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Ændringsforslag   833 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 65 – stk. 2 – litra b 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

(b) alle relevante former for 

konkurrencepres, herunder i detailleddet, 

uanset om kilderne til presset anses for at 

være elektroniske kommunikationsnet, 

elektroniske kommunikationstjenester eller 

andre former for tjenester eller 

applikationer, der er sammenlignelige 

hermed set slutbrugerens synspunkt, og 

uanset om sådanne former for pres er en 

del af det relevante marked 

(b) fravær af betydningsfulde 

relevante former for konkurrencepres, 

herunder i detailleddet, uanset om kilderne 

til presset anses for at være elektroniske 

kommunikationsnet, elektroniske 

kommunikationstjenester eller andre 

former for tjenester eller applikationer, der 

er sammenlignelige hermed set 

slutbrugerens synspunkt, og uanset om 

sådanne former for pres er en del af det 

relevante marked 

Or. en 

 

Ændringsforslag   834 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 65 – stk. 2 – litra c 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

(c) andre former for forskrifter eller 

foranstaltninger, der er indført og 

påvirker det relevante marked eller det 

beslægtede detailmarked/de beslægtede 

detailmarkeder i hele den relevante 

periode, herunder men ikke begrænset til 

forpligtelser, der er indført i henhold til 

artikel 44, 58 og 59, og 

udgår 

Or. en 
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Begrundelse 

Kommissionen forslag svækker SMP-ordningen. Den 3-kriterietest, der er beskrevet i 

kodeksudkastet adskiller sig fra den testudgave, som de nationale tilsynsmyndigheder har 

anvendt med succes i de sidste 15 år, og som er omhandlet henstilling 2014/710/EU. 

 

Ændringsforslag   835 

Michel Reimon 

på vegne af Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 65 – stk. 2 – litra c 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

(c) andre former for forskrifter eller 

foranstaltninger, der er indført og 

påvirker det relevante marked eller det 

beslægtede detailmarked/de beslægtede 

detailmarkeder i hele den relevante 

periode, herunder men ikke begrænset til 

forpligtelser, der er indført i henhold til 

artikel 44, 58 og 59 og 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   836 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 65 – stk. 2 – litra c 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

(c) andre former for forskrifter eller 

foranstaltninger, der er indført og påvirker 

det relevante marked eller det beslægtede 

detailmarked/de beslægtede detailmarkeder 

i hele den relevante periode, herunder men 

ikke begrænset til forpligtelser, der er 

indført i henhold til artikel 44, 58 og 59 og 

(c) andre former for forskrifter eller 

foranstaltninger, der er indført og påvirker 

det relevante marked eller det beslægtede 

detailmarked/de beslægtede detailmarkeder 

i hele den relevante periode, herunder men 

ikke begrænset til forpligtelser, der er 

indført i henhold til artikel 44, 58 og 59, er 

utilstrækkelige til på tilfredsstillende vis at 

rette op på den/de påviste markedsfejl; og 
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Or. en 

 

Ændringsforslag   837 

Michel Reimon 

på vegne af Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 65 – stk. 2 – litra d 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

(d) forskrifter, der er pålagt andre 

relevante markeder på grundlag af denne 

artikel. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   838 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 65 – stk. 2 – litra d 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

(d) forskrifter, der er pålagt andre 

relevante markeder på grundlag af denne 

artikel. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Det må undgås at begrænse de nationale tilsynsmyndigheders mulighed for at pålægge 

forskrifter. Fokuseringen på forretningsaftaler undergraver SMP-ordningen, da den er knyttet 

til et løfte om deregulering og kan skabe tætte oligopoler på lang sigt. Vi bør omhyggeligt 

vurdere, om det er nyttigt for borgerne, at den velfungerende SMP-ordning udvandes. 

 

Ændringsforslag   839 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 
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Forslag til direktiv 

Artikel 65 – stk. 2 – litra d 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

(d) forskrifter, der er pålagt andre 

relevante markeder på grundlag af denne 

artikel. 

(d) forskrifter, der er pålagt andre 

relevante markeder på grundlag af denne 

artikel, er ikke tilstrækkelige til i 

tilfredsstillende grad at rette op på den/de 

påviste markedsfejl. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   840 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 65 – stk. 4 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

4. Når en national tilsynsmyndighed 

fastslår, at pålæggelsen af forpligtelser i 

henhold til stk. 1 og 2 på et relevant 

marked er berettiget, udpeger den 

virksomheder, som hver især eller sammen 

har en stærk markedsposition på det 

pågældende marked i overensstemmelse 

med artikel 61. Den nationale 

tilsynsmyndighed pålægger sådanne 

virksomheder passende specifikke 

forpligtelser i overensstemmelse med 

artikel 66 eller opretholder eller ændrer 

sådanne forpligtelser, hvis de findes i 

forvejen, hvis den mener, at der på et eller 

flere detailmarkeder ikke vil være reel 

konkurrence uden sådanne forpligtelser. 

