera sig som ett oligopol, är det 

troligt att främjande av konkurrens och 

säkerställande av fördelar i 

slutanvändarledet kommer att äventyras. I 

sådana fall är det lämpligt att de 

nationella regleringsmyndigheterna är 

uppmärksamma och i förväg genomför 

särskild övervakning. Sannolikheten är 

också större att de kommer att behöva 

införa eller upprätthålla 

förhandsskyldigheter. Detta gäller i 
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synnerhet om det handlar om en 

grossistmarknad. 

Or. en 

Motivering 

De verktyg som telekomförordningen ger de nationella regleringsmyndigheterna är 

huvudsakligen tänkta för situationer där betydande marknadsinflytande kan påvisas. Detta är 

ett viktigt hinder för lagstiftningsåtgärder som de nationella regleringsmyndigheterna har 

svårt att betvinga. Vad som också är avgörande, och som Berec mycket riktigt påpekar, är att 

fall av betydande marknadsinflytande inte är de enda hoten mot konkurrensen. 

Oligopolistiska strukturer där marknaden inte domineras av en utan av ett begränsat antal 

aktörer är också problematiska och alltmer vanligt förekommande till följd av 

marknadskonsolidering. Medlemsstaterna måste kunna ge sina nationella 

regleringsmyndigheter befogenhet att hantera oligopolistiska marknadsstrukturer. 

 

Ändringsförslag   242 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 140 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(140) Det kan vara motiverat att utvidga 

tillträdesskyldigheter till kablar bortom 

den första anslutningspunkten i områden 

med lägre befolkningstäthet när det kan 

visas att replikering skulle vara omöjlig 

bortom denna första anslutningspunkt; 

sådana skyldigheter bör dock begränsas 

till punkter så nära slutanvändarna så 

möjligt. 

utgår 

Or. de 

Motivering 

Genomföranderapporten om EU:s direktiv 2014/61/EU om minskade kostnader, som ska 

läggas fram senast den 1 juli 2018, kommer att innehålla en noggrann analys av ytterligare 

inslag av symmetrisk reglering och dess effekter på marknaden. I dagsläget bör man invänta 

denna rapport. 

 

Ändringsförslag   243 

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

Skäl 140 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(140) Det kan vara motiverat att utvidga 

tillträdesskyldigheter till kablar bortom den 

första anslutningspunkten i områden med 

lägre befolkningstäthet när det kan visas att 

replikering skulle vara omöjlig bortom 

denna första anslutningspunkt; sådana 

skyldigheter bör dock begränsas till 

punkter så nära slutanvändarna så möjligt. 

(140) Det kan vara motiverat att utvidga 

tillträdesskyldigheter till kablar bortom den 

första anslutningspunkten, särskilt i 

områden med lägre befolkningstäthet, när 

det kan visas att replikering skulle vara 

omöjlig bortom denna första 

anslutningspunkt; sådana skyldigheter bör 

dock begränsas till punkter så nära 

slutanvändarna så möjligt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   244 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 140 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(140) Det kan vara motiverat att utvidga 

tillträdesskyldigheter till kablar bortom den 

första anslutningspunkten i områden med 

lägre befolkningstäthet när det kan visas att 

replikering skulle vara omöjlig bortom 

denna första anslutningspunkt; sådana 

skyldigheter bör dock begränsas till 

punkter så nära slutanvändarna så 

möjligt. 

(140) Det kan vara motiverat att utvidga 

tillträdesskyldigheter till kablar och 

ledningar bortom en anslutningspunkt, 

som identifierats av den nationella 

regleringsmyndigheten, i områden med 

lägre befolkningstäthet när det kan visas att 

replikering skulle vara ekonomiskt 

ohållbar eller fysiskt omöjlig bortom 

denna anslutningspunkt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   245 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 141 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(141) I sådana fall kan det vara lämpligt 

att de nationella 

utgår 
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regleringsmyndigheterna, för att iaktta 

proportionalitetsprincipen, undantar vissa 

kategorier av ägare eller företag, eller 

båda, från skyldigheter som går utöver 

den första anslutningspunkten, av skälet 

att en tillträdesskyldighet som inte baseras 

på betydande inflytande på marknaden 

riskerar att äventyra affärsnyttan för 

nybyggda nätelement. Företag med 

strukturell åtskillnad bör inte omfattas av 

sådana tillträdesskyldigheter om de 

erbjuder ett effektivt alternativt tillträde 

på kommersiell grund till ett nät med 

mycket hög kapacitet. 

Or. de 

Motivering 

Genomföranderapporten om EU:s direktiv 2014/61/EU om minskade kostnader, som ska 

läggas fram senast den 1 juli 2018, kommer att innehålla en noggrann analys av ytterligare 

inslag av symmetrisk reglering och dess effekter på marknaden. I dagsläget bör man invänta 

denna rapport. 

 

Ändringsförslag   246 

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

 

Förslag till direktiv 

Skäl 141 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(141) I sådana fall kan det vara lämpligt 

att de nationella 

regleringsmyndigheterna, för att iaktta 

proportionalitetsprincipen, undantar vissa 

kategorier av ägare eller företag, eller 

båda, från skyldigheter som går utöver 

den första anslutningspunkten, av skälet 

att en tillträdesskyldighet som inte baseras 

på betydande inflytande på marknaden 

riskerar att äventyra affärsnyttan för 

nybyggda nätelement. Företag med 

strukturell åtskillnad bör inte omfattas av 

sådana tillträdesskyldigheter om de 

erbjuder ett effektivt alternativt tillträde 

på kommersiell grund till ett nät med 

mycket hög kapacitet. 

utgår 
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Or. en 

 

Ändringsförslag   247 

Michał Boni 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 142 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(142) Gemensam användning av passiv 

eller aktiv infrastruktur som används för 

tillhandahållande av trådlösa elektroniska 

kommunikationstjänster, eller gemensam 

utbyggnad av sådana infrastrukturer, i 

enlighet med konkurrenslagstiftningens 

principer, kan vara till särskild stor nytta 

för att maximera konnektivitet med mycket 

hög kapacitet i hela unionen, i synnerhet i 

mer glesbefolkade områden där replikering 

är opraktisk och slutanvändarna riskerar att 

inte få sådan konnektivitet. De nationella 

regleringsmyndigheterna bör i 

undantagsfall kunna föreskriva sådan 

gemensam användning eller utbyggnad, 

eller tillträde till lokaliserad roaming, i 

enlighet med unionslagstiftningen, om de 

visar att sådan gemensam användning eller 

tillgång kan bidra till att undanröja 

betydande hinder för replikering och för att 

åtgärda annars allvarliga begränsningar av 

slutanvändarnas utbud eller tjänstekvalitet, 

eller båda, eller av den territoriella 

täckningen, med beaktande av flera 

faktorer, i synnerhet behovet av att behålla 

incitamenten för utbyggnad av 

infrastruktur. 

(142) Gemensam användning av passiv 

infrastruktur som används för 

tillhandahållande av trådlösa elektroniska 

kommunikationstjänster, i enlighet med 

konkurrenslagstiftningens principer, kan 

vara till särskild stor nytta för att maximera 

konnektivitet med mycket hög kapacitet i 

hela unionen, i synnerhet i mer 

glesbefolkade områden där replikering är 

opraktisk och slutanvändarna riskerar att 

inte få sådan konnektivitet. De nationella 

regleringsmyndigheterna bör i 

undantagsfall kunna föreskriva sådan 

gemensam användning, eller tillträde till 

lokaliserad roaming, i enlighet med 

unionslagstiftningen, om de visar att sådan 

gemensam användning eller tillgång kan 

bidra till att undanröja betydande hinder 

för replikering och för att åtgärda annars 

allvarliga begränsningar av 

slutanvändarnas utbud eller tjänstekvalitet, 

eller båda, eller av den territoriella 

täckningen, med beaktande av flera 

faktorer, i synnerhet behovet av att behålla 

incitamenten för utbyggnad av 

infrastruktur. Tillträde till kablar och 

ledningar inne i byggnader kvarstår som 

ett viktigt hinder för konkurrensen. Det är 

viktigt att säkerställa att varje berörd 

tredjepart får tillträde till uppgifter som 

innehas av ägare till eller användare av 

sådan infrastruktur inne i byggnader och 

att alla rimliga begäranden om tillträde 

tillmötesgås. 

Or. en 
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Motivering 

Alla-till-alla-konnektivitet är ett viktigt krav som bör tillämpas. Konceptuellt utgör den dock 

en avvikelse från den grundläggande principen om reglering av elektroniska 

kommunikationstjänster, som baseras på SMP och konkurrensrättsliga principer. Därför bör 

varje alla-till-alla-konnektivitet bara införas under exceptionella omständigheter där det 

vederbörligen kan motiveras och när SMP-baserade regleringar inte föreligger eller är 

ineffektiva. Tillträde till kablar och ledningar inne i byggnader är ett sådant undantag. 

 

Ändringsförslag   248 

Lieve Wierinck, Hilde Vautmans 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 143 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(143) Även om det under vissa 

omständigheter är lämpligt för en nationell 

regleringsmyndighet att införa skyldigheter 

för operatörer som inte har något 

betydande inflytande på marknaden i syfte 

att uppnå mål, t.ex. att slutanvändarna kan 

nå varandra eller samverkansförmåga 

mellan tjänster, är det trots detta 

nödvändigt att säkerställa att sådana 

skyldigheter införs i enlighet med 

regelverket och särskilt med dess 

anmälningsförfaranden. 

(143) Även om det under vissa 

omständigheter är lämpligt för en nationell 

regleringsmyndighet att införa skyldigheter 

för operatörer som inte har något 

betydande inflytande på marknaden i syfte 

att uppnå mål, t.ex. att slutanvändarna kan 

nå varandra eller samverkansförmåga 

mellan tjänster, är det trots detta 

nödvändigt att säkerställa att sådana 

skyldigheter införs i enlighet med 

regelverket och särskilt med dess 

anmälningsförfaranden. Sådana 

skyldigheter får bara införas när det är 

motiverat för att säkerställa detta direktivs 

syften och när de är objektivt motiverade, 

transparenta, proportionerliga och 

ickediskriminerande avseende målet att 

främja effektivitet, hållbar konkurrens, 

effektiv investering och innovation samt 

när de ger maximala fördelar för 

slutanvändare och införs i 

överensstämmelse med relevanta 

anmälningsförfaranden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   249 

Michał Boni 

 

Förslag till direktiv 
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Skäl 143 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(143) Även om det under vissa 

omständigheter är lämpligt för en nationell 

regleringsmyndighet att införa skyldigheter 

för operatörer som inte har något 

betydande inflytande på marknaden i syfte 

att uppnå mål, t.ex. att slutanvändarna kan 

nå varandra eller samverkansförmåga 

mellan tjänster, är det trots detta 

nödvändigt att säkerställa att sådana 

skyldigheter införs i enlighet med 

regelverket och särskilt med dess 

anmälningsförfaranden. 

(143) Även om det under vissa 

omständigheter är lämpligt för en nationell 

regleringsmyndighet att införa skyldigheter 

för operatörer som inte har något 

betydande inflytande på marknaden i syfte 

att uppnå mål, t.ex. att slutanvändarna kan 

nå varandra eller samverkansförmåga 

mellan tjänster, är det trots detta 

nödvändigt att säkerställa att sådana 

skyldigheter införs i enlighet med 

regelverket och särskilt med dess 

anmälningsförfaranden och i fall där 

skyldigheter knutna till betydande 

marknadsinflytande inte är eller sannolikt 

inte kommer att vara effektiva. 

Or. en 

Motivering 

Alla-till-alla-konnektivitet bör bara införas under exceptionella omständigheter där det 

vederbörligen kan motiveras och när SMP-baserade regleringar inte föreligger eller är 

ineffektiva. 

 

Ändringsförslag   250 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 147 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(147) Två eller flera företag kan anses ha 

en gemensam dominerande ställning på 

marknaden inte endast om de har 

strukturella eller andra förbindelser 

gemensamma, men också om den relevanta 

marknadens struktur gynnar samordnade 

effekter, det vill säga att den främjar att 

företagen bedriver parallell eller anpassad 

verksamhet på marknaden som motverkar 

konkurrens. 

(147) Två eller flera företag kan anses ha 

en gemensam dominerande ställning på 

marknaden inte endast om de har 

strukturella eller andra förbindelser 

gemensamma, men också om den relevanta 

marknadens struktur gynnar samordnade 

effekter, det vill säga att den främjar att 

företagen bedriver parallell eller anpassad 

verksamhet på marknaden som motverkar 

konkurrens. Mot bakgrund av den ökade 

konvergensen och konsolideringen på 

elektroniska kommunikationsmarknader, 

i vissa fall inbegripet innehållsrelaterade 
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marknader, där allt fler marknader utgörs 

av oligopol och duopol, vilket kan leda till 

att det rådande ramverket för betydande 

marknadsinflytande blir ineffektivt, finns 

det ett behov av att överväga huruvida två 

eller fler företag även kan komma att få 

en ställning som är jämförbar med att ha 

betydande marknadsinflytande, där de 

allvarligt skulle kunna hämma effektiv 

konkurrens. Bedömningen bör beakta 

relevanta marknader, inbegripet men inte 

begränsat till andra marknadsaktörers 

marknadsandelar, ett företags 

marknadsinflytande på närliggande 

marknader, hinder för marknadstillträde, 

marknadskoncentration, 

produktdifferentiering, 

kapacitetsbegränsningar och kostnader 

för plattformsbyten. 

Or. en 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl med anknytning till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   251 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 155 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(155) För de nationella 

regleringsmyndigheterna är 

utgångspunkten för identifiering av 

grossistmarknader som kan komma i fråga 

för förhandsreglering analysen av 

motsvarande slutkundsmarknader. 

Analysen av effektiv konkurrens i 

slutkundsledet och grossistledet bör 

baseras på ett framåtblickande perspektiv 

över en viss tidsperiod och bör vägledas av 

konkurrenslagstiftningen, inklusive 

relevant rättspraxis från domstolen, i 

förekommande fall. Om slutsatsen är att 

slutkundsmarknaderna skulle ha effektiv 

(155) För att de nationella 

regleringsmyndigheterna ska kunna 

underlätta identifiering av 

grossistmarknader som kan komma i fråga 

för förhandsreglering kan det vara 

lämpligt att analysera de relevanta 

slutkundsmarknaderna. Däremot behöver 

man inte formellt definiera 

slutkundsmarknaderna när förfarandet 

för marknadsanalys är inriktat på en 

grossistmarknad, eftersom en 

grossistmarknad kan motsvara fler än en 

slutkundsmarknad. Analysen av effektiv 

konkurrens i slutkundsledet och 
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konkurrens utan förhandsreglering i 

grossistledet på motsvarande relevanta 

marknad(er) bör den nationella 

regleringsmyndigheten komma fram till att 

reglering inte längre behövs i det berörda 

grossistledet. 

grossistledet bör baseras på ett 

framåtblickande perspektiv över en viss 

tidsperiod och bör vägledas av 

konkurrenslagstiftningen, inklusive 

relevant rättspraxis från domstolen, i 

förekommande fall. Om slutsatsen är att 

slutkundsmarknaderna skulle ha effektiv 

konkurrens utan förhandsreglering i 

grossistledet på motsvarande relevanta 

marknad(er) kan den nationella 

regleringsmyndigheten komma fram till att 

reglering inte längre behövs i det berörda 

grossistledet. 

Or. en 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl med anknytning till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   252 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 157 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(157) När de nationella 

regleringsmyndigheterna tar ställning till 

reglering i grossistledet för att lösa 

problem bör de beakta att flera 

grossistmarknader kan tillhandahålla 

insatsvaror i grossistledet för en viss 

slutkundsmarknad och även det motsatta 

förhållandet, att en grossistmarknad kan 

tillhandahålla insatsvaror i grossistledet för 

flera olika slutkundsmarknader. 

Konkurrensdynamiken på en viss marknad 

kan också påverkas av marknader som är 

angränsande men som inte står i ett 

vertikalt förhållande, vilket kan vara fallet 

för vissa marknader för fast och mobil 

telefoni. De nationella 

regleringsmyndigheterna bör göra denna 

bedömning för varje enskild 

grossistmarknad som övervägs för 

reglering och då börja med 

(157) När de nationella 

regleringsmyndigheterna tar ställning till 

reglering i grossistledet för att lösa 

problem bör de beakta att flera 

grossistmarknader kan tillhandahålla 

insatsvaror i grossistledet för en viss 

slutkundsmarknad och även det motsatta 

förhållandet, att en grossistmarknad kan 

tillhandahålla insatsvaror i grossistledet för 

flera olika slutkundsmarknader. 

Konkurrensdynamiken på en viss marknad 

kan också påverkas av marknader som är 

angränsande men som inte står i ett 

vertikalt förhållande, vilket kan vara fallet 

för vissa marknader för fast och mobil 

telefoni. De nationella 

regleringsmyndigheterna bör göra denna 

bedömning för varje enskild 

grossistmarknad som övervägs för 

reglering och då bedöma om 
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korrigeringsåtgärder för tillträde till civil 

infrastruktur, eftersom sådana 

korrigeringsåtgärder vanligtvis främjar mer 

hållbar konkurrens inbegripet 

infrastrukturkonkurrens; därefter bör de 

analysera grossistmarknader som övervägs 

för förhandsreglering i tur och ordning 

baserat på hur lämpliga de förmodas vara 

för att åtgärda identifierade 

konkurrensproblem på slutkundsnivå. När 

det nationella regleringsmyndigheterna 

beslutar om vilken specifik 

korrigeringsåtgärd som ska införas bör de 

bedöma åtgärdens tekniska genomförbarhet 

och göra en kostnads-nyttoanalys, med 

beaktande av hur lämplig åtgärden är för 

att åtgärda de identifierade 

konkurrensproblemen på slutkundsnivå. De 

nationella regleringsmyndigheterna bör 

överväga konsekvenserna av att införa en 

särskild åtgärd som, om den endast är 

genomförbar på en viss nättopologi, kan ha 

en hämmande effekt på utbyggnaden av nät 

med mycket hög kapacitet i 

slutanvändarnas intresse. I varje skede av 

bedömningen bör den nationella 

regleringsmyndigheten, innan den 

fastställer om några ytterligare 

korrigeringsåtgärder bör införas för en 

operatör med betydande inflytande på 

marknaden, försöka fastställa om den 

berörda slutkundsmarknaden skulle kunna 

få effektiv konkurrens genom några 

relevanta affärsarrangemang eller andra 

omständigheter på grossistmarknaden, 

inklusive andra typer av reglering som 

redan är i kraft, t.ex. allmänna 

tillträdesskyldigheter avseende ej 

replikerbara tillgångar eller skyldigheter 

som införts i enlighet med direktiv 

2014/61/EU eller genom någon annan 

reglering som den nationella 

regleringsmyndigheten redan har bedömt 

som lämplig för en operatör med 

betydande inflytande på marknaden. Även 

om sådana skillnader inte medför att skilda 

geografiska marknader definieras kan de 

motivera en differentiering när det gäller 

vilka korrigeringsåtgärder som är lämpliga 

att införa i ljuset av den olika intensiteten i 

korrigeringsåtgärder för tillträde till civil 

infrastruktur, då sådana 

korrigeringsåtgärder vanligtvis främjar mer 

hållbar konkurrens inbegripet 

infrastrukturkonkurrens men samtidigt är 

avhängiga av tillgång eller fysiska hinder, 

eller korrigeringsåtgärder för tillträde till 

tillhörande faciliteter, är de lämpligaste; 

därefter bör de analysera 

grossistmarknader som övervägs för 

förhandsreglering i tur och ordning baserat 

på hur lämpliga de förmodas vara för att 

åtgärda identifierade konkurrensproblem 

på slutkundsnivå. När det nationella 

regleringsmyndigheterna beslutar om 

vilken specifik korrigeringsåtgärd som ska 

införas bör de bedöma åtgärdens tekniska 

genomförbarhet och göra en kostnads-

nyttoanalys, med beaktande av hur lämplig 

åtgärden är för att åtgärda de identifierade 

konkurrensproblemen på slutkundsnivå 

samt möjliggöra hållbar konkurrens 

baserad på differentiering och 

teknikneutralitet. De nationella 

regleringsmyndigheterna bör överväga 

konsekvenserna av att införa en särskild 

åtgärd som, om den endast är genomförbar 

på en viss nättopologi, kan ha en 

hämmande effekt på utbyggnaden av nät 

med mycket hög kapacitet i 

slutanvändarnas intresse. Dessutom bör 

nationella regleringsmyndigheter 

tillhandahålla incitament genom de 

korrigeringsåtgärder som införts, där så 

är möjligt före utbyggnaden av 

infrastrukturen, för utveckling av en 

flexibel och öppen nätarkitektur, vilket 

skulle minska bördan och komplexiteten 

hos de korrigeringsåtgärder som införs i 

ett senare skede. I varje skede av 

bedömningen bör den nationella 

regleringsmyndigheten, innan den 

fastställer om några ytterligare 

korrigeringsåtgärder bör införas för en 

operatör med betydande inflytande på 

marknaden, försöka fastställa om de 

berörda marknaderna skulle kunna få 

effektiv konkurrens genom några relevanta 

affärsarrangemang eller andra 

omständigheter på grossistmarknaden, 

inklusive andra typer av reglering som 
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konkurrenstryck. redan är i kraft, t.ex. allmänna 

tillträdesskyldigheter avseende ej 

replikerbara tillgångar eller skyldigheter 

som införts i enlighet med direktiv 

2014/61/EU eller genom någon annan 

reglering som den nationella 

regleringsmyndigheten redan har bedömt 

som lämplig för en operatör med 

betydande inflytande på marknaden. Även 

om sådana skillnader inte medför att skilda 

geografiska marknader definieras kan de 

motivera en differentiering när det gäller 

vilka korrigeringsåtgärder som är lämpliga 

att införa i ljuset av den olika intensiteten i 

konkurrenstryck. 

Or. en 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl med anknytning till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   253 

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

 

Förslag till direktiv 

Skäl 164 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(164) Vid bedömningen av om de 

skyldigheter och villkor som är avsedda att 

införas är proportionella bör de nationella 

regleringsmyndigheterna beakta att 

konkurrensförhållandena kan skilja sig åt i 

olika områden i respektive medlemsstat 

och då ta särskild hänsyn till resultaten av 

den geografiska undersökning som utförts i 

enlighet med detta direktiv. 

(164) Vid bedömningen av om de 

skyldigheter och villkor som är avsedda att 

införas är proportionella bör de nationella 

regleringsmyndigheterna beakta att 

konkurrensförhållandena kan skilja sig åt i 

olika områden i respektive medlemsstat 

och då ta särskild hänsyn till resultaten av 

den geografiska undersökning som utförts i 

enlighet med detta direktiv. De nationella 

regleringsmyndigheterna bör se till att de 

skyldigheter de ålägger operatörer som 

anses ha ett betydande 

marknadsinflytande är effektiva. De 

nationella regleringsmyndigheterna kan 

på förhand fastställa sanktionssystem som 

ska tillämpas om dessa skyldigheter inte 

iakttas. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag   254 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins, Markus Pieper 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 164 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(164) Vid bedömningen av om de 

skyldigheter och villkor som är avsedda att 

införas är proportionella bör de nationella 

regleringsmyndigheterna beakta att 

konkurrensförhållandena kan skilja sig åt i 

olika områden i respektive medlemsstat 

och då ta särskild hänsyn till resultaten av 

den geografiska undersökning som utförts i 

enlighet med detta direktiv. 

(164) Vid bedömningen av om de 

skyldigheter och villkor som är avsedda att 

införas är proportionella bör de nationella 

regleringsmyndigheterna beakta att 

konkurrensförhållandena kan skilja sig åt i 

olika områden i respektive medlemsstat 

och då ta särskild hänsyn till resultaten av 

den geografiska undersökning som utförts i 

enlighet med detta direktiv. För att 

säkerställa att operatörer med betydande 

marknadsinflytande verkligen uppfyller 

sina skyldigheter kan de nationella 

regleringsmyndigheterna anta 

bestämmelser om sanktioner mot 

överträdelser. 

Or. de 

 

Ändringsförslag   255 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 172 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(172) Tillgångar i 

anläggningsinfrastruktur som kan 

användas för ett elektroniskt 

kommunikationsnät har stor betydelse för 

en framgångsrik utbyggnad av nya nät 

med mycket hög kapacitet, med tanke på 

de höga kostnaderna för att dubblera dem 

och de betydande besparingar som kan 

göras om de kan återanvändas. Vid sidan 

av de bestämmelser om fysisk 

infrastruktur som fastställs i direktiv 

utgår 
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2014/61/EU behövs därför en specifik 

korrigeringsåtgärd i de fall då sådana 

tillgångar ägs av en operatör som 

fastställts ha betydande inflytande på 

marknaden. När det finns tillgångar i 

anläggningsinfrastruktur som kan 

återanvändas har det stora positiva 

effekter om man kan uppnå effektivt 

tillträde till dem för utbyggnad av 

konkurrerande infrastruktur, och det bör 

därför säkerställas att tillträdet till sådana 

tillgångar kan användas som en 

självständig korrigeringsåtgärd för att 

förbättra dynamiken i konkurrensen och 

utbyggnaden på marknader i efterföljande 

led, vilket bör analyseras innan man gör 

en bedömning av behovet av andra 

potentiella korrigeringsåtgärder, och inte 

bara som en kompletterande åtgärd till 

andra produkter eller tjänster i 

grossistledet eller som en 

korrigeringsåtgärd som begränsas till 

företag som utnyttjar sådana produkter 

eller tjänster. De nationella 

regleringsmyndigheterna baserar sin 

värdering av befintliga 

återanvändningsbara tillgångar i 

anläggningsinfrastruktur på det 

regleringsmässiga redovisningsvärdet 

efter ackumulerade avskrivningar vid 

beräkningstidpunkten, och indexeras med 

ett lämpligt prisindex, t.ex. 

konsumentprisindex, och undantaget de 

tillgångar som är helt avskrivna, under en 

period av minst 40 år, men fortfarande i 

användning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   256 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 172 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(172) Tillgångar i 

anläggningsinfrastruktur som kan användas 

(172) Tillgångar i 

anläggningsinfrastruktur som kan användas 
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för ett elektroniskt kommunikationsnät har 

stor betydelse för en framgångsrik 

utbyggnad av nya nät med mycket hög 

kapacitet, med tanke på de höga 

kostnaderna för att dubblera dem och de 

betydande besparingar som kan göras om 

de kan återanvändas. Vid sidan av de 

bestämmelser om fysisk infrastruktur som 

fastställs i direktiv 2014/61/EU behövs 

därför en specifik korrigeringsåtgärd i de 

fall då sådana tillgångar ägs av en operatör 

som fastställts ha betydande inflytande på 

marknaden. När det finns tillgångar i 

anläggningsinfrastruktur som kan 

återanvändas har det stora positiva effekter 

om man kan uppnå effektivt tillträde till 

dem för utbyggnad av konkurrerande 

infrastruktur, och det bör därför 

säkerställas att tillträdet till sådana 

tillgångar kan användas som en 

självständig korrigeringsåtgärd för att 

förbättra dynamiken i konkurrensen och 

utbyggnaden på marknader i efterföljande 

led, vilket bör analyseras innan man gör en 

bedömning av behovet av andra potentiella 

korrigeringsåtgärder, och inte bara som en 

kompletterande åtgärd till andra produkter 

eller tjänster i grossistledet eller som en 

korrigeringsåtgärd som begränsas till 

företag som utnyttjar sådana produkter 

eller tjänster. De nationella 

regleringsmyndigheterna baserar sin 

värdering av befintliga 

återanvändningsbara tillgångar i 

anläggningsinfrastruktur på det 

regleringsmässiga redovisningsvärdet efter 

ackumulerade avskrivningar vid 

beräkningstidpunkten, och indexeras med 

ett lämpligt prisindex, t.ex. 

konsumentprisindex, och undantaget de 

tillgångar som är helt avskrivna, under en 

period av minst 40 år, men fortfarande i 

användning. 

för ett elektroniskt kommunikationsnät har 

stor betydelse för en framgångsrik 

utbyggnad av nya nät med mycket hög 

kapacitet, med tanke på de höga 

kostnaderna för att dubblera dem och de 

betydande besparingar som kan göras om 

de kan återanvändas. Vid sidan av de 

bestämmelser om fysisk infrastruktur som 

fastställs i direktiv 2014/61/EU behövs 

därför en specifik korrigeringsåtgärd i de 

fall då sådana tillgångar ägs av en operatör 

som fastställts ha betydande inflytande på 

marknaden. När det finns tillgångar i 

anläggningsinfrastruktur som kan 

återanvändas har det stora positiva effekter 

om man kan uppnå effektivt tillträde till 

dem för utbyggnad av konkurrerande 

infrastruktur, och det bör därför 

säkerställas att tillträdet till sådana 

tillgångar kan användas som en 

självständig korrigeringsåtgärd för att 

förbättra dynamiken i konkurrensen och 

utbyggnaden på marknader i efterföljande 

led, vilket bör analyseras innan man gör en 

bedömning av behovet av andra potentiella 

korrigeringsåtgärder, och inte bara som en 

kompletterande åtgärd till andra produkter 

eller tjänster i grossistledet eller som en 

korrigeringsåtgärd som begränsas till 

företag som utnyttjar sådana produkter 

eller tjänster. Tillträdet till sådana 

tillgångar kan emellertid begränsas av 

fysiska hinder eller begränsad tillgång, 

och därför bör även motsvarande 

tillträdesformer såsom tillträde till 

oanvänd optisk fiber övervägas. De 

nationella regleringsmyndigheterna baserar 

sin värdering av befintliga 

återanvändningsbara tillgångar i 

anläggningsinfrastruktur på det 

regleringsmässiga redovisningsvärdet efter 

ackumulerade avskrivningar vid 

beräkningstidpunkten, och indexeras med 

ett lämpligt prisindex, t.ex. 

konsumentprisindex, och undantaget de 

tillgångar som är helt avskrivna, under en 

period av minst 40 år, men fortfarande i 

användning. 

Or. en 
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Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl med anknytning till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   257 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 172 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(172) Tillgångar i 

anläggningsinfrastruktur som kan användas 

för ett elektroniskt kommunikationsnät har 

stor betydelse för en framgångsrik 

utbyggnad av nya nät med mycket hög 

kapacitet, med tanke på de höga 

kostnaderna för att dubblera dem och de 

betydande besparingar som kan göras om 

de kan återanvändas. Vid sidan av de 

bestämmelser om fysisk infrastruktur som 

fastställs i direktiv 2014/61/EU behövs 

därför en specifik korrigeringsåtgärd i de 

fall då sådana tillgångar ägs av en operatör 

som fastställts ha betydande inflytande på 

marknaden. När det finns tillgångar i 

anläggningsinfrastruktur som kan 

återanvändas har det stora positiva effekter 

om man kan uppnå effektivt tillträde till 

dem för utbyggnad av konkurrerande 

infrastruktur, och det bör därför 

säkerställas att tillträdet till sådana 

tillgångar kan användas som en 

självständig korrigeringsåtgärd för att 

förbättra dynamiken i konkurrensen och 

utbyggnaden på marknader i efterföljande 

led, vilket bör analyseras innan man gör en 

bedömning av behovet av andra potentiella 

korrigeringsåtgärder, och inte bara som en 

kompletterande åtgärd till andra produkter 

eller tjänster i grossistledet eller som en 

korrigeringsåtgärd som begränsas till 

företag som utnyttjar sådana produkter 

eller tjänster. De nationella 

regleringsmyndigheterna baserar sin 

värdering av befintliga 

återanvändningsbara tillgångar i 

(172) Tillgångar i 

anläggningsinfrastruktur som kan användas 

för ett elektroniskt kommunikationsnät, 

eller passiv infrastruktur som exempelvis 

inaktiva ledningar, har stor betydelse för 

en framgångsrik utbyggnad av nya nät med 

mycket hög kapacitet, med tanke på de 

höga kostnaderna för att dubblera dem och 

de betydande besparingar som kan göras 

om de kan återanvändas. Vid sidan av de 

bestämmelser om fysisk infrastruktur som 

fastställs i direktiv 2014/61/EU behövs 

därför en specifik korrigeringsåtgärd i de 

fall då sådana tillgångar ägs av en operatör 

som fastställts ha betydande inflytande på 

marknaden. När det finns tillgångar i 

anläggningsinfrastruktur eller passiv 

infrastruktur som kan återanvändas har det 

stora positiva effekter om man kan uppnå 

effektivt tillträde till dem för utbyggnad av 

konkurrerande infrastruktur, och det bör 

därför säkerställas att tillträdet till sådana 

tillgångar kan användas som en 

självständig korrigeringsåtgärd för att 

förbättra dynamiken i konkurrensen och 

utbyggnaden på marknader i efterföljande 

led, vilket bör analyseras innan man gör en 

bedömning av behovet av andra potentiella 

korrigeringsåtgärder, och inte bara som en 

kompletterande åtgärd till andra produkter 

eller tjänster i grossistledet eller som en 

korrigeringsåtgärd som begränsas till 

företag som utnyttjar sådana produkter 

eller tjänster. De nationella 

regleringsmyndigheterna baserar sin 

värdering av befintliga 
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anläggningsinfrastruktur på det 

regleringsmässiga redovisningsvärdet efter 

ackumulerade avskrivningar vid 

beräkningstidpunkten, och indexeras med 

ett lämpligt prisindex, t.ex. 

konsumentprisindex, och undantaget de 

tillgångar som är helt avskrivna, under en 

period av minst 40 år, men fortfarande i 

användning. 

återanvändningsbara tillgångar i 

anläggningsinfrastruktur på det 

regleringsmässiga redovisningsvärdet efter 

ackumulerade avskrivningar vid 

beräkningstidpunkten, och indexeras med 

ett lämpligt prisindex, t.ex. 

konsumentprisindex, och undantaget de 

tillgångar som är helt avskrivna, under en 

period av minst 40 år, men fortfarande i 

användning. 

Or. de 

 

Ändringsförslag   258 

Werner Langen, Norbert Lins, Sabine Verheyen 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 173 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(173) När de nationella 

regleringsmyndigheterna inför skyldigheter 

för tillträdet till nya och förbättrade 

infrastrukturer bör de se till att 

tillträdesvillkoren avspeglar de 

omständigheter som ligger bakom 

investeringsbeslutet, med hänsyn till bland 

annat kostnaderna för idrifttagande, den 

förväntade utnyttjandeandelen för de nya 

produkterna och tjänsterna samt de 

förväntade prisnivåerna för slutkunderna. 