4. Når en national tilsynsmyndighed 

fastslår, at pålæggelsen af forpligtelser i 

henhold til stk. 1 og 2 på et relevant 

marked er berettiget, udpeger den 

virksomheder, som hver især eller sammen 

har en stærk markedsposition, eller som 

kan vanskeliggøre effektiv konkurrence 

betydeligt på det pågældende marked i 

overensstemmelse med artikel 61. Den 

nationale tilsynsmyndighed pålægger 

sådanne virksomheder passende specifikke 

forpligtelser i overensstemmelse med 

artikel 66 eller opretholder eller ændrer 

sådanne forpligtelser, hvis de findes i 

forvejen, hvis den mener, at der på et eller 

flere markeder ikke vil være reel 

konkurrence uden sådanne forpligtelser. 

Såfremt en effektiv konkurrence 

vanskeliggøres betydeligt, vil den 

nationale tilsynsmyndighed overveje 

sagens faktiske omstændigheder, tage 

behørigt hensyn til behovet for 

proportionalitet og overveje indførelsen af 

de mindst belastende løsninger. 
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Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 104 er denne ændring nødvendig af 

presserende årsager i forbindelse med tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   841 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 65 – stk. 4 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

4. Når en national tilsynsmyndighed 

fastslår, at pålæggelsen af forpligtelser i 

henhold til stk. 1 og 2 på et relevant 

marked er berettiget, udpeger den 

virksomheder, som hver især eller sammen 

har en stærk markedsposition på det 

pågældende marked i overensstemmelse 

med artikel 61. Den nationale 

tilsynsmyndighed pålægger sådanne 

virksomheder passende specifikke 

forpligtelser i overensstemmelse med 

artikel 66 eller opretholder eller ændrer 

sådanne forpligtelser, hvis de findes i 

forvejen, hvis den mener, at der på et eller 

flere detailmarkeder ikke vil være reel 

konkurrence uden sådanne forpligtelser. 

4. Når en national tilsynsmyndighed 

fastslår, at pålæggelsen af forpligtelser i 

henhold til stk. 1 og 2 på et relevant 

marked er berettiget, udpeger den 

virksomheder, som hver især eller sammen 

har en stærk markedsposition på det 

pågældende marked i overensstemmelse 

med artikel 61. Den nationale 

tilsynsmyndighed pålægger sådanne 

virksomheder passende specifikke 

forpligtelser i overensstemmelse med 

artikel 66 eller opretholder eller ændrer 

sådanne forpligtelser, hvis de findes i 

forvejen, hvis følgende kriterier alle er 

opfyldt: 

a) et eller flere detailmarkeder ikke vil 

være reel konkurrence uden sådanne 

forpligtelser og 

b) der findes ingen forpligtelser på andre 

engrosmarkeder, som tager det påviste 

konkurrenceproblem på det pågældende 

detailmarked op. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   842 

Fulvio Martusciello 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 65 – stk. 4 
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Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

4. Når en national tilsynsmyndighed 

fastslår, at pålæggelsen af forpligtelser i 

henhold til stk. 1 og 2 på et relevant 

marked er berettiget, udpeger den 

virksomheder, som hver især eller sammen 

har en stærk markedsposition på det 

pågældende marked i overensstemmelse 

med artikel 61. Den nationale 

tilsynsmyndighed pålægger sådanne 

virksomheder passende specifikke 

forpligtelser i overensstemmelse med 

artikel 66 eller opretholder eller ændrer 

sådanne forpligtelser, hvis de findes i 

forvejen, hvis den mener, at der på et eller 

flere detailmarkeder ikke vil være reel 

konkurrence uden sådanne forpligtelser. 