För att erbjuda säkerhet i planeringen för 

investerare bör de nationella 

regleringsmyndigheterna dessutom, i 

tillämpliga fall, kunna fastställa 

tillträdesvillkor som tillämpas konsekvent 

under lämpliga granskningsperioder. I de 

fall då priskontroller anses lämpliga kan 

sådana villkor omfatta 

prissättningsarrangemang som utgår från 

volymer eller avtalslängder, under 

förutsättning att dessa arrangemang följer 

unionsrätten och under förutsättning att de 

inte har någon diskriminerande effekt. De 

eventuella tillträdesvillkor som införs bör 

respektera behovet av att upprätthålla en 

effektiv konkurrens inom området för 

(173) När de nationella 

regleringsmyndigheterna inför skyldigheter 

för tillträdet till nya och förbättrade 

infrastrukturer bör de se till att 

tillträdesvillkoren avspeglar de 

omständigheter som ligger bakom 

investeringsbeslutet, med hänsyn till bland 

annat kostnaderna för idrifttagande, den 

förväntade utnyttjandeandelen för de nya 

produkterna och tjänsterna samt de 

förväntade prisnivåerna för slutkunderna. 

För att erbjuda säkerhet i planeringen för 

investerare bör de nationella 

regleringsmyndigheterna dessutom, i 

tillämpliga fall, kunna fastställa 

tillträdesvillkor som tillämpas konsekvent 

under lämpliga granskningsperioder. I de 

fall då priskontroller anses lämpliga kan 

sådana villkor omfatta 

prissättningsarrangemang som utgår från 

volymer eller avtalslängder, under 

förutsättning att dessa arrangemang följer 

unionsrätten och under förutsättning att de 

inte har någon diskriminerande effekt. De 

eventuella tillträdesvillkor som införs bör 

respektera behovet av att upprätthålla en 

effektiv konkurrens inom området för 

konsument- och företagstjänster. Varje 
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konsument- och företagstjänster. skyldighet ska bedömas separat. Med ett 

enda undantag finns det ingen 

rangordning mellan de skyldigheter som 

nationella regleringsmyndigheter kan 

fastställa. Proportionalitetsprincipen 

kräver dock att skyldigheter beträffande 

tillträde till bestämda nätinrättningar och 

deras användning bara får fastställas om 

skyldigheten att ge tillträde till tillgångar i 

anläggningsinfrastruktur inte, eller 

troligtvis inte, genomförs på ett 

ändamålsenligt sätt. 

Or. de 

 

Ändringsförslag   259 

Michał Boni 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 173 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(173) När de nationella 

regleringsmyndigheterna inför skyldigheter 

för tillträdet till nya och förbättrade 

infrastrukturer bör de se till att 

tillträdesvillkoren avspeglar de 

omständigheter som ligger bakom 

investeringsbeslutet, med hänsyn till bland 

annat kostnaderna för idrifttagande, den 

förväntade utnyttjandeandelen för de nya 

produkterna och tjänsterna samt de 

förväntade prisnivåerna för slutkunderna. 

För att erbjuda säkerhet i planeringen för 

investerare bör de nationella 

regleringsmyndigheterna dessutom, i 

tillämpliga fall, kunna fastställa 

tillträdesvillkor som tillämpas konsekvent 

under lämpliga granskningsperioder. I de 

fall då priskontroller anses lämpliga kan 

sådana villkor omfatta 

prissättningsarrangemang som utgår från 

volymer eller avtalslängder, under 

förutsättning att dessa arrangemang följer 

unionsrätten och under förutsättning att de 

inte har någon diskriminerande effekt. De 

eventuella tillträdesvillkor som införs bör 

respektera behovet av att upprätthålla en 

(173) När de nationella 

regleringsmyndigheterna inför skyldigheter 

för tillträdet till nya och förbättrade 

infrastrukturer bör de se till att 

tillträdesvillkoren avspeglar de 

omständigheter som ligger bakom 

investeringsbeslutet, med hänsyn till bland 

annat kostnaderna för idrifttagande, den 

förväntade utnyttjandeandelen för de nya 

produkterna och tjänsterna samt de 

förväntade prisnivåerna för slutkunderna. 

För att erbjuda säkerhet i planeringen för 

investerare bör de nationella 

regleringsmyndigheterna dessutom, i 

tillämpliga fall, kunna fastställa 

tillträdesvillkor som tillämpas konsekvent 

under lämpliga granskningsperioder. I de 

fall då priskontroller anses lämpliga kan 

sådana villkor omfatta 

prissättningsarrangemang som utgår från 

volymer eller avtalslängder, under 

förutsättning att dessa arrangemang följer 

unionsrätten och under förutsättning att de 

inte har någon diskriminerande effekt. De 

eventuella tillträdesvillkor som införs bör 

respektera behovet av att upprätthålla en 
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effektiv konkurrens inom området för 

konsument- och företagstjänster. 

effektiv konkurrens inom området för 

konsument- och företagstjänster. Varje 

skyldighet bör bedömas separat och det 

får inte finnas någon inbördes 

rangordning mellan de olika skyldigheter 

som de nationella 

regleringsmyndigheterna kan införa, med 

ett undantag. Med iakttagande av 

proportionalitetsprincipen bör 

skyldigheten att tillhandahålla tillträde till 

och möjliggöra användning av specifika 

nätfaciliteter endast införas om 

skyldigheten att tillhandahålla tillträde till 

anläggningsinfrastruktur inte är eller 

sannolikt inte kommer att vara effektiv. 

Or. en 

Motivering 

Det bör förtydligas i skäl 173 att skyldigheten att tillhandahålla tillträde till och möjliggöra 

användning av specifika nätfaciliteter endast bör införas om skyldigheten att tillhandahålla 

tillträde till anläggningsinfrastruktur inte är eller sannolikt inte kommer att vara effektiv. 

 

Ändringsförslag   260 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 175 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(175) I geografiska områden där två 

accessnät kan väntas på framåtblickande 

grund är det mer troligt att 

slutanvändarna kan gagnas av förbättrad 

nätkvalitet, tack vare infrastrukturbaserad 

konkurrens, än i områden där det bara 

finns ett nät. Nationella och lokala 

konkurrensförhållanden avgör sannolikt 

om konkurrensen är tillräcklig i fråga om 

andra parametrar, som pris och utbud. 

När minst en av nätoperatörerna erbjuder 

tillträde i grossistledet åt varje intresserat 

företag på rimliga affärsvillkor som 

tillåter hållbar konkurrens på 

slutkundsmarknaden behöver de 

nationella regleringsmyndigheterna 

förmodligen inte införa eller upprätthålla 

utgår 
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SMP-baserade tillträdesskyldigheter i 

grossistledet, utöver tillträde till civil 

infrastruktur, och därför kan man förlita 

sig på tillämpningen av allmänna 

konkurrensregler. Detta gäller i synnerhet 

om båda nätoperatörerna erbjuder 

tillträde i grossistledet på rimlig 

affärsmässig grund. I båda fallen kan det 

vara lämpligare att de nationella 

regleringsmyndigheterna förlitar sig på 

särskild övervakning i efterhand. När det 

på framåtblickande grund finns eller 

förväntas finnas tre operatörer av 

accessnät som på ett hållbart sett kan 

konkurrera på samma 

slutkundsmarknader och 

grossistmarknader (dvs. som kan vara 

fallet på mobilmarknader och som kan 

förekomma inom vissa geografiska 

områden för fasta nät, särskilt när det 

finns effektivt tillträde till civil 

infrastruktur och/eller saminvesteringar 

så att tre eller fler operatörer har effektiv 

kontroll över de nödvändiga 

accessnättillgångarna för att tillgodose 

efterfrågan från slutkunder) är det 

mindre sannolikt att de nationella 

regleringsmyndigheterna fastställer att en 

operatör har betydande inflytande på 

marknaden, om de inte kan styrka 

kollektiv dominans eller om vart och ett av 

de berörda företagen har betydande 

marknadsinflytande på separata 

grossistmarknader, såsom kan vara fallet 

på marknaderna för terminering av 

röstsamtal. Det bör vara tillräckligt att 

tillämpa allmänna konkurrensregler på 

sådana marknader som kännetecknas av 

hållbar och effektiv infrastrukturbaserad 

konkurrens. 

Or. en 

Motivering 

Texten tar inte hänsyn till Berecs slutsatser om de problem som är knutna till marknader som 

betecknas som "sammansvetsade oligopol". Berecs slutsats att "två inte är tillräckligt" 

speglas inte i detta skäl. 

 



AM\1122801SV.docx 117/155 PE602.947v01-00 

  SV 

Ändringsförslag   261 

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

 

Förslag till direktiv 

Skäl 175 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(175) I geografiska områden där två 

accessnät kan väntas på framåtblickande 

grund är det mer troligt att 

slutanvändarna kan gagnas av förbättrad 

nätkvalitet, tack vare infrastrukturbaserad 

konkurrens, än i områden där det bara 

finns ett nät. Nationella och lokala 

konkurrensförhållanden avgör sannolikt 

om konkurrensen är tillräcklig i fråga om 

andra parametrar, som pris och utbud. 

När minst en av nätoperatörerna erbjuder 

tillträde i grossistledet åt varje intresserat 

företag på rimliga affärsvillkor som 

tillåter hållbar konkurrens på 

slutkundsmarknaden behöver de 

nationella regleringsmyndigheterna 

förmodligen inte införa eller upprätthålla 

SMP-baserade tillträdesskyldigheter i 

grossistledet, utöver tillträde till civil 

infrastruktur, och därför kan man förlita 

sig på tillämpningen av allmänna 

konkurrensregler. Detta gäller i synnerhet 

om båda nätoperatörerna erbjuder 

tillträde i grossistledet på rimlig 

affärsmässig grund. I båda fallen kan det 

vara lämpligare att de nationella 

regleringsmyndigheterna förlitar sig på 

särskild övervakning i efterhand. När det 

på framåtblickande grund finns eller 

förväntas finnas tre operatörer av 

accessnät som på ett hållbart sett kan 

konkurrera på samma 

slutkundsmarknader och 

grossistmarknader (dvs. som kan vara 

fallet på mobilmarknader och som kan 

förekomma inom vissa geografiska 

områden för fasta nät, särskilt när det 

finns effektivt tillträde till civil 

infrastruktur och/eller saminvesteringar 

så att tre eller fler operatörer har effektiv 

kontroll över de nödvändiga 

accessnättillgångarna för att tillgodose 

efterfrågan från slutkunder) är det 

utgår 
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mindre sannolikt att de nationella 

regleringsmyndigheterna fastställer att en 

operatör har betydande inflytande på 

marknaden, om de inte kan styrka 

kollektiv dominans eller om vart och ett av 

de berörda företagen har betydande 

marknadsinflytande på separata 

grossistmarknader, såsom kan vara fallet 

på marknaderna för terminering av 

röstsamtal. Det bör vara tillräckligt att 

tillämpa allmänna konkurrensregler på 

sådana marknader som kännetecknas av 

hållbar och effektiv infrastrukturbaserad 

konkurrens. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   262 

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

Negrescu, Jeppe Kofod 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 175 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(175) I geografiska områden där två 

accessnät kan väntas på framåtblickande 

grund är det mer troligt att 

slutanvändarna kan gagnas av förbättrad 

nätkvalitet, tack vare infrastrukturbaserad 

konkurrens, än i områden där det bara 

finns ett nät. Nationella och lokala 

konkurrensförhållanden avgör sannolikt 

om konkurrensen är tillräcklig i fråga om 

andra parametrar, som pris och utbud. 

När minst en av nätoperatörerna erbjuder 

tillträde i grossistledet åt varje intresserat 

företag på rimliga affärsvillkor som 

tillåter hållbar konkurrens på 

slutkundsmarknaden behöver de 

nationella regleringsmyndigheterna 

förmodligen inte införa eller upprätthålla 

SMP-baserade tillträdesskyldigheter i 

grossistledet, utöver tillträde till civil 

infrastruktur, och därför kan man förlita 

sig på tillämpningen av allmänna 

konkurrensregler. Detta gäller i synnerhet 

om båda nätoperatörerna erbjuder 

utgår 
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tillträde i grossistledet på rimlig 

affärsmässig grund. I båda fallen kan det 

vara lämpligare att de nationella 

regleringsmyndigheterna förlitar sig på 

särskild övervakning i efterhand. När det 

på framåtblickande grund finns eller 

förväntas finnas tre operatörer av 

accessnät som på ett hållbart sett kan 

konkurrera på samma 

slutkundsmarknader och 

grossistmarknader (dvs. som kan vara 

fallet på mobilmarknader och som kan 

förekomma inom vissa geografiska 

områden för fasta nät, särskilt när det 

finns effektivt tillträde till civil 

infrastruktur och/eller saminvesteringar 

så att tre eller fler operatörer har effektiv 

kontroll över de nödvändiga 

accessnättillgångarna för att tillgodose 

efterfrågan från slutkunder) är det 

mindre sannolikt att de nationella 

regleringsmyndigheterna fastställer att en 

operatör har betydande inflytande på 

marknaden, om de inte kan styrka 

kollektiv dominans eller om vart och ett av 

de berörda företagen har betydande 

marknadsinflytande på separata 

grossistmarknader, såsom kan vara fallet 

på marknaderna för terminering av 

röstsamtal. Det bör vara tillräckligt att 

tillämpa allmänna konkurrensregler på 

sådana marknader som kännetecknas av 

hållbar och effektiv infrastrukturbaserad 

konkurrens. 

Or. en 

Motivering 

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. 

 

Ändringsförslag   263 

Michel Reimon 
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för Verts/ALE-gruppen 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 175 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(175) I geografiska områden där två 

accessnät kan väntas på framåtblickande 

grund är det mer troligt att 

slutanvändarna kan gagnas av förbättrad 

nätkvalitet, tack vare infrastrukturbaserad 

konkurrens, än i områden där det bara 

finns ett nät. Nationella och lokala 

konkurrensförhållanden avgör sannolikt 

om konkurrensen är tillräcklig i fråga om 

andra parametrar, som pris och utbud. 

När minst en av nätoperatörerna erbjuder 

tillträde i grossistledet åt varje intresserat 

företag på rimliga affärsvillkor som 

tillåter hållbar konkurrens på 

slutkundsmarknaden behöver de 

nationella regleringsmyndigheterna 

förmodligen inte införa eller upprätthålla 

SMP-baserade tillträdesskyldigheter i 

grossistledet, utöver tillträde till civil 

infrastruktur, och därför kan man förlita 

sig på tillämpningen av allmänna 

konkurrensregler. Detta gäller i synnerhet 

om båda nätoperatörerna erbjuder 

tillträde i grossistledet på rimlig 

affärsmässig grund. I båda fallen kan det 

vara lämpligare att de nationella 

regleringsmyndigheterna förlitar sig på 

särskild övervakning i efterhand. När det 

på framåtblickande grund finns eller 

förväntas finnas tre operatörer av 

accessnät som på ett hållbart sett kan 

konkurrera på samma 

slutkundsmarknader och 

grossistmarknader (dvs. som kan vara 

fallet på mobilmarknader och som kan 

förekomma inom vissa geografiska 

områden för fasta nät, särskilt när det 

finns effektivt tillträde till civil 

infrastruktur och/eller saminvesteringar 

så att tre eller fler operatörer har effektiv 

kontroll över de nödvändiga 

accessnättillgångarna för att tillgodose 

efterfrågan från slutkunder) är det 

utgår 
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mindre sannolikt att de nationella 

regleringsmyndigheterna fastställer att en 

operatör har betydande inflytande på 

marknaden, om de inte kan styrka 

kollektiv dominans eller om vart och ett av 

de berörda företagen har betydande 

marknadsinflytande på separata 

grossistmarknader, såsom kan vara fallet 

på marknaderna för terminering av 

röstsamtal. Det bör vara tillräckligt att 

tillämpa allmänna konkurrensregler på 

sådana marknader som kännetecknas av 

hållbar och effektiv infrastrukturbaserad 

konkurrens. 

Or. en 

Motivering 

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. 

 

Ändringsförslag   264 

Fulvio Martusciello 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 175 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(175) I geografiska områden där två 

accessnät kan väntas på framåtblickande 

grund är det mer troligt att 

slutanvändarna kan gagnas av förbättrad 

nätkvalitet, tack vare infrastrukturbaserad 

konkurrens, än i områden där det bara 

finns ett nät. Nationella och lokala 

konkurrensförhållanden avgör sannolikt 

om konkurrensen är tillräcklig i fråga om 

andra parametrar, som pris och utbud. 

När minst en av nätoperatörerna erbjuder 

utgår 
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tillträde i grossistledet åt varje intresserat 

företag på rimliga affärsvillkor som 

tillåter hållbar konkurrens på 

slutkundsmarknaden behöver de 

nationella regleringsmyndigheterna 

förmodligen inte införa eller upprätthålla 

SMP-baserade tillträdesskyldigheter i 

grossistledet, utöver tillträde till civil 

infrastruktur, och därför kan man förlita 

sig på tillämpningen av allmänna 

konkurrensregler. Detta gäller i synnerhet 

om båda nätoperatörerna erbjuder 

tillträde i grossistledet på rimlig 

affärsmässig grund. I båda fallen kan det 

vara lämpligare att de nationella 

regleringsmyndigheterna förlitar sig på 

särskild övervakning i efterhand. När det 

på framåtblickande grund finns eller 

förväntas finnas tre operatörer av 

accessnät som på ett hållbart sett kan 

konkurrera på samma 

slutkundsmarknader och 

grossistmarknader (dvs. som kan vara 

fallet på mobilmarknader och som kan 

förekomma inom vissa geografiska 

områden för fasta nät, särskilt när det 

finns effektivt tillträde till civil 

infrastruktur och/eller saminvesteringar 

så att tre eller fler operatörer har effektiv 

kontroll över de nödvändiga 

accessnättillgångarna för att tillgodose 

efterfrågan från slutkunder) är det 

mindre sannolikt att de nationella 

regleringsmyndigheterna fastställer att en 

operatör har betydande inflytande på 

marknaden, om de inte kan styrka 

kollektiv dominans eller om vart och ett av 

de berörda företagen har betydande 

marknadsinflytande på separata 

grossistmarknader, såsom kan vara fallet 

på marknaderna för terminering av 

röstsamtal. Det bör vara tillräckligt att 

tillämpa allmänna konkurrensregler på 

sådana marknader som kännetecknas av 

hållbar och effektiv infrastrukturbaserad 

konkurrens. 

Or. en 
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Ändringsförslag   265 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 175 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(175) I geografiska områden där två 

accessnät kan väntas på framåtblickande 

grund är det mer troligt att slutanvändarna 

kan gagnas av förbättrad nätkvalitet, tack 

vare infrastrukturbaserad konkurrens, än i 

områden där det bara finns ett nät. 

Nationella och lokala 

konkurrensförhållanden avgör sannolikt 

om konkurrensen är tillräcklig i fråga om 

andra parametrar, som pris och utbud. När 

minst en av nätoperatörerna erbjuder 

tillträde i grossistledet åt varje intresserat 

företag på rimliga affärsvillkor som tillåter 

hållbar konkurrens på 

slutkundsmarknaden behöver de 

nationella regleringsmyndigheterna 

förmodligen inte införa eller upprätthålla 

SMP-baserade tillträdesskyldigheter i 

grossistledet, utöver tillträde till civil 

infrastruktur, och därför kan man förlita sig 

på tillämpningen av allmänna 

konkurrensregler. Detta gäller i synnerhet 

om båda nätoperatörerna erbjuder tillträde i 

grossistledet på rimlig affärsmässig grund. 

I båda fallen kan det vara lämpligare att de 

nationella regleringsmyndigheterna förlitar 

sig på särskild övervakning i efterhand. 

När det på framåtblickande grund finns 

eller förväntas finnas tre operatörer av 

accessnät som på ett hållbart sett kan 

konkurrera på samma slutkundsmarknader 

och grossistmarknader (dvs. som kan vara 

fallet på mobilmarknader och som kan 

förekomma inom vissa geografiska 

områden för fasta nät, särskilt när det finns 

effektivt tillträde till civil infrastruktur 

och/eller saminvesteringar så att tre eller 

fler operatörer har effektiv kontroll över de 

nödvändiga accessnättillgångarna för att 

tillgodose efterfrågan från slutkunder) är 

det mindre sannolikt att de nationella 

regleringsmyndigheterna fastställer att en 

operatör har betydande inflytande på 

(175) I geografiska områden där två 

accessnät kan väntas på framåtblickande 

grund är det mer troligt att slutanvändarna 

kan gagnas av förbättrad nätkvalitet, tack 

vare infrastrukturbaserad konkurrens, än i 

områden där det bara finns ett nät. 

Nationella och lokala 

konkurrensförhållanden avgör sannolikt 

om konkurrensen är tillräcklig i fråga om 

andra parametrar, som pris och utbud. När 

minst en av nätoperatörerna erbjuder 

tillträde i grossistledet åt varje intresserat 

företag på rimliga affärsvillkor som tillåter 

långsiktig hållbar konkurrens på relevanta 

marknader behöver de nationella 

regleringsmyndigheterna förmodligen inte 

införa eller upprätthålla SMP-baserade 

tillträdesskyldigheter i grossistledet, utöver 

tillträde till civil infrastruktur, och därför 

kan man förlita sig på tillämpningen av 

allmänna konkurrensregler. Detta gäller i 

synnerhet om båda nätoperatörerna 

erbjuder tillträde i grossistledet på rimlig 

affärsmässig grund. I båda fallen kan det 

vara lämpligare att de nationella 

regleringsmyndigheterna förlitar sig på 

särskild övervakning i efterhand. När det 

på framåtblickande grund finns eller 

förväntas finnas tre operatörer av accessnät 

som på ett hållbart sett kan konkurrera på 

samma slutkundsmarknader och 

grossistmarknader (dvs. som kan vara fallet 

på mobilmarknader och som kan 

förekomma inom vissa geografiska 

områden för fasta nät, särskilt när det finns 

effektivt tillträde till civil infrastruktur 

och/eller saminvesteringar så att tre eller 

fler operatörer har effektiv kontroll över de 

nödvändiga accessnättillgångarna för att 

tillgodose efterfrågan från slutkunder) är 

det mindre sannolikt att de nationella 

regleringsmyndigheterna fastställer att en 

operatör har betydande inflytande på 
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marknaden, om de inte kan styrka kollektiv 

dominans eller om vart och ett av de 

berörda företagen har betydande 

marknadsinflytande på separata 

grossistmarknader, såsom kan vara fallet 

på marknaderna för terminering av 

röstsamtal. Det bör vara tillräckligt att 

tillämpa allmänna konkurrensregler på 

sådana marknader som kännetecknas av 

hållbar och effektiv infrastrukturbaserad 

konkurrens. 

marknaden, om de inte kan styrka kollektiv 

dominans eller påtagligt hinder för 

effektiv konkurrens eller om vart och ett 

av de berörda företagen har betydande 

marknadsinflytande på separata 

grossistmarknader, såsom kan vara fallet 

på marknaderna för terminering av 

röstsamtal. Det bör vara tillräckligt att 

tillämpa allmänna konkurrensregler på 

sådana marknader som kännetecknas av 

hållbar och effektiv infrastrukturbaserad 

konkurrens. 

Or. en 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl med anknytning till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   266 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 177 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(177) Det kan vara nödvändigt med 

priskontroll när analysen av en särskild 

marknad avslöjar att konkurrensen 

fungerar dåligt. I synnerhet operatörer med 

betydande inflytande på marknaden bör 

undvika att utöva prispress som gör att 

skillnaden mellan deras avgifter för 

slutkunderna och deras samtrafikavgifter 

och/eller tillträdespriser för konkurrenter 

som tillhandahåller liknande 

slutkundstjänster inte är adekvat för att 

säkerställa en hållbar konkurrens. När en 

nationell regleringsmyndighet beräknar 

kostnaderna för att införa en tjänst enligt 

detta direktiv är det lämpligt att medge en 

rimlig avkastning på det kapital som 

investerats, inklusive lämpliga 

arbetskrafts- och byggkostnader, varvid 

kapitalvärdet vid behov anpassas så att 

den aktuella värderingen av tillgångarna 

och en effektiv drift beaktas. Metoden för 

(177) Det kan vara nödvändigt med 

priskontroll när analysen av en särskild 

marknad avslöjar att konkurrensen 

fungerar dåligt. I synnerhet operatörer med 

betydande inflytande på marknaden bör 

undvika att utöva prispress som gör att 

skillnaden mellan deras avgifter för 

slutkunderna och deras samtrafikavgifter 

och/eller tillträdespriser för konkurrenter 

som tillhandahåller liknande 

slutkundstjänster inte är adekvat för att 

säkerställa en hållbar konkurrens. Metoden 

för kostnadstäckning bör vara lämplig för 

förhållandena och hänsyn bör tas till 

behovet av att främja effektivitet, hållbar 

konkurrens och utbyggnad av nät med 

mycket hög kapacitet och därigenom 

maximera fördelarna för slutanvändarna , 

och bör beakta behovet av förutsebara och 

stabila grossistpriser till gagn för alla 

operatörer som önskar bygga nya och 
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kostnadstäckning bör vara lämplig för 

förhållandena och hänsyn bör tas till 

behovet av att främja effektivitet, hållbar 

konkurrens och utbyggnad av nät med 

mycket hög kapacitet och därigenom 

maximera fördelarna för slutanvändarna, 

och bör beakta behovet av förutsebara och 

stabila grossistpriser till gagn för alla 

operatörer som önskar bygga nya och 

förbättrade nät, i enlighet med 

kommissionens riktlinjer37 . 

förbättrade nät, i enlighet med 

kommissionens riktlinjer37. 

_________________ _________________ 

37 Kommissionens rekommendation 

2013/466/EU av den 11 september 2013 

om enhetliga krav på icke-diskriminering 

och kostnadsberäkningsmetoder för att 

främja konkurrensen och förbättra klimatet 

för bredbandsinvesteringar, EUT L 251, 

21.9.2013, s. 13. 

37 Kommissionens rekommendation 

2013/466/EU av den 11 september 2013 

om enhetliga krav på icke-diskriminering 

och kostnadsberäkningsmetoder för att 

främja konkurrensen och förbättra klimatet 

för bredbandsinvesteringar, EUT L 251, 

21.9.2013, s. 13. 

Or. en 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl med anknytning till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   267 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 178 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(178) På grund av osäkerheten om hur 

snabbt efterfrågan på nästa generations 

bredbandstjänster kommer att utvecklas 

är det, för att främja effektiv investering 

och innovation, viktigt att låta de 

operatörer som investerar i nya eller 

uppgraderade nät få en viss grad av 

prisflexibilitet. För att förhindra orimliga 

priser på marknader där det finns 

operatörer som fastställts ha betydande 

inflytande på marknaden, bör 

prisflexibiliteten kombineras med 

ytterligare åtgärder för att skydda 

utgår 
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konkurrensen och slutanvändarnas 

intressen, såsom strikta icke-

diskrimineringsskyldigheter, åtgärder för 

att säkerställa teknisk och ekonomisk 

reproducerbarhet för produkter i 

efterföljande led, samt en påvisbar 

begränsning av priset i slutkundsledet till 

följd av infrastrukturkonkurrens eller ett 

prisankare som härrör från andra 

reglerade accessprodukter, eller båda. 

Dessa konkurrensskyddande åtgärder 

påverkar inte de nationella 

regleringsmyndigheternas möjlighet att 

identifiera andra omständigheter då det 

skulle vara lämpligt att inte införa 

reglerade tillträdespriser för vissa 

insatsresurser i grossistledet, t.ex. då hög 

priselasticitet för slutanvändarnas 

efterfrågan gör det olönsamt för 

operatören med betydande inflytande på 

marknaden att ta ut avgifter som ligger 

märkbart över den konkurrenskraftiga 

nivån. 

Or. en 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl med anknytning till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   268 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 178 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(178) På grund av osäkerheten om hur 

snabbt efterfrågan på nästa generations 

bredbandstjänster kommer att utvecklas är 

det, för att främja effektiv investering och 

innovation, viktigt att låta de operatörer 

som investerar i nya eller uppgraderade nät 

få en viss grad av prisflexibilitet. För att 

förhindra orimliga priser på marknader där 

det finns operatörer som fastställts ha 

betydande inflytande på marknaden, bör 

(178) På grund av osäkerheten om hur 

snabbt efterfrågan på nästa generations 

bredbandstjänster kommer att utvecklas är 

det, för att främja effektiv investering och 

innovation, viktigt att låta de operatörer 

som investerar i nya eller uppgraderade nät 

få en viss grad av prisflexibilitet. För att 

förhindra orimliga priser på marknader där 

det finns operatörer som fastställts ha 

betydande inflytande på marknaden, bör 
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prisflexibiliteten kombineras med 

ytterligare åtgärder för att skydda 

konkurrensen och slutanvändarnas 

intressen, såsom strikta icke-

diskrimineringsskyldigheter, åtgärder för 

att säkerställa teknisk och ekonomisk 

reproducerbarhet för produkter i 

efterföljande led, samt en påvisbar 

begränsning av priset i slutkundsledet till 

följd av infrastrukturkonkurrens eller ett 

prisankare som härrör från andra 

reglerade accessprodukter, eller båda. 

Dessa konkurrensskyddande åtgärder 

påverkar inte de nationella 

regleringsmyndigheternas möjlighet att 

identifiera andra omständigheter då det 

skulle vara lämpligt att inte införa 

reglerade tillträdespriser för vissa 

insatsresurser i grossistledet, t.ex. då hög 

priselasticitet för slutanvändarnas 

efterfrågan gör det olönsamt för operatören 

med betydande inflytande på marknaden 

att ta ut avgifter som ligger märkbart över 

den konkurrenskraftiga nivån. 

prisflexibiliteten kombineras med 

ytterligare åtgärder för att skydda 

konkurrensen och slutanvändarnas 

intressen, såsom effektiva icke-

diskrimineringsskyldigheter, åtgärder för 

att säkerställa teknisk och ekonomisk 

reproducerbarhet för produkter i 

efterföljande led, samt en påvisbar 

begränsning av priset i slutkundsledet till 

följd av infrastrukturkonkurrens. I detta 

syfte är det viktigt att se till att alla 

bestämmelser som begränsar 

prisflexibiliteten inte negativt inverkar på 

investeringar i nya eller uppgraderade 

nät. Detta inbegriper bl.a. att 

priskontroller som bygger på 

slutkundspriser inte får leda till en nivå av 

reglererade grossistpriser som inte gör det 

möjligt att täcka kostnaderna för 

utbyggnad och drift av nya nät och 

därmed till en situation där den 

investerande operatören försätts i en 

sämre position än en operatör som 

ansöker om tillträde men som inte inte 

investerar. Dessa konkurrensskyddande 

åtgärder påverkar inte de nationella 

regleringsmyndigheternas möjlighet att 

identifiera andra omständigheter då det 

skulle vara lämpligt att inte införa 

reglerade tillträdespriser för vissa 

insatsresurser i grossistledet, t.ex. då hög 

priselasticitet för slutanvändarnas 

efterfrågan gör det olönsamt för operatören 

med betydande inflytande på marknaden 

att ta ut avgifter som ligger märkbart över 

den konkurrenskraftiga nivån.. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   269 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 180 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(180) Taxesystemet i unionen för 

terminering av röstsamtal i grossistledet 

utgår 
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är baserat på CPNP-principen (Calling 

Party Network Pays). En analys av 

utbytbarhet i utbuds- och efterfrågeledet 

visar att det i dag och i överskådlig 

framtid fortfarande inte finns någon 

ersättningsprodukt på grossistnivå som 

kan begränsa fastställandet av 

termineringstaxor i ett givet nät. På grund 

av det dubbla tillträdet till 

termineringsmarknaderna är ett 

ytterligare potentiellt konkurrensproblem 

korssubventionering mellan operatörer. 

Dessa potentiella konkurrensproblem är 

gemensamma för 

termineringsmarknaderna när det gäller 

marknaderna för terminering av 

röstsamtal i både fasta och mobila nät. 

Mot bakgrund av 

termineringsoperatörernas möjlighet och 

incitament att sätta priserna högt över 

kostnaderna, betraktas 

kostnadsorientering som den lämpligaste 

åtgärden för att ta itu med detta problem 

på medellång sikt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   270 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 181 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(181) För att minska regleringsbördan 

för att åtgärda konkurrensproblem i 

samband med terminering av röstsamtal i 

grossistledet på ett samstämmigt sätt i 

hela unionen bör detta direktiv föreskriva 

en gemensam ansats som bör ligga till 

grund för fastställandet av 

priskontrollskyldigheter, som bör 

kompletteras med en bindande gemensam 

metod som fastställs av kommissionen och 

tekniska riktlinjer som utarbetas av Berec. 

utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag   271 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 182 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(182) För att förenkla fastställandet och 

underlätta införandet, när så är lämpligt, 

bör avgifterna för terminering av 

röstsamtal på grossistnivå på fasta och 

mobila marknader i unionen fastställas 

genom en delegerad akt. Detta direktiv 

bör fastställa detaljerade kriterier och 

parametrar som ligger till grund för 

fastställandet av taxenivåerna för 

terminering av röstsamtal. Vid 

tillämpningen av dessa kriterier och 

parametrar bör kommission bl.a. beakta 

att endast de kostnader som tillkommer 

vid tillhandahållande av 

termineringstjänster för röstsamtal på 

grossistnivå bör täckas, att 

spektrumavgifterna är abonnentbaserade 

och inte trafikbaserade och därför bör 

undantas och att ytterligare spektrum 

huvudsakligen tilldelas för data och 

därför inte är relevant för den 

tillkommande samtalstermineringen, att 

det erkänns att det i mobilnät visserligen 

anses krävas en marknadsandel på minst 

20 % för minsta effektiva volym, men att 

det i fasta nät är möjligt för mindre 

operatörer att uppnå samma effektivitet 

och producera till samma 

enhetskostnader som en effektiv operatör, 

oberoende av deras storlek. När de exakta 

maximala taxenivån fastställs bör 

kommissionen göra en lämplig viktning 

för att ta hänsyn till det totala antalet 

slutanvändare i varje medlemsstat, där 

detta krävs på grund av återstående 

kostnadsskillnader. När kommissionen 

fastställer denna taxenivå kommer Berecs 

och de nationella 

regleringsmyndigheternas erfarenheter av 

att konstruera lämpliga kostnadsmodeller 

att vara ovärderliga och bör beaktas. 

utgår 
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Or. en 

 

Ändringsförslag   272 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 183 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(183) Genom detta direktiv fastställs de 

maximala avgifterna för terminering av 

röstsamtal på grossistnivå i fasta och 

mobila nät medan den ursprungliga 

delegerade akten kommer att fastställa 

den exakta taxenivå som ska tillämpas av 

de nationella regleringsmyndigheterna. 