4. Når en national tilsynsmyndighed 

fastslår, at pålæggelsen af forpligtelser i 

henhold til stk. 1 og 2 på et relevant 

marked er berettiget, udpeger den 

virksomheder, som hver især eller sammen 

har en stærk markedsposition på det 

pågældende marked i overensstemmelse 

med artikel 61. Den nationale 

tilsynsmyndighed pålægger sådanne 

virksomheder passende specifikke 

forpligtelser i overensstemmelse med 

artikel 66 eller opretholder eller ændrer 

sådanne forpligtelser, hvis de findes i 

forvejen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   843 

Michel Reimon 

på vegne af Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 65 – stk. 4 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

4. Når en national tilsynsmyndighed 

fastslår, at pålæggelsen af forpligtelser i 

henhold til stk. 1 og 2 på et relevant 

marked er berettiget, udpeger den 

virksomheder, som hver især eller sammen 

har en stærk markedsposition på det 

pågældende marked i overensstemmelse 

med artikel 61. Den nationale 

tilsynsmyndighed pålægger sådanne 

virksomheder passende specifikke 

forpligtelser i overensstemmelse med 

artikel 66 eller opretholder eller ændrer 

sådanne forpligtelser, hvis de findes i 

forvejen, hvis den mener, at der på et eller 

4. Når en national tilsynsmyndighed 

fastslår, at pålæggelsen af forpligtelser i 

henhold til stk. 1 og 2 på et relevant 

marked er berettiget, udpeger den 

virksomheder, som hver især eller sammen 

har en stærk markedsposition på det 

pågældende marked i overensstemmelse 

med artikel 61. Den nationale 

tilsynsmyndighed pålægger sådanne 

virksomheder passende specifikke 

forpligtelser i overensstemmelse med 

artikel 66 eller opretholder eller ændrer 

sådanne forpligtelser, hvis de findes i 

forvejen. 
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flere detailmarkeder ikke vil være reel 

konkurrence uden sådanne forpligtelser. 

Or. en 

Begrundelse 

The proposed Directive puts the focus of regulatory intervention on competitive conditions in 

retail markets. Before intervening in wholesale markets to solve a problem or to enable future 

competition on networks, NRAs would have to demonstrate that there is a present lack of 

competition in retail markets. This approach is problematic because it is wholesale 

competition that creates retail competition, although often not immediately. The rules that 

create competition today are focused on wholesale markets for a reason: retail competition 

and differentiation between operators exists thanks to the capacity to compete at wholesale 

level. The focus on retail markets would lead to the automatic de-regulation of wholesale 

markets in many cases, and would ultimately lead to the monopolisation or ‘duopolisation ’in 

countries/regions with a strong cable footprint. In addition, retail competition of the kind 

where all retail providers are dependent on one wholesale provider is not sustainable in the 

long run and only amounts to ‘fake-competition’. Ultimately, the resulting reduction in 

competition could lead to higher prices and less innovation and choice for end-users. 

 

Ændringsforslag   844 

Patrizia Toia 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 65 – stk. 4 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

4. Når en national tilsynsmyndighed 

fastslår, at pålæggelsen af forpligtelser i 

henhold til stk. 1 og 2 på et relevant 

marked er berettiget, udpeger den 

virksomheder, som hver især eller sammen 

har en stærk markedsposition på det 

pågældende marked i overensstemmelse 

med artikel 61. Den nationale 

tilsynsmyndighed pålægger sådanne 

virksomheder passende specifikke 

forpligtelser i overensstemmelse med 

artikel 66 eller opretholder eller ændrer 

sådanne forpligtelser, hvis de findes i 

forvejen, hvis den mener, at der på et eller 

flere detailmarkeder ikke vil være reel 

konkurrence uden sådanne forpligtelser. 

4. Når en national tilsynsmyndighed 

fastslår, at pålæggelsen af forpligtelser i 

henhold til stk. 1 og 2 på et relevant 

marked er berettiget, udpeger den 

virksomheder, som hver især eller sammen 

har en stærk markedsposition på det 

pågældende marked i overensstemmelse 

med artikel 61. Den nationale 

tilsynsmyndighed pålægger sådanne 

virksomheder passende specifikke 

forpligtelser i overensstemmelse med 

artikel 66 eller opretholder eller ændrer 

sådanne forpligtelser, hvis de findes i 

forvejen. 
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Or. en 

Begrundelse 

Ændringsforslaget sigter mod at fjerne henvisningen til detailmarkeder, eftersom konkurrence 

hænger nøje sammen med engrosadgangsbetingelserne. 

 

Ændringsforslag   845 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 65 – stk. 4 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

4. Når en national tilsynsmyndighed 

fastslår, at pålæggelsen af forpligtelser i 

henhold til stk. 1 og 2 på et relevant 

marked er berettiget, udpeger den 

virksomheder, som hver især eller sammen 

har en stærk markedsposition på det 

pågældende marked i overensstemmelse 

med artikel 61. Den nationale 

tilsynsmyndighed pålægger sådanne 

virksomheder passende specifikke 

forpligtelser i overensstemmelse med 

artikel 66 eller opretholder eller ændrer 

sådanne forpligtelser, hvis de findes i 

forvejen, hvis den mener, at der på et eller 

flere detailmarkeder ikke vil være reel 

konkurrence uden sådanne forpligtelser. 