Den ursprungliga taxenivån kommer att 

uppdateras. Baserat på de rena LRIC-

modeller som hittills har tillämpats av 

nationella regleringsmyndigheter och med 

tillämpning av ovannämnda kriterier 

varierar avgifterna för terminering av 

röstsamtal i dag mellan 0,4045 € per 

minut och 1,226 € per minut i mobilnät 

och mellan 0,0430 € per minut och 0,1400 

€ per minut i fasta nät i det mest lokala 

skiktet av samtrafiken (beräknat som ett 

vägt genomsnitt mellan avgifterna vid 

högtrafik och vid lågtrafik). De 

varierande avgifterna beror på olika 

lokala förhållanden och redan befintliga 

relativa prisstrukturer samt de olika 

tidpunkterna för modellberäkningarna i 

olika medlemsstater. I fasta nät beror 

kostnadsnivån för de effektiva 

termineringstaxorna också på det 

nätverksskikt där termineringstaxan 

tillhandahålls. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   273 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 183 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(183) Genom detta direktiv fastställs de 

maximala avgifterna för terminering av 

röstsamtal på grossistnivå i fasta och 

mobila nät medan den ursprungliga 

delegerade akten kommer att fastställa den 

exakta taxenivå som ska tillämpas av de 

nationella regleringsmyndigheterna. Den 

ursprungliga taxenivån kommer att 

uppdateras. Baserat på de rena LRIC-

modeller som hittills har tillämpats av 

nationella regleringsmyndigheter och med 

tillämpning av ovannämnda kriterier 

varierar avgifterna för terminering av 

röstsamtal i dag mellan 0,4045 € per minut 

och 1,226 € per minut i mobilnät och 

mellan 0,0430 € per minut och 0,1400 € 

per minut i fasta nät i det mest lokala 

skiktet av samtrafiken (beräknat som ett 

vägt genomsnitt mellan avgifterna vid 

högtrafik och vid lågtrafik). De varierande 

avgifterna beror på olika lokala 

förhållanden och redan befintliga relativa 

prisstrukturer samt de olika tidpunkterna 

för modellberäkningarna i olika 

medlemsstater. I fasta nät beror 

kostnadsnivån för de effektiva 

termineringstaxorna också på det 

nätverksskikt där termineringstaxan 

tillhandahålls. 

(183) Enligt detta direktiv måste 

kommissionen fastställa de maximala 

avgifterna för terminering av röstsamtal på 

grossistnivå i fasta och mobila nät genom 

en delegerad akt. Den ursprungliga 

delegerade akt som krävdes för detta 

ändamål kommer att fastställa den exakta 

taxenivå som ska tillämpas av de nationella 

regleringsmyndigheterna. Den ursprungliga 

taxenivån kommer att uppdateras. Baserat 

på de rena LRIC-modeller som hittills har 

tillämpats av nationella 

regleringsmyndigheter och med 

tillämpning av ovannämnda kriterier 

varierar avgifterna för terminering av 

röstsamtal i dag mellan 0,4045 € per minut 

och 1,226 € per minut i mobilnät och 

mellan 0,0430 € per minut och 0,1400 € 

per minut i fasta nät i det mest lokala 

skiktet av samtrafiken (beräknat som ett 

vägt genomsnitt mellan avgifterna vid 

högtrafik och vid lågtrafik). De varierande 

avgifterna beror på olika lokala 

förhållanden och redan befintliga relativa 

prisstrukturer samt de olika tidpunkterna 

för modellberäkningarna i olika 

medlemsstater. I fasta nät beror 

kostnadsnivån för de effektiva 

termineringstaxorna också på det 

nätverksskikt där termineringstaxan 

tillhandahålls. 

Or. en 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl med anknytning till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   274 

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

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 184 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(184) På grund av den rådande 

osäkerheten om hur snabbt en efterfrågan 

kommer att utvecklas på bredbandstjänster 

med mycket hög kapacitet, samt när det 

gäller allmänna skaleffekter och densitet, 

erbjuder saminvesteringsavtal betydande 

fördelar i form av delade kostnader och 

risker och ger mer småskaliga operatörer 

möjlighet att investera på ekonomiskt 

rationella villkor och därmed främja 

hållbar, långsiktig konkurrens, även i 

områden där den infrastrukturbaserade 

konkurrensen kanske inte är effektiv. När 

en operatör med betydande inflytande på 

marknaden går ut med en öppen inbjudan 

till saminvestering på rättvisa, rimliga och 

icke-diskriminerande villkor i nya 

nätelement som avsevärt bidrar till 

utbyggnaden av nät med mycket hög 

kapacitet, bör den nationella 

regleringsmyndigheten normalt avstå från 

att införa skyldigheter enligt detta direktiv 

när det gäller de nya nätelementen, vilket 

bör granskas vidare i efterföljande 

marknadsanalyser. Om vederbörlig 

hänsyn tas till de framtida 

konkurrensfrämjande effekterna av 

saminvestering på grossistnivå och 

slutkundsnivå kan de nationella 

regleringsmyndigheterna fortfarande 

anse att det är lämpligt att, i ljuset av den 

befintliga marknadsstrukturen och 

dynamiken som utvecklats inom ramen 

för reglerade tillträdesvillkor i 

grossistledet, och i avsaknad av ett 

kommersiellt erbjudande med den 

effekten, skydda rättigheterna för 

accessökande som inte deltar i en viss 

saminvestering genom att behålla 

befintliga accessprodukter eller – när 

befintliga nätelement med tid avvecklas – 

genom införandet av accessprodukter med 

funktioner som är jämförbara med dem 

som tidigare fanns tillgängliga på den 

befintliga infrastrukturen. 

(184) På grund av den rådande 

osäkerheten om hur snabbt en efterfrågan 

kommer att utvecklas på bredbandstjänster 

med mycket hög kapacitet, samt när det 

gäller allmänna skaleffekter och densitet, 

kan saminvesteringsavtal erbjuda 

betydande fördelar i form av delade 

kostnader och risker och ger mer 

småskaliga operatörer möjlighet att 

investera på ekonomiskt rationella villkor 

och därmed främja hållbar, långsiktig 

konkurrens, även i områden där den 

infrastrukturbaserade konkurrensen kanske 

inte är effektiv. 

Or. en 
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Ändringsförslag   275 

Angelika Niebler, Herbert Reul 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 184 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(184) På grund av den rådande 

osäkerheten om hur snabbt en efterfrågan 

kommer att utvecklas på bredbandstjänster 

med mycket hög kapacitet, samt när det 

gäller allmänna skaleffekter och densitet, 

erbjuder saminvesteringsavtal betydande 

fördelar i form av delade kostnader och 

risker och ger mer småskaliga operatörer 

möjlighet att investera på ekonomiskt 

rationella villkor och därmed främja 

hållbar, långsiktig konkurrens, även i 

områden där den infrastrukturbaserade 

konkurrensen kanske inte är effektiv. När 

en operatör med betydande inflytande på 

marknaden går ut med en öppen inbjudan 

till saminvestering på rättvisa, rimliga och 

icke-diskriminerande villkor i nya 

nätelement som avsevärt bidrar till 

utbyggnaden av nät med mycket hög 

kapacitet, bör den nationella 

regleringsmyndigheten normalt avstå från 

att införa skyldigheter enligt detta direktiv 

när det gäller de nya nätelementen, vilket 

bör granskas vidare i efterföljande 

marknadsanalyser. Om vederbörlig hänsyn 

tas till de framtida konkurrensfrämjande 

effekterna av saminvestering på 

grossistnivå och slutkundsnivå kan de 

nationella regleringsmyndigheterna 

fortfarande anse att det är lämpligt att, i 

ljuset av den befintliga marknadsstrukturen 

och dynamiken som utvecklats inom ramen 

för reglerade tillträdesvillkor i 

grossistledet, och i avsaknad av ett 

kommersiellt erbjudande med den effekten, 

skydda rättigheterna för accessökande som 

inte deltar i en viss saminvestering genom 

att behålla befintliga accessprodukter eller 

– när befintliga nätelement med tid 

avvecklas – genom införandet av 

accessprodukter med funktioner som är 

jämförbara med dem som tidigare fanns 

tillgängliga på den befintliga 

(184) På grund av den rådande 

osäkerheten om hur snabbt en efterfrågan 

kommer att utvecklas på bredbandstjänster 

med mycket hög kapacitet, samt när det 

gäller allmänna skaleffekter och densitet, 

erbjuder saminvesteringsavtal betydande 

fördelar i form av delade kostnader och 

risker och ger mer småskaliga operatörer 

möjlighet att investera på ekonomiskt 

rationella villkor och därmed främja 

hållbar, långsiktig konkurrens, även i 

områden där den infrastrukturbaserade 

konkurrensen kanske inte är effektiv. När 

en operatör med betydande inflytande på 

marknaden går ut med en öppen inbjudan 

till saminvestering på rättvisa, rimliga och 

icke-diskriminerande villkor i nya 

nätelement som avsevärt bidrar till 

utbyggnaden av nät med mycket hög 

kapacitet, bör den nationella 

regleringsmyndigheten normalt avstå från 

att införa skyldigheter enligt detta direktiv 

när det gäller de nya nätelementen, vilket 

bör granskas vidare i efterföljande 

marknadsanalyser. Om vederbörlig hänsyn 

tas till de framtida konkurrensfrämjande 

effekterna av saminvestering på 

grossistnivå och slutkundsnivå kan de 

nationella regleringsmyndigheterna 

fortfarande anse att det är lämpligt att, i 

ljuset av den befintliga marknadsstrukturen 

och dynamiken som utvecklats inom ramen 

för reglerade tillträdesvillkor i 

grossistledet, och i avsaknad av ett 

kommersiellt erbjudande med den effekten, 

skydda rättigheterna för accessökande som 

inte deltar i en viss saminvestering genom 

att behålla befintliga accessprodukter eller 

– när befintliga nätelement med tid 

avvecklas – genom införandet av 

accessprodukter med funktioner som är 

jämförbara med dem som tidigare fanns 

tillgängliga på den befintliga 
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infrastrukturen. infrastrukturen. De nationella 

regleringsmyndigheterna måste fastställa 

klara villkor för saminvesteringar i 

respektive medlemsstat. Saminvesteringar 

måste genomföras på sådant sätt att inga 

saminvesterare eller andra företag på 

marknaden drabbas av 

konkurrensnackdelar. I samband med 

saminvesteringar ska öppet tillträde 

säkerställas för alla företag som vill delta. 

Or. de 

Motivering 

Regleringsmyndigheterna måste fastställa klara villkor för saminvesteringsmodellerna. 

 

Ändringsförslag   276 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 184 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(184) På grund av den rådande 

osäkerheten om hur snabbt en efterfrågan 

kommer att utvecklas på bredbandstjänster 

med mycket hög kapacitet, samt när det 

gäller allmänna skaleffekter och densitet, 

erbjuder saminvesteringsavtal betydande 

fördelar i form av delade kostnader och 

risker och ger mer småskaliga operatörer 

möjlighet att investera på ekonomiskt 

rationella villkor och därmed främja 

hållbar, långsiktig konkurrens, även i 

områden där den infrastrukturbaserade 

konkurrensen kanske inte är effektiv. När 

en operatör med betydande inflytande på 

marknaden går ut med en öppen inbjudan 

till saminvestering på rättvisa, rimliga och 

icke-diskriminerande villkor i nya 

nätelement som avsevärt bidrar till 

utbyggnaden av nät med mycket hög 

kapacitet, bör den nationella 

regleringsmyndigheten normalt avstå från 

att införa skyldigheter enligt detta direktiv 

när det gäller de nya nätelementen, vilket 

bör granskas vidare i efterföljande 

(184) På grund av den rådande 

osäkerheten om hur snabbt en efterfrågan 

kommer att utvecklas på bredbandstjänster 

med mycket hög kapacitet, samt när det 

gäller allmänna skaleffekter och densitet, 

skulle saminvesteringsavtal kunna erbjuda 

betydande fördelar i form av delade 

kostnader och risker och ger mer 

småskaliga operatörer möjlighet att 

investera på ekonomiskt rationella villkor 

och därmed främja hållbar, långsiktig 

konkurrens, även i områden där den 

infrastrukturbaserade konkurrensen kanske 

inte är effektiv. När en operatör med 

betydande inflytande på marknaden går ut 

med en öppen inbjudan till saminvestering 

på rättvisa, rimliga och icke-

diskriminerande villkor i nya 

nätelement med mycket hög kapacitet, bör 

den nationella regleringsmyndigheten se 

till att skyldigheter som införs enligt detta 

direktiv när det gäller de nya nätelementen 

är motiverade och proportionella, vilket 

bör granskas vidare i efterföljande 
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marknadsanalyser. Om vederbörlig hänsyn 

tas till de framtida konkurrensfrämjande 

effekterna av saminvestering på 

grossistnivå och slutkundsnivå kan de 

nationella regleringsmyndigheterna 

fortfarande anse att det är lämpligt att, i 

ljuset av den befintliga marknadsstrukturen 

och dynamiken som utvecklats inom ramen 

för reglerade tillträdesvillkor i 

grossistledet, och i avsaknad av ett 

kommersiellt erbjudande med den effekten, 

skydda rättigheterna för accessökande som 

inte deltar i en viss saminvestering genom 

att behålla befintliga accessprodukter eller 

– när befintliga nätelement med tid 

avvecklas – genom införandet av 

accessprodukter med funktioner som är 

jämförbara med dem som tidigare fanns 

tillgängliga på den befintliga 

infrastrukturen. 

marknadsanalyser och bedömas utifrån 

villkoren för saminvesteringen, 

fördelningen av inflytande mellan 

investerare och risken för att sådana avtal 

kan stärka ställningen av betydande 

inflytande på marknaden eller leda till att 

det uppkommer situationer där den 

effektiva konkurrensen allvarligt hindras. 

Om vederbörlig hänsyn tas till de framtida 

konkurrensfrämjande effekterna av 

saminvestering på grossistnivå och 

slutkundsnivå bör de nationella 

regleringsmyndigheterna fortfarande anse 

att det är lämpligt att, i ljuset av den 

befintliga marknadsstrukturen och 

dynamiken som utvecklats inom ramen för 

reglerade tillträdesvillkor i grossistledet, 

och i avsaknad av ett kommersiellt 

erbjudande med den effekten, skydda 

rättigheterna för accessökande som inte 

deltar i en viss saminvestering genom att 

behålla befintliga accessprodukter eller – 

när befintliga nätelement med tid avvecklas 

– genom införandet av accessprodukter 

med funktioner som motsvarar dem som 

tidigare fanns tillgängliga på den befintliga 

infrastrukturen. 

Or. en 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl med anknytning till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   277 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 184 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(184) På grund av den rådande 

osäkerheten om hur snabbt en efterfrågan 

kommer att utvecklas på bredbandstjänster 

med mycket hög kapacitet, samt när det 

gäller allmänna skaleffekter och densitet, 

erbjuder saminvesteringsavtal betydande 

(184) På grund av den rådande 

osäkerheten om hur snabbt en efterfrågan 

kommer att utvecklas på bredbandstjänster 

med mycket hög kapacitet, samt när det 

gäller allmänna skaleffekter och densitet, 

är syftet med regelverket att främja 
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fördelar i form av delade kostnader och 

risker och ger mer småskaliga operatörer 

möjlighet att investera på ekonomiskt 

rationella villkor och därmed främja 

hållbar, långsiktig konkurrens, även i 

områden där den infrastrukturbaserade 

konkurrensen kanske inte är effektiv. När 

en operatör med betydande inflytande på 

marknaden går ut med en öppen inbjudan 

till saminvestering på rättvisa, rimliga och 

icke-diskriminerande villkor i nya 

nätelement som avsevärt bidrar till 

utbyggnaden av nät med mycket hög 

kapacitet, bör den nationella 

regleringsmyndigheten normalt avstå från 

att införa skyldigheter enligt detta direktiv 

när det gäller de nya nätelementen, vilket 

bör granskas vidare i efterföljande 

marknadsanalyser. Om vederbörlig 

hänsyn tas till de framtida 

konkurrensfrämjande effekterna av 

saminvestering på grossistnivå och 

slutkundsnivå kan de nationella 

regleringsmyndigheterna fortfarande anse 

att det är lämpligt att, i ljuset av den 

befintliga marknadsstrukturen och 

dynamiken som utvecklats inom ramen för 

reglerade tillträdesvillkor i grossistledet, 

och i avsaknad av ett kommersiellt 

erbjudande med den effekten, skydda 

rättigheterna för accessökande som inte 

deltar i en viss saminvestering genom att 

behålla befintliga accessprodukter eller – 

när befintliga nätelement med tid avvecklas 

– genom införandet av accessprodukter 

med funktioner som är jämförbara med 

dem som tidigare fanns tillgängliga på den 

befintliga infrastrukturen. 

utbyggnadsmodeller med mycket hög 

kapacitet som tillhandahåller a) 
betydande fördelar i form av delade 

kostnader och risker och ger operatörer 

möjlighet att investera på ekonomiskt 

rationella villkor och därmed främja 

hållbar, långsiktig konkurrens, även i 

områden där den infrastrukturbaserade 

konkurrensen kanske inte är effektiv, och 

b) tar hänsyn till de olika 

marknadsegenskaperna och till bästa 

praxis för utbyggnad av nya nätelement i 

medlemsstaterna. När en operatör med 

betydande inflytande på marknaden går ut 

med en öppen inbjudan till saminvestering 

eller tillhandahåller ett 

grossisterbjudande som omfattar 

riskdelning eller etablerar ett 

samriskföretag med ett eller flera 

konkurrerande företag på slutkunds- eller 

grossistnivå på rättvisa, rimliga och icke-

diskriminerande villkor som avsevärt 

bidrar till utbyggnaden av nät med mycket 

hög kapacitet, bör den nationella 

regleringsmyndigheten normalt avstå från 

att införa skyldigheter enligt detta direktiv 

när det gäller de nya nätelementen. Om 

vederbörlig hänsyn tas till de framtida 

konkurrensfrämjande effekterna av 

saminvestering kan de nationella 

regleringsmyndigheterna fortfarande anse 

att det är lämpligt att, i ljuset av den 

befintliga marknadsstrukturen och 

dynamiken som utvecklats inom ramen för 

reglerade tillträdesvillkor i grossistledet, 

och i avsaknad av ett kommersiellt 

erbjudande med den effekten, skydda 

rättigheterna för accessökande som inte 

deltar i en viss saminvestering genom att 

behålla befintliga accessprodukter eller – 

när befintliga nätelement med tid avvecklas 

– genom införandet av accessprodukter 

med funktioner som är jämförbara med 

dem som tidigare fanns tillgängliga på den 

befintliga infrastrukturen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   278 
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Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 184 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(184) På grund av den rådande 

osäkerheten om hur snabbt en efterfrågan 

kommer att utvecklas på bredbandstjänster 

med mycket hög kapacitet, samt när det 

gäller allmänna skaleffekter och densitet, 

erbjuder saminvesteringsavtal betydande 

fördelar i form av delade kostnader och 

risker och ger mer småskaliga operatörer 

möjlighet att investera på ekonomiskt 

rationella villkor och därmed främja 

hållbar, långsiktig konkurrens, även i 

områden där den infrastrukturbaserade 

konkurrensen kanske inte är effektiv. När 

en operatör med betydande inflytande på 

marknaden går ut med en öppen inbjudan 

till saminvestering på rättvisa, rimliga och 

icke-diskriminerande villkor i nya 

nätelement som avsevärt bidrar till 

utbyggnaden av nät med mycket hög 

kapacitet, bör den nationella 

regleringsmyndigheten normalt avstå från 

att införa skyldigheter enligt detta direktiv 

när det gäller de nya nätelementen, vilket 

bör granskas vidare i efterföljande 

marknadsanalyser. Om vederbörlig hänsyn 

tas till de framtida konkurrensfrämjande 

effekterna av saminvestering på 

grossistnivå och slutkundsnivå kan de 

nationella regleringsmyndigheterna 

fortfarande anse att det är lämpligt att, i 

ljuset av den befintliga marknadsstrukturen 

och dynamiken som utvecklats inom ramen 

för reglerade tillträdesvillkor i 

grossistledet, och i avsaknad av ett 

kommersiellt erbjudande med den effekten, 

skydda rättigheterna för accessökande som 

inte deltar i en viss saminvestering genom 

att behålla befintliga accessprodukter eller 

– när befintliga nätelement med tid 

avvecklas – genom införandet av 

accessprodukter med funktioner som är 

jämförbara med dem som tidigare fanns 

tillgängliga på den befintliga 

(184) På grund av den rådande 

osäkerheten om hur snabbt en efterfrågan 

kommer att utvecklas på bredbandstjänster 

med mycket hög kapacitet, samt när det 

gäller allmänna skaleffekter och densitet, 

erbjuder saminvesteringsavtal betydande 

fördelar i form av delade kostnader och 

risker och ger mer småskaliga operatörer 

möjlighet att investera på ekonomiskt 

rationella villkor och därmed främja 

hållbar, långsiktig konkurrens, även i 

områden där den infrastrukturbaserade 

konkurrensen kanske inte är effektiv. När 

en operatör med betydande inflytande på 

marknaden går ut med en öppen inbjudan 

till saminvestering på rättvisa, rimliga och 

icke-diskriminerande villkor i nya 

nätelement som avsevärt bidrar till 

utbyggnaden av nät med mycket hög 

kapacitet, bör den nationella 

regleringsmyndigheten normalt avstå från 

att införa skyldigheter enligt detta direktiv 

när det gäller de nya nätelementen, vilket 

bör granskas vidare i efterföljande 

marknadsanalyser. Om den nationella 

regleringsmyndigheten beslutar att inte 

fastställa skyldigheter måste den 

säkerställa att konkurrensen och 

marknadstillträdet inte skadas av detta. 

Om vederbörlig hänsyn tas till de framtida 

konkurrensfrämjande effekterna av 

saminvestering på grossistnivå och 

slutkundsnivå kan de nationella 

regleringsmyndigheterna fortfarande anse 

att det är lämpligt att, i ljuset av den 

befintliga marknadsstrukturen och 

dynamiken som utvecklats inom ramen för 

reglerade tillträdesvillkor i grossistledet, 

och i avsaknad av ett kommersiellt 

erbjudande med den effekten, skydda 

rättigheterna för accessökande som inte 

deltar i en viss saminvestering genom att 

behålla befintliga accessprodukter eller – 

när befintliga nätelement med tid avvecklas 
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infrastrukturen. – genom införandet av accessprodukter 

med funktioner som är jämförbara med 

dem som tidigare fanns tillgängliga på den 

befintliga infrastrukturen. 

Or. de 

 

Ändringsförslag   279 

Gunnar Hökmark, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 184 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(184) På grund av den rådande 

osäkerheten om hur snabbt en efterfrågan 

kommer att utvecklas på bredbandstjänster 

med mycket hög kapacitet, samt när det 

gäller allmänna skaleffekter och densitet, 

erbjuder saminvesteringsavtal betydande 

fördelar i form av delade kostnader och 

risker och ger mer småskaliga operatörer 

möjlighet att investera på ekonomiskt 

rationella villkor och därmed främja 

hållbar, långsiktig konkurrens, även i 

områden där den infrastrukturbaserade 

konkurrensen kanske inte är effektiv. När 

en operatör med betydande inflytande på 

marknaden går ut med en öppen inbjudan 

till saminvestering på rättvisa, rimliga och 

icke-diskriminerande villkor i nya 

nätelement som avsevärt bidrar till 

utbyggnaden av nät med mycket hög 

kapacitet, bör den nationella 

regleringsmyndigheten normalt avstå från 

att införa skyldigheter enligt detta direktiv 

när det gäller de nya nätelementen, vilket 

bör granskas vidare i efterföljande 

marknadsanalyser. Om vederbörlig hänsyn 

tas till de framtida konkurrensfrämjande 

effekterna av saminvestering på 

grossistnivå och slutkundsnivå kan de 

nationella regleringsmyndigheterna 

fortfarande anse att det är lämpligt att, i 

ljuset av den befintliga marknadsstrukturen 

och dynamiken som utvecklats inom ramen 

för reglerade tillträdesvillkor i 

grossistledet, och i avsaknad av ett 

(184) På grund av den rådande 

osäkerheten om hur snabbt en efterfrågan 

kommer att utvecklas på bredbandstjänster 

med mycket hög kapacitet, samt när det 

gäller allmänna skaleffekter och densitet, 

erbjuder saminvesteringsavtal betydande 

fördelar i form av delade kostnader och 

risker och ger mer småskaliga operatörer 

möjlighet att investera på ekonomiskt 

rationella villkor och därmed främja 

hållbar, långsiktig konkurrens, även i 

områden där den infrastrukturbaserade 

konkurrensen kanske inte är effektiv. När 

en operatör med betydande inflytande på 

marknaden går ut med en öppen inbjudan 

till saminvestering på rättvisa, rimliga och 

icke-diskriminerande villkor i nya 

nätelement som avsevärt bidrar till 

utbyggnaden av nät med mycket hög 

kapacitet, och när ett sådant erbjudande 

accepteras av en saminvesterare och en 

överenskommelse nås, eller när 

kommersiella tillträdesavtal som bygger 

på samma förhandsvillkor har 

motsvarande resultat, bör den nationella 

regleringsmyndigheten normalt avstå från 

att införa skyldigheter enligt detta direktiv 

när det gäller de nya nätelementen, vilket 

bör granskas vidare i efterföljande 

marknadsanalyser. Om vederbörlig hänsyn 

tas till de framtida konkurrensfrämjande 

effekterna av saminvestering på 

grossistnivå och slutkundsnivå kan de 

nationella regleringsmyndigheterna 
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kommersiellt erbjudande med den effekten, 

skydda rättigheterna för accessökande som 

inte deltar i en viss saminvestering genom 

att behålla befintliga accessprodukter eller 

– när befintliga nätelement med tid 

avvecklas – genom införandet av 

accessprodukter med funktioner som är 

jämförbara med dem som tidigare fanns 

tillgängliga på den befintliga 

infrastrukturen. 

fortfarande anse att det är lämpligt att, i 

ljuset av den befintliga marknadsstrukturen 

och dynamiken som utvecklats inom ramen 

för reglerade tillträdesvillkor i 

grossistledet, och i avsaknad av ett 

kommersiellt erbjudande med den effekten, 

skydda rättigheterna för accessökande som 

inte deltar i en viss saminvestering genom 

att behålla befintliga accessprodukter eller 

– när befintliga nätelement med tid 

avvecklas – genom införandet av 

accessprodukter med funktioner som är 

jämförbara med dem som tidigare fanns 

tillgängliga på den befintliga 

infrastrukturen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   280 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 184 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(184) På grund av den rådande 

osäkerheten om hur snabbt en efterfrågan 

kommer att utvecklas på bredbandstjänster 

med mycket hög kapacitet, samt när det 

gäller allmänna skaleffekter och densitet, 

erbjuder saminvesteringsavtal betydande 

fördelar i form av delade kostnader och 

risker och ger mer småskaliga operatörer 

möjlighet att investera på ekonomiskt 

rationella villkor och därmed främja 

hållbar, långsiktig konkurrens, även i 

områden där den infrastrukturbaserade 

konkurrensen kanske inte är effektiv. När 

en operatör med betydande inflytande på 

marknaden går ut med en öppen inbjudan 

till saminvestering på rättvisa, rimliga och 

icke-diskriminerande villkor i nya 

nätelement som avsevärt bidrar till 

utbyggnaden av nät med mycket hög 

kapacitet, bör den nationella 

regleringsmyndigheten normalt avstå från 

att införa skyldigheter enligt detta direktiv 

när det gäller de nya nätelementen, vilket 

(184) På grund av den rådande 

osäkerheten om hur snabbt en efterfrågan 

kommer att utvecklas på bredbandstjänster 

med mycket hög kapacitet, samt när det 

gäller allmänna skaleffekter och densitet, 

erbjuder saminvesteringsavtal betydande 

fördelar i form av delade kostnader och 

risker och ger mer småskaliga operatörer 

möjlighet att investera på ekonomiskt 

rationella villkor och därmed främja 

hållbar, långsiktig konkurrens, även i 

områden där den infrastrukturbaserade 

konkurrensen kanske inte är effektiv. Vid 

användning av öppna inbjudningar till 

saminvestering i nya nätelement, som 

publiceras av en operatör med betydande 

inflytande på marknaden på rättvisa, 

rimliga och icke-diskriminerande villkor, 

eller vid användning av andra 

investeringsmodeller, som i samma 

utsträckning bidrar till utbyggnaden av nät 

med mycket hög kapacitet, bör den 

nationella regleringsmyndigheten normalt 
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bör granskas vidare i efterföljande 

marknadsanalyser. Om vederbörlig hänsyn 

tas till de framtida konkurrensfrämjande 

effekterna av saminvestering på 

grossistnivå och slutkundsnivå kan de 

nationella regleringsmyndigheterna 

fortfarande anse att det är lämpligt att, i 

ljuset av den befintliga marknadsstrukturen 

och dynamiken som utvecklats inom ramen 

för reglerade tillträdesvillkor i 

grossistledet, och i avsaknad av ett 

kommersiellt erbjudande med den effekten, 

skydda rättigheterna för accessökande som 

inte deltar i en viss saminvestering genom 

att behålla befintliga accessprodukter eller 

– när befintliga nätelement med tid 

avvecklas – genom införandet av 

accessprodukter med funktioner som är 

jämförbara med dem som tidigare fanns 

tillgängliga på den befintliga 

infrastrukturen. 

avstå från att införa skyldigheter enligt 

detta direktiv när det gäller de nya 

nätelementen, vilket bör granskas vidare i 

efterföljande marknadsanalyser. Om 

vederbörlig hänsyn tas till de framtida 

konkurrensfrämjande effekterna av 

saminvestering på grossistnivå och 

slutkundsnivå kan de nationella 

regleringsmyndigheterna fortfarande anse 

att det är lämpligt att, i ljuset av den 

befintliga marknadsstrukturen och 

dynamiken som utvecklats inom ramen för 

reglerade tillträdesvillkor i grossistledet, 

och i avsaknad av ett kommersiellt 

erbjudande med den effekten, skydda 

rättigheterna för accessökande som inte 

deltar i en viss saminvestering genom att 

behålla befintliga accessprodukter eller – 

när befintliga nätelement med tid avvecklas 

– genom införandet av accessprodukter 

med funktioner som är jämförbara med 

dem som tidigare fanns tillgängliga på den 

befintliga infrastrukturen. 

Or. de 

Motivering 

Användning av konkurrensfrämjande investeringar bör ge möjlighet till avreglering, eftersom 

främjande av konkurrensbaserad infrastrukturutbyggnad är att föredra framför 

marknadsreglering. Vid bedömningen bär därför alla investeringsmodeller som främjar 

hållbar konkurrens beaktas lika. 

 

Ändringsförslag   281 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 184 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(184) På grund av den rådande 

osäkerheten om hur snabbt en efterfrågan 

kommer att utvecklas på bredbandstjänster 

med mycket hög kapacitet, samt när det 

gäller allmänna skaleffekter och densitet, 

erbjuder saminvesteringsavtal betydande 

fördelar i form av delade kostnader och 

risker och ger mer småskaliga operatörer 

(184) På grund av den rådande 

osäkerheten om hur snabbt en efterfrågan 

kommer att utvecklas på bredbandstjänster 

med mycket hög kapacitet, samt när det 

gäller allmänna skaleffekter och densitet, 

erbjuder saminvesteringsavtal betydande 

fördelar i form av delade kostnader och 

risker och ger mer småskaliga operatörer 
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möjlighet att investera på ekonomiskt 

rationella villkor och därmed främja 

hållbar, långsiktig konkurrens, även i 

områden där den infrastrukturbaserade 

konkurrensen kanske inte är effektiv. När 

en operatör med betydande inflytande på 

marknaden går ut med en öppen inbjudan 

till saminvestering på rättvisa, rimliga och 

icke-diskriminerande villkor i nya 

nätelement som avsevärt bidrar till 

utbyggnaden av nät med mycket hög 

kapacitet, bör den nationella 

regleringsmyndigheten normalt avstå från 

att införa skyldigheter enligt detta direktiv 

när det gäller de nya nätelementen, vilket 

bör granskas vidare i efterföljande 

marknadsanalyser. Om vederbörlig hänsyn 

tas till de framtida konkurrensfrämjande 

effekterna av saminvestering på 

grossistnivå och slutkundsnivå kan de 

nationella regleringsmyndigheterna 

fortfarande anse att det är lämpligt att, i 

ljuset av den befintliga marknadsstrukturen 

och dynamiken som utvecklats inom ramen 

för reglerade tillträdesvillkor i 

grossistledet, och i avsaknad av ett 

kommersiellt erbjudande med den effekten, 

skydda rättigheterna för accessökande som 

inte deltar i en viss saminvestering genom 

att behålla befintliga accessprodukter eller 

– när befintliga nätelement med tid 

avvecklas – genom införandet av 

accessprodukter med funktioner som är 

jämförbara med dem som tidigare fanns 

tillgängliga på den befintliga 

infrastrukturen. 

möjlighet att investera på ekonomiskt 

rationella villkor och därmed främja 

hållbar, långsiktig konkurrens, även i 

områden där den infrastrukturbaserade 

konkurrensen kanske inte är effektiv. När 

en operatör med betydande inflytande på 

marknaden sluter ett avtal om 

saminvestering på rättvisa, rimliga och 

icke-diskriminerande villkor i nya 

nätelement som avsevärt bidrar till 

utbyggnaden av nät med mycket hög 

kapacitet, bör den nationella 

regleringsmyndigheten normalt avstå från 

att införa skyldigheter enligt detta direktiv 

när det gäller de nya nätelementen, vilket 

bör granskas vidare i efterföljande 

marknadsanalyser. Om vederbörlig hänsyn 

tas till de framtida konkurrensfrämjande 

effekterna av saminvestering på 

grossistnivå och slutkundsnivå kan de 

nationella regleringsmyndigheterna 

fortfarande anse att det är lämpligt att, i 

ljuset av den befintliga marknadsstrukturen 

och dynamiken som utvecklats inom ramen 

för reglerade tillträdesvillkor i 

grossistledet, och i avsaknad av ett 

kommersiellt erbjudande med den effekten, 

skydda rättigheterna för accessökande som 

inte deltar i en viss saminvestering genom 

att behålla befintliga accessprodukter eller 

– när befintliga nätelement med tid 

avvecklas – genom införandet av 

accessprodukter med funktioner som är 

jämförbara med dem som tidigare fanns 

tillgängliga på den befintliga 

infrastrukturen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   282 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 190 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(190) Nätägare som inte har någon 

verksamhet på slutkundsmarknaden och 

(190) Nätägare som inte har någon 

verksamhet på slutkundsmarknaden och 
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vars affärsmodell är begränsad till 

tillhandahållande av grossisttjänster till 

andra kan vara till nytta för skapandet av 

en blomstrande grossistmarknad, med 

positiva effekter på slutkundskonkurrensen 

i efterföljande led. Deras affärsmodell kan 

också vara attraktiv för potentiella 

finansiella investerare i mindre volatila 

infrastrukturtillgångar och med mer 

långsiktiga perspektiv på utbyggnaden av 

nät med mycket hög kapacitet. 