4. Når en national tilsynsmyndighed 

fastslår, at pålæggelsen af forpligtelser i 

henhold til stk. 1 og 2 på et relevant 

marked er berettiget, udpeger den 

virksomheder, som hver især eller sammen 

har en stærk markedsposition på det 

pågældende marked i overensstemmelse 

med artikel 61. Den nationale 

tilsynsmyndighed pålægger sådanne 

virksomheder passende specifikke 

forpligtelser i overensstemmelse med 

artikel 66 eller opretholder eller ændrer 

sådanne forpligtelser, hvis de findes i 

forvejen. 

Or. en 

Begrundelse 

Ændringsforslaget sigter mod at undgå, at der fokuseres på detailmarkedet, da indsnævring 

af konkurrenceområdet til detailleddet vil kunne føre til stor usikkerhed. 

 

Ændringsforslag   846 

Pavel Telička 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 65 – stk. 4 
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Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

4. Når en national tilsynsmyndighed 

fastslår, at pålæggelsen af forpligtelser i 

henhold til stk. 1 og 2 på et relevant 

marked er berettiget, udpeger den 

virksomheder, som hver især eller sammen 

har en stærk markedsposition på det 

pågældende marked i overensstemmelse 

med artikel 61. Den nationale 

tilsynsmyndighed pålægger sådanne 

virksomheder passende specifikke 

forpligtelser i overensstemmelse med 

artikel 66 eller opretholder eller ændrer 

sådanne forpligtelser, hvis de findes i 

forvejen, hvis den mener, at der på et eller 

flere detailmarkeder ikke vil være reel 

konkurrence uden sådanne forpligtelser. 

4. Når en national tilsynsmyndighed 

fastslår, at pålæggelsen af forpligtelser i 

henhold til stk. 1 og 2 på et relevant 

marked er berettiget, udpeger den 

virksomheder, som hver især eller sammen 

har en stærk markedsposition på det 

pågældende marked i overensstemmelse 

med artikel 61. Den nationale 

tilsynsmyndighed pålægger sådanne 

virksomheder passende specifikke 

forpligtelser i overensstemmelse med 

artikel 66 eller opretholder eller ændrer 

sådanne forpligtelser, hvis de findes i 

forvejen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   847 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 65 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Når en national tilsynsmyndighed 

fastslår, at pålæggelsen af forpligtelser i 

henhold til stk. 1 og 2 på et relevant 

marked er berettiget, udpeger den 

virksomheder, som hver især eller sammen 

har en stærk markedsposition på det 

pågældende marked i overensstemmelse 

med artikel 61. Den nationale 

tilsynsmyndighed pålægger sådanne 
virksomheder passende specifikke 

forpligtelser i overensstemmelse med 

artikel 66 eller opretholder eller ændrer 

sådanne forpligtelser, hvis de findes i 

forvejen, hvis den mener, at der på et eller 

flere detailmarkeder ikke vil være reel 

konkurrence uden sådanne forpligtelser. 

4. Når en national tilsynsmyndighed 

fastslår, at pålæggelsen af forpligtelser i 

henhold til stk. 1 og 2 i denne artikel er 

berettiget, skal den udpege: 

a) virksomheder, som hver især eller 

sammen har en stærk markedsposition på 

det pågældende marked i 

overensstemmelse med artikel 61, stk. 2 

Eller hvis sådanne ikke findes: 
b) virksomheder som har en ensidig stærk 

markedsposition på dette marked i 

overensstemmelse med artikel 61, stk. 3. 

Den nationale tilsynsmyndighed pålægger 

sådanne virksomheder passende 

specifikke lovgivningsforpligtelser eller 



 

AM\1122811DA.docx 13/191 PE602.952v01-00 

 DA 

opretholder eller ændrer sådanne 

forpligtelser, hvis de findes i forvejen. 