Förekomsten av en operatör som endast 

verkar i grossistledet leder dock inte 

nödvändigtvis till effektiv konkurrens på 

slutkundsmarknader, och operatörer som 

endast verkar i grossistledet kan fastställas 

ha betydande inflytande på marknaden för 

en viss produkt eller geografisk marknad. 

De konkurrensrisker som uppstår genom 

beteendet hos operatörer med 

affärsmodeller som endast omfattar 

grossistledet kan dock vara mindre än för 

vertikalt integrerade operatörer, förutsatt 

att denna grossistmodell är genuin och det 

inte finns några incitament för 

diskriminering när det gäller leverantörer i 

efterföljande led. Regleringsinsatsen bör 

därför göras mindre inkräktande i 

proportion till detta. Samtidigt måste 

nationella regleringsmyndigheter kunna 

ingripa om konkurrensproblem har uppstått 

till men för slutanvändare. 

vars affärsmodell är begränsad till 

tillhandahållande av grossisttjänster till 

andra kan vara till nytta för skapandet av 

en blomstrande grossistmarknad, med 

positiva effekter på slutkundskonkurrensen 

i efterföljande led. Deras affärsmodell kan 

också vara attraktiv för potentiella 

finansiella investerare i mindre volatila 

infrastrukturtillgångar och med mer 

långsiktiga perspektiv på utbyggnaden av 

nät med mycket hög kapacitet. Sådana 

modeller bör därför främjas och 

uppmuntras. Denna kategori nätägare bör 

inte inbegripa företag som åtskilts 

antingen verksamhetsmässigt eller 

frivilligt eftersom incitament och 

kvarvarande kopplingar till kundbasen 

fortfarande kan skapa 

konkurrensproblem. Förekomsten av en 

operatör som endast verkar i grossistledet 

leder dock inte nödvändigtvis till effektiv 

konkurrens på slutkundsmarknader, och 

operatörer som endast verkar i grossistledet 

kan fastställas ha betydande inflytande på 

marknaden för en viss produkt eller 

geografisk marknad. De konkurrensrisker 

som uppstår genom beteendet hos 

operatörer med affärsmodeller som endast 

omfattar grossistledet kan dock vara 

mindre än för vertikalt integrerade 

operatörer, förutsatt att denna 

grossistmodell är genuin och det inte finns 

några incitament för diskriminering när det 

gäller leverantörer i efterföljande led. 

Regleringsinsatsen bör därför göras mindre 

inkräktande i proportion till detta. 

Samtidigt måste nationella 

regleringsmyndigheter kunna ingripa om 

konkurrensproblem har uppstått till men 

för slutanvändare. 

Or. en 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl med anknytning till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   283 
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Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 190 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(190) Nätägare som inte har någon 

verksamhet på slutkundsmarknaden och 

vars affärsmodell är begränsad till 

tillhandahållande av grossisttjänster till 

andra kan vara till nytta för skapandet av 

en blomstrande grossistmarknad, med 

positiva effekter på slutkundskonkurrensen 

i efterföljande led. Deras affärsmodell kan 

också vara attraktiv för potentiella 

finansiella investerare i mindre volatila 

infrastrukturtillgångar och med mer 

långsiktiga perspektiv på utbyggnaden av 

nät med mycket hög kapacitet. 

Förekomsten av en operatör som endast 

verkar i grossistledet leder dock inte 

nödvändigtvis till effektiv konkurrens på 

slutkundsmarknader, och operatörer som 

endast verkar i grossistledet kan fastställas 

ha betydande inflytande på marknaden för 

en viss produkt eller geografisk marknad. 

De konkurrensrisker som uppstår genom 

beteendet hos operatörer med 

affärsmodeller som endast omfattar 

grossistledet kan dock vara mindre än för 

vertikalt integrerade operatörer, förutsatt 

att denna grossistmodell är genuin och det 

inte finns några incitament för 

diskriminering när det gäller leverantörer i 

efterföljande led. Regleringsinsatsen bör 

därför göras mindre inkräktande i 

proportion till detta. Samtidigt måste 

nationella regleringsmyndigheter kunna 

ingripa om konkurrensproblem har uppstått 

till men för slutanvändare. 

(190) Nätägare som inte har någon 

verksamhet på slutkundsmarknaden och 

vars affärsmodell är begränsad till 

tillhandahållande av grossisttjänster till 

andra kan vara till nytta för skapandet av 

en blomstrande grossistmarknad, med 

positiva effekter på slutkundskonkurrensen 

i efterföljande led. Förekomsten av en 

operatör som endast verkar i grossistledet 

leder dock inte nödvändigtvis till effektiv 

konkurrens på slutkundsmarknader, och 

operatörer som endast verkar i grossistledet 

kan fastställas ha betydande inflytande på 

marknaden för en viss produkt eller 

geografisk marknad. De konkurrensrisker 

som uppstår genom beteendet hos 

operatörer med affärsmodeller som endast 

omfattar grossistledet kan dock vara 

mindre än för vertikalt integrerade 

operatörer, förutsatt att denna 

grossistmodell är genuin och det inte finns 

några incitament för diskriminering när det 

gäller leverantörer i efterföljande led. 

Regleringsinsatsen bör därför göras mindre 

inkräktande i proportion till detta. 

Samtidigt måste nationella 

regleringsmyndigheter kunna ingripa om 

konkurrensproblem har uppstått till men 

för slutanvändare. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   284 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 191 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(191) För att främja migrering från de 

traditionella kopparnäten till nästa 

generations nät, som ligger i 

slutanvändarnas intresse, bör de nationella 

regleringsmyndigheterna kunna övervaka 

nätoperatörernas egna initiativ i detta 

hänseende och om nödvändigt fastställa ett 

lämpligt migreringsförfarande, t.ex. genom 

förhandsinformation, öppenhet och 

acceptabla jämförbara accessprodukter, 

när nätägarens avsikt och beredskap att 

stänga av kopparnätet är uppenbara. För att 

undvika att migreringen försenas på ett 

omotiverat sätt bör de nationella 

regleringsmyndigheterna ha befogenhet att 

dra tillbaka tillträdesskyldigheter som rör 

kopparnätet så fort ett lämpligt 

migreringsförfarande har fastställts. 

(191) För att främja migrering från de 

traditionella kopparnäten till nästa 

generations nät, som ligger i 

slutanvändarnas intresse, bör de nationella 

regleringsmyndigheterna kunna övervaka 

nätoperatörernas egna initiativ i detta 

hänseende och om nödvändigt fastställa ett 

lämpligt migreringsförfarande, t.ex. genom 

förhandsinformation, fastställande av en 

konkret tidsfrist, öppenhet och acceptabla 

motsvarande accessprodukter, när 

nätägarens avsikt och beredskap att stänga 

av kopparnätet är uppenbara. För att 

undvika att migreringen försenas på ett 

omotiverat sätt bör de nationella 

regleringsmyndigheterna ha befogenhet att 

dra tillbaka tillträdesskyldigheter som rör 

kopparnätet så fort ett lämpligt 

migreringsförfarande har fastställts. 

Or. en 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl med anknytning till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   285 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 223 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(223) I syfte att effektivt stödja den fria 

rörligheten för varor, tjänster och personer 

inom unionen, bör det vara möjligt att 

använda vissa nationella nummerresurser, 

särskilt vissa icke-geografiska nummer, 

extraterritoriellt, det vill säga utanför 

territoriet för den tilldelande 

medlemsstaten inom hela unionens 

territorium. Eftersom det finns en 

betydande risk för bedrägerier när det 

gäller interpersonell kommunikation, bör 

(223) I syfte att effektivt stödja den fria 

rörligheten för varor, tjänster och personer 

inom unionen, bör det vara möjligt att 

använda vissa nationella nummerresurser, 

särskilt vissa icke-geografiska nummer, 

extraterritoriellt, det vill säga utanför 

territoriet för den tilldelande 

medlemsstaten inom hela unionens 

territorium. Eftersom det finns en 

betydande risk för bedrägerier när det 

gäller interpersonell kommunikation, bör 
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sådan extraterritoriell användning tillåtas 

för elektroniska kommunikationstjänster, 

med undantag för interpersonella 

kommunikationstjänster. Medlemsstaterna 

bör därför säkerställa att relevant nationell 

lagstiftning, särskilt regler om 

konsumentskydd och andra regler som 

avser användningen av nummer, tillämpas 

oberoende av den medlemsstat där 

rättigheterna till användning av nummer 

har beviljats. Detta bör innebära att de 

nationella regleringsmyndigheterna och 

andra behöriga myndigheter i de 

medlemsstater där ett nummer används är 

behöriga att tillämpa sin nationella 

lagstiftning på det företag som har tilldelats 

numret. Dessutom bör de nationella 

regleringsmyndigheterna i dessa 

medlemsstater ha möjlighet att begära stöd 

från den nationella regleringsmyndighet 

som har ansvaret för tilldelningen av 

numret för att bistå dem med att slå vakt 

om efterlevnaden av de regler som gäller i 

de medlemsstater där numret används. 

Dessa stödåtgärder bör omfatta 

avskräckande påföljder, som vid en 

allvarlig överträdelse särskilt omfattar 

återkallande av rätten till extraterritoriell 

användning för de nummer som tilldelats 

det berörda företaget. Kraven på 

extraterritoriell användning bör inte 

påverka medlemsstaternas befogenheter att 

blockera, från fall till fall, tillgången till 

nummer eller tjänster om det är motiverat 

på grund av bedrägeri eller missbruk. Den 

extraterritoriella användningen av nummer 

bör inte påverka unionens regler om 

tillhandahållande av roamingtjänster, bland 

annat de som gäller förhindrande av 

felaktig eller oegentlig användning av 

roamingtjänster som omfattas av 

prisreglering i återförsäljarledet och som 

omfattas av reglerade roamingavgifter i 

grossistledet. Medlemsstaterna bör fortsätta 

att ha möjlighet att träffa särskilda 

överenskommelser om extraterritoriell 

användning av nummerresurser med 

tredjeländer. 

sådan extraterritoriell användning tillåtas 

för elektroniska kommunikationstjänster, 

med undantag för interpersonella 

kommunikationstjänster. Medlemsstaterna 

bör därför säkerställa att relevant nationell 

lagstiftning, särskilt regler om 

konsumentskydd och andra regler som 

avser användningen av nummer, tillämpas 

oberoende av den medlemsstat där 

rättigheterna till användning av nummer 

har beviljats. Detta bör innebära att de 

nationella regleringsmyndigheterna och 

andra behöriga myndigheter i de 

medlemsstater där ett nummer används är 

behöriga att tillämpa sin nationella 

lagstiftning på det företag som har tilldelats 

numret. Dessutom bör de nationella 

regleringsmyndigheterna i dessa 

medlemsstater ha möjlighet att begära stöd 

från den nationella regleringsmyndighet 

som har ansvaret för tilldelningen av 

numret för att bistå dem med att slå vakt 

om efterlevnaden av de regler som gäller i 

de medlemsstater där numret används. 

Dessa stödåtgärder bör omfatta 

avskräckande påföljder, som vid en 

allvarlig överträdelse särskilt omfattar 

återkallande av rätten till extraterritoriell 

användning för de nummer som tilldelats 

det berörda företaget. Medlemsstaterna 

bör därför inte införa ytterligare krav på 

extraterritoriell användning av sådana 

nummer eftersom det skulle hindra 

användningen av dem över gränserna och 

skapa ett hinder visavi den inre 

marknaden, utan att detta påverkar 
medlemsstaternas befogenheter att 

blockera, från fall till fall, tillgången till 

nummer eller tjänster om det är motiverat 

på grund av bedrägeri eller missbruk. Den 

extraterritoriella användningen av nummer 

bör inte påverka unionens regler om 

tillhandahållande av roamingtjänster, bland 

annat de som gäller förhindrande av 

felaktig eller oegentlig användning av 

roamingtjänster som omfattas av 

prisreglering i återförsäljarledet och som 

omfattas av reglerade roamingavgifter i 

grossistledet. Medlemsstaterna bör fortsätta 

att ha möjlighet att träffa särskilda 

överenskommelser om extraterritoriell 
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användning av nummerresurser med 

tredjeländer. 

Or. en 

Motivering 

I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av 

tvingande skäl med anknytning till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   286 

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

 

Förslag till direktiv 

Skäl 246 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(246) Alla eventuella ändringar i de 

avtalsvillkor som ålagts av leverantörer av 

andra allmänt tillgängliga elektroniska 

kommunikationstjänster än 

nummeroberoende interpersonella 

kommunikationstjänster, till nackdel för 

slutanvändarna, t.ex. avseende avgifter, 

taxor, datavolymbegränsningar, 

datahastigheter, täckning eller behandling 

av personuppgifter, bör anses ge upphov 

till en rättighet för slutanvändarna att säga 

upp avtalet utan kostnader, även om de är 

kombinerade med vissa positiva 

förändringar. 

(246) Alla eventuella ändringar i de 

avtalsvillkor som föreslagits av 

leverantörer av andra allmänt tillgängliga 

elektroniska kommunikationstjänster än 

nummeroberoende interpersonella 

kommunikationstjänster, till nackdel för 

slutanvändarna, t.ex. avseende avgifter, 

taxor, datavolymbegränsningar, 

datahastigheter, täckning eller behandling 

av personuppgifter, bör anses ge upphov 

till en rättighet för slutanvändarna att säga 

upp avtalet utan kostnader, även om de är 

kombinerade med vissa positiva 

förändringar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   287 

Morten Helveg Petersen 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 254 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(254) I enlighet med målen i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna och Förenta nationernas 

konvention om rättigheter för personer med 

(254) I enlighet med målen i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna och Förenta nationernas 

konvention om rättigheter för personer med 
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funktionshinder, bör i regelverket 

säkerställas att samtliga användare, 

inklusive slutanvändare med 

funktionshinder, äldre användare och 

användare med särskilda sociala behov, 

enkelt får tillträde till högkvalitativa och 

prismässigt överkomliga tjänster. I 

förklaring 22 som fogas till slutakten till 

Amsterdamfördraget anges att unionens 

institutioner ska beakta behoven hos 

personer med funktionshinder när åtgärder 

utarbetas enligt artikel 114 i EUF-

fördraget. 

funktionshinder, bör i regelverket 

säkerställas att samtliga användare, 

inklusive slutanvändare med 

funktionshinder, äldre användare och 

användare med särskilda sociala behov, 

enkelt får tillträde till högkvalitativa och 

prismässigt överkomliga tjänster, oavsett 

var någonstans de bor inom unionen. I 

förklaring 22 som fogas till slutakten till 

Amsterdamfördraget anges att unionens 

institutioner ska beakta behoven hos 

personer med funktionshinder när åtgärder 

utarbetas enligt artikel 114 i EUF-

fördraget. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   288 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 259 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(259) Lokaliseringsuppgifter förbättrar 

skyddsnivån och säkerheten för 

slutanvändarna och hjälper larmtjänsten i 

dess arbete, under förutsättning att 

förmedlingen av nödkommunikationsdata 

och därtill hörande data till larmtjänsten 

garanteras genom det nationella systemet 

för larmcentraler. Mottagandet och 

användningen av lokaliseringsuppgifter bör 

överensstämma med relevant 

unionslagstiftning om behandling av 

personuppgifter. Företag som 

tillhandahåller nätbaserad lokalisering bör 

göra lokaliseringsuppgifter tillgängliga för 

larmtjänster så snart samtalet når den 

tjänsten, oberoende av vilken teknik som 

används. Lokaliseringsteknik som baserar 

sig på telefonapparater har dock visat sig 

vara betydligt mer exakt och 

kostnadseffektiv tack vare tillgången på 

uppgifter som tillhandahålls av Egnos och 

satellitnavigeringssystemet Galileo och 

andra globala satellitnavigeringssystem och 

wifi-data. Lokaliseringsuppgifter som fås 

(259) Lokaliseringsuppgifter förbättrar 

skyddsnivån och säkerheten för 

slutanvändarna och hjälper larmtjänsten i 

dess arbete, under förutsättning att 

förmedlingen av nödkommunikationsdata 

och därtill hörande data till larmtjänsten 

garanteras genom det nationella systemet 

för larmcentraler. Mottagandet och 

användningen av lokaliseringsuppgifter bör 

överensstämma med relevant 

unionslagstiftning om behandling av 

personuppgifter. Företag som 

tillhandahåller nätbaserad lokalisering bör 

göra lokaliseringsuppgifter tillgängliga för 

larmtjänster så snart samtalet når den 

tjänsten, oberoende av vilken teknik som 

används. Lokaliseringsteknik som baserar 

sig på telefonapparater har dock visat sig 

vara betydligt mer exakt och 

kostnadseffektiv tack vare tillgången på 

uppgifter som tillhandahålls av Egnos och 

satellitnavigeringssystemet Galileo och 

andra globala satellitnavigeringssystem och 

wifi-data. Lokaliseringsuppgifter som fås 
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från telefonapparater bör därför 

komplettera nätbaserade 

lokaliseringsuppgifter även om 

lokaliseringsuppgifter som fås från 

telefonapparater kanske blir tillgängliga 

först efter det att nödkommunikationen har 

inrättats. Medlemsstaterna bör säkerställa 

att larmcentralerna kan samla in och 

hantera de lokaliseringsuppgifter som finns 

tillgängliga. Fastställandet och 

överföringen av lokaliseringsuppgifter bör 

vara kostnadsfritt för både slutanvändaren 

och den myndighet som ansvarar för 

nödkommunikation, oavsett hur denna har 

inrättats, till exempel via telefonapparaten 

eller via nätverket, och oberoende av 

överföringssätt, till exempel via 

röstkommunikation, sms eller 

internetprotokollbaserat. 

från telefonapparater bör därför 

komplettera nätbaserade 

lokaliseringsuppgifter även om 

lokaliseringsuppgifter som fås från 

telefonapparater kanske blir tillgängliga 

först efter det att nödkommunikationen har 

inrättats. Medlemsstaterna bör säkerställa 

att larmcentralerna kan samla in och 

hantera de lokaliseringsuppgifter som finns 

tillgängliga. Fastställandet och 

överföringen av lokaliseringsuppgifter bör, 

där så är möjligt, vara kostnadsfritt för 

både slutanvändaren och den myndighet 

som ansvarar för nödkommunikation, 

oavsett hur denna har inrättats, till exempel 

via telefonapparaten eller via nätverket, 

och oberoende av överföringssätt, till 

exempel via röstkommunikation, sms eller 

internetprotokollbaserat. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   289 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 265 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(265) Slutanvändare bör kunna garanteras 

driftskompatibilitet för all utrustning som 

säljs inom unionen för mottagning av 

digital television. Medlemsstaterna bör 

kunna kräva en lägsta nivå av 

harmoniserade standarder när det gäller 

sådan utrustning. Sådana standarder kan 

komma att anpassas mot bakgrund av den 

tekniska utvecklingen och 

marknadsutvecklingen. 

(265) Slutanvändare bör kunna garanteras 

driftskompatibilitet för all utrustning som 

säljs inom unionen för mottagning av 

digital radio och television. 

Medlemsstaterna bör kunna kräva en lägsta 

nivå av harmoniserade standarder när det 

gäller sådan utrustning. Sådana standarder 

kan komma att anpassas mot bakgrund av 

den tekniska utvecklingen och 

marknadsutvecklingen. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   290 

Pervenche Berès 

 

Förslag till direktiv 
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Skäl 266a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (266a) För att göra det möjligt för 

lyssnarna att höra radio över hela 

Europa, oberoende av olika 

sändningsstandarder i de olika 

medlemsstaterna, bör radioapparater, 

inbegripet apparater i fordon, kunna ta 

emot analoga och digitala radiosignaler 

och/eller radiosändning via IP. Detta 

kommer att säkerställa att 

driftskompatibiliteten, som för 

närvarande bygger på FM-radio, 

bibehålls i den digitala tidsåldern. Det 

kommer även att förbättra den offentliga 

säkerheten genom att lyssnare kan få 

information i nödsituationer oberoende av 

vilken teknik som används, både hemma 

och i bilen, samt trafikinformation när de 

reser inom EU. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   291 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 269 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(269) Medlemsstaterna bör ha möjlighet 

att fastställa proportionella skyldigheter för 

företag som omfattas av deras jurisdiktion 

med hänsyn till berättigad allmän ordning 

men sådana skyldigheter bör dock endast 

införas om de är nödvändiga för att 

uppfylla de mål som avser allmänintresset 

som medlemsstaterna klart fastställt i 

enlighet med unionslagstiftningen och de 

bör vara proportionella, och öppet 

redovisade. Sändningsplikt (ˮmust carryˮ) 

får tillämpas på vissa angivna radio- och 

tv-sändningar och tilläggstjänster som 

tillhandahålls av en bestämd leverantör av 

medietjänster. Den sändningsplikt som kan 

åläggas av medlemsstaterna bör vara 

(269) Medlemsstaterna bör ha möjlighet 

att fastställa proportionella och öppet 

redovisade skyldigheter för företag som 

omfattas av deras jurisdiktion med hänsyn 

till berättigad allmän ordning för att 

uppfylla de mål som avser allmänintresset 

som medlemsstaterna klart fastställt i 

enlighet med unionslagstiftningen. 

Sändningsplikt (ˮmust carryˮ) får tillämpas 

på vissa angivna radiokanaler och 

audiovisuella medietjänster och 

tilläggstjänster som tillhandahålls av en 

bestämd leverantör av medietjänster. Den 

sändningsplikt som kan åläggas av 

medlemsstaterna bör vara rimlig,  det vill 

säga att den bör vara proportionell och 
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rimlig, det vill säga att den bör vara 

proportionell och öppet redovisad mot 

bakgrund av klart fastställda mål som avser 

allmänintresset. Medlemsstaterna bör ge en 

objektiv motivering till den sändningsplikt 

som de föreskriver i sin nationella 

lagstiftning för att säkerställa att denna 

plikt är transparent, proportionell och 

tydligt definierad. Sändningsplikten bör 

utformas på ett sådant sätt att det ger 

tillräckliga incitament till effektiva 

investeringar i infrastruktur. 

Sändningsplikten bör ses över regelbundet 

minst vart femte år för att hålla den aktuell 

i förhållande till den tekniska utvecklingen 

och marknadsutvecklingen och för att 

säkerställa att den fortsätter att vara 

proportionell i förhållande till de mål som 

ska nås. Sändningsplikten kan, där så är 

lämpligt, förenas med en bestämmelse om 

proportionell ersättning. 

öppet redovisad mot bakgrund av klart 

fastställda mål som avser allmänintresset, 

t.ex. mediemångfald och kulturell 

mångfald. Skyldigheterna bör inbegripa 

god kvalitet på mottagningen av bestämda 

tjänster. Medlemsstaterna bör ge en 

objektiv motivering till den sändningsplikt 

som de föreskriver i sin nationella 

lagstiftning för att säkerställa att denna 

plikt är transparent, proportionell och 

tydligt definierad. Sändningsplikten bör ses 

över regelbundet minst vart femte år för att 

hålla den aktuell i förhållande till den 

tekniska utvecklingen och 

marknadsutvecklingen och för att 

säkerställa att den fortsätter att vara 

proportionell i förhållande till de mål som 

ska nås. Sändningsplikten kan, där så är 

lämpligt, förenas med en bestämmelse om 

proportionell ersättning. 

Alla sändningsplikter ("must carry") 

fastställs separat, och påverkar inte på 

något sätt rättigheterna för innehavare av 

upphovsrätter eller närstående rättigheter 

att erhålla rimlig ersättning för 

användning av deras arbete eller 

skyddade verk i det berörda nätet. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   292 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 270 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(270) Nät som används för distribution av 

radio- eller tv-sändningar till allmänheten 

inbegriper kabelnät, IP-tv, samt nät för 

satellitsändningar och markbundna 

sändningar. De kan också inbegripa andra 

nät i den mån ett betydande antal 

slutanvändare huvudsakligen använder 

sådana nät för att ta emot radio- och tv-

sändningar. Sändningsplikt kan omfatta 

överföring av tjänster som är särskilt 

utformade för att användare med 

(270) Sändningsplikten ("must carry") 

bör vara teknikneutral, med beaktande av 

att systemen för mediedistribution och 

konsumenttrender ständigt utvecklas. 

Elektroniska kommunikationsnät och -

tjänster, och tjänster som används för 

distribution av radio eller audiovisuella 

medietjänster till allmänheten inbegriper 

kabelnät, IP-tv, samt nät för 

satellitsändningar och markbundna 

sändningar. De kan också inbegripa andra 



AM\1122801SV.docx 151/155 PE602.947v01-00 

  SV 

funktionshinder ska kunna få 

ändamålsenlig tillgång till dem. 

Tilläggstjänster omfattar följaktligen bl.a. 

tjänster som är avsedda att förbättra 

tillgängligheten för slutanvändare med 

funktionshinder, som t.ex. videotext, 

textning, syntolkning och teckenspråk. På 

grund av det ökande tillhandahållandet och 

mottagandet av internetanslutna tv-tjänster 

och den fortsatta betydelsen av 

elektroniska programguider för 

användarens valfrihet kan överföringen av 

programrelaterade uppgifter som stöder 

dessa funktioner omfattas av 

sändningsplikt. 

nät och tjänster i den mån ett betydande 

antal slutanvändare använder sådana nät 

för att ta emot radio eller audiovisuella 

medietjänster.  

I detta sammanhang bör de relevanta 

kriterierna för begreppet "ett betydande 

antal slutanvändare" ta hänsyn bl.a. till 

teknisk utveckling och 

konsumtionsmönster för bestämda 

grupper av slutanvändare. 

Sändningsplikt kan omfatta överföring av 

tjänster som är särskilt utformade för att 

användare med funktionshinder ska kunna 

få ändamålsenlig tillgång till dem. 

Tilläggstjänster omfattar följaktligen bl.a. 

tjänster som är avsedda att förbättra 

tillgängligheten för slutanvändare med 

funktionshinder, som t.ex. videotext, 

textning, syntolkning och teckenspråk. På 

grund av det ökande tillhandahållandet och 

mottagandet av internetanslutna tv-tjänster 

och den fortsatta betydelsen av 

elektroniska programguider och andra 

navigeringsfaciliteter för användarens 

valfrihet kan överföringen av 

programrelaterade uppgifter som stöder 

dessa funktioner omfattas av 

sändningsplikt. 

Denna sändningsplikt bör ge 

slutanvändarna tillgång till 

internetanslutna tv-tjänster, som kan 

omfatta audiovisuella medietjänster, 

radio- och audiotjänster och interaktiva 

tjänster med applikationer, spel, 

omröstningsmöjligheter, videoklipp, text, 

bilder, illustrationer och grafik. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   293 

Eva Kaili 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 270 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(270) Nät som används för distribution 

av radio- eller tv-sändningar till 

(270) Sändningsplikt bör tillämpas på ett 

tekniskt neutralt sätt med beaktande av 
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allmänheten inbegriper kabelnät, IP-tv, 

samt nät för satellitsändningar och 

markbundna sändningar. De kan också 

inbegripa andra nät i den mån ett 

betydande antal slutanvändare 

huvudsakligen använder sådana nät för 

att ta emot radio- och tv-sändningar. 

Sändningsplikt kan omfatta överföring av 

tjänster som är särskilt utformade för att 

användare med funktionshinder ska 

kunna få ändamålsenlig tillgång till dem. 

Tilläggstjänster omfattar följaktligen bl.a. 

tjänster som är avsedda att förbättra 

tillgängligheten för slutanvändare med 

funktionshinder, som t.ex. videotext, 

textning, syntolkning och teckenspråk. På 

grund av det ökande tillhandahållandet 

och mottagandet av internetanslutna tv-

tjänster och den fortsatta betydelsen av 

elektroniska programguider för 

användarens valfrihet kan överföringen 

av programrelaterade uppgifter som 

stöder dessa funktioner omfattas av 

sändningsplikt. 

utvecklingen av mediedistributionssystem 

och konsumenttrender. 

 Elektroniska kommunikationsnät och 

tjänster som används för distribution av 

radio eller audiovisuella medietjänster till 

allmänheten inbegriper kabelnät, IP-tv, 

samt nät för satellitsändningar och 

markbundna sändningar. De kan också 

inbegripa andra nät och tjänster i den 

utsträckning som de används av ett 

betydande antal slutanvändare för att ta 

emot radio och audiovisuella 

medietjänster. Relevanta kriterier för att 

bedöma begreppet "ett betydande antal 

slutanvändare" i detta sammanhang kan 

bl.a. beakta teknikutveckling och 

utveckling av konsumtionsmönster i 

specifika grupper av slutanvändare. 

Sändningsplikt kan omfatta överföring av 

tjänster som är särskilt utformade för att 

användare med funktionshinder ska 

kunna få ändamålsenlig tillgång till dem. 

Tilläggstjänster omfattar följaktligen bl.a. 

tjänster som är avsedda att förbättra 

tillgängligheten för slutanvändare med 

funktionshinder, som t.ex. videotext, 

textning, syntolkning och teckenspråk. På 

grund av det ökande tillhandahållandet 
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och mottagandet av internetanslutna tv-

tjänster och betydelsen av elektroniska 

programguider och andra 

navigeringsfaciliteter för användarens 

valfrihet kan överföringen av 

programrelaterade uppgifter som stöder 

dessa funktioner omfattas av 

sändningsplikt. Sändningsplikt bör 

möjliggöra tillträde för slutanvändare till 

internetanslutna tv-tjänster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   294 

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

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 270 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(270) Nät som används för distribution 

av radio- eller tv-sändningar till 

allmänheten inbegriper kabelnät, IP-tv, 

samt nät för satellitsändningar och 

markbundna sändningar. De kan också 

inbegripa andra nät i den mån ett 

betydande antal slutanvändare 

huvudsakligen använder sådana nät för 

att ta emot radio- och tv-sändningar. 

Sändningsplikt kan omfatta överföring av 

tjänster som är särskilt utformade för att 

användare med funktionshinder ska 

kunna få ändamålsenlig tillgång till dem. 

Tilläggstjänster omfattar följaktligen bl.a. 

tjänster som är avsedda att förbättra 

tillgängligheten för slutanvändare med 

funktionshinder, som t.ex. videotext, 

textning, syntolkning och teckenspråk. På 

grund av det ökande tillhandahållandet 

och mottagandet av internetanslutna tv-

tjänster och den fortsatta betydelsen av 

elektroniska programguider för 

användarens valfrihet kan överföringen 

av programrelaterade uppgifter som 

stöder dessa funktioner omfattas av 

sändningsplikt. 

(270) Sändningsplikt bör tillämpas på ett 

tekniskt neutralt sätt med beaktande av 

utvecklingen av mediedistributionssystem 

och konsumenttrender. 
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 Elektroniska kommunikationsnät och 

tjänster som används för distribution av 

radio eller audiovisuella medietjänster till 

allmänheten inbegriper kabelnät, IP-tv, 

samt nät för satellitsändningar och 

markbundna sändningar. De kan också 

inbegripa andra nät och tjänster i den 

utsträckning som de används av ett 

betydande antal slutanvändare för att ta 

emot radio- och audiovisuella 

medietjänster. Relevanta kriterier för att 

bedöma begreppet "ett betydande antal 

slutanvändare" i detta sammanhang kan 

bl.a. beakta teknikutveckling och 

utveckling av konsumtionsmönster i 

specifika grupper av slutanvändare. 

Sändningsplikt kan omfatta överföring av 

tjänster som är särskilt utformade för att 

användare med funktionshinder ska 

kunna få ändamålsenlig tillgång till dem. 

Tilläggstjänster omfattar följaktligen bl.a. 

tjänster som är avsedda att förbättra 

tillgängligheten för slutanvändare med 

funktionshinder, som t.ex. videotext, 

textning, syntolkning och teckenspråk. På 

grund av det ökande tillhandahållandet 

och mottagandet av internetanslutna tv-

tjänster och betydelsen av elektroniska 

programguider och andra 

navigeringsfaciliteter för användarens 

valfrihet kan överföringen av 

programrelaterade uppgifter som stöder 

dessa funktioner omfattas av 

sändningsplikt. Sändningsplikt bör 

möjliggöra tillträde för slutanvändare till 

internetanslutna tv-tjänster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   295 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 270a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (270a) Begreppet "elektronisk 

programguide" bör definieras på ett 
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flexibelt sätt med tanke på den ständiga 

utvecklingen på det tekniska området och 

presentations- och navigationsverktygen i 

de nät som används för distribution av 

radio eller audiovisuella medietjänster 

och internetanslutna tv-tjänster. 

Utvecklingen på området för dessa 

tjänster bör också beaktas. 

Or. fr 

 