Or. en 

Begrundelse 

The proposed Directive puts the focus of regulatory intervention on competitive conditions in 

retail markets. Before intervening in wholesale markets to solve a problem or to enable future 

competition on networks, NRAs would have to demonstrate that there is a present lack of 

competition in retail markets.This approach is problematic because it is wholesale 

competition that creates retail competition, although often not immediately. The rules that 

create competition today are focused on wholesale markets for a reason: retail competition 

and differentiation between operators exists thanks to the capacity to compete at wholesale 

level. The focus on retail markets would lead to the automatic de-regulation of wholesale 

markets in many cases, and would ultimately lead to the monopolisation or ‘duopolisation ’in 

countries/regions with a strong cable footprint. addition, retail competition of the kind where 

all retail providers are dependent on one wholesale provider is not sustainable in the long 

run and only amounts to ‘fake-competition’. Ultimately, the resulting reduction in competition 

could lead to higher prices and less innovation and choice for end-users. Furthermore, we 

should place a finding of UMP on the comparable position as a finding of SMP. 

 

Ændringsforslag   848 

Evžen Tošenovský 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 65 – stk. 5 – litra a 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

(a) inden for fem år efter indførelsen af 

en tidligere foranstaltning, hvor den 

nationale tilsynsmyndighed har defineret 

det relevante marked og fastslået, hvilke 

virksomheder der har en stærk 

markedsposition. Denne femårige periode 

kan dog undtagelsesvis forlænges med op 

til et ekstra år, når den nationale 

tilsynsmyndighed har notificeret en 

foreslået forlængelse til Kommissionen 

med en begrundelse ikke senere end fire 

måneder før udløbet den femårige periode, 

og Kommissionen ikke har gjort indsigelse 

mod den notificerede forlængelse inden en 

måned; 

(a) inden for fem år efter indførelsen af 

en tidligere foranstaltning, hvor den 

nationale tilsynsmyndighed har defineret 

det relevante marked og fastslået, hvilke 

virksomheder der har en stærk 

markedsposition. Denne femårige periode 

kan dog undtagelsesvis forlænges med op 

til tre ekstra år, når den nationale 

tilsynsmyndighed har notificeret en 

foreslået forlængelse til Kommissionen 

med en begrundelse ikke senere end fire 

måneder før udløbet den femårige periode, 

og Kommissionen ikke har gjort indsigelse 

mod den notificerede forlængelse inden en 

måned; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag   849 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 65 – stk. 6 a (nyt) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 6 a. Hvor der på lang sigt er eller 

forventes at være tre 

adgangsnetoperatører, som konkurrerer 

bæredygtigt på det samme detailmarked, 

udpeger den nationale tilsynsmyndighed 

ikke en operatør, der har en stærk 

markedsposition. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   850 

Michel Reimon 

på vegne af Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 66 – stk. 2 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

2. Såfremt det som resultat af en 

markedsanalyse, der er foretaget ifølge 

artikel 65 i nærværende direktiv , fastslås, 

at en udbyder har en stærk markedsposition 

på et bestemt marked, skal de nationale 

tilsynsmyndigheder kunne pålægge alle 

forpligtelserne i artikel 67-75 og 77 i 

nærværende direktiv i fornødent omfang. 

2. Såfremt det som resultat af en 

markedsanalyse, der er foretaget ifølge 

artikel 65 i nærværende direktiv , fastslås, 

at en udbyder har en stærk markedsposition 

på et bestemt marked, skal de nationale 

tilsynsmyndigheder pålægge alle 

forpligtelserne i artikel 67-75 og 77 i 

nærværende direktiv. 

Or. en 

Begrundelse 

Kommissionens forslag lader det være op til de nationale tilsynsmyndigheder, om de vil gøre 

noget ved de problemer, der forårsages af en stærk markedsposition. Dette undergraver SMP-
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ordningen ved at åbne mulighed for, at de nationale tilsynsmyndigheder kan forholde sig 

passivt. 

 

Ændringsforslag   851 

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

Nica, Jeppe Kofod 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 66 – stk. 2 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

2. Såfremt det som resultat af en 

markedsanalyse, der er foretaget ifølge 

artikel 65 i nærværende direktiv , fastslås, 

at en udbyder har en stærk markedsposition 

på et bestemt marked, skal de nationale 

tilsynsmyndigheder kunne pålægge alle 

forpligtelserne i artikel 67-75 og 77 i 

nærværende direktiv i fornødent omfang. 

2. Såfremt det som resultat af en 

markedsanalyse, der er foretaget ifølge 

artikel 65 i nærværende direktiv , fastslås, 

at en udbyder har en stærk markedsposition 

på et bestemt marked, skal de nationale 

tilsynsmyndigheder pålægge alle 

forpligtelserne i artikel 67-75 og 77 i 

nærværende direktiv. 

Or. en 

Begrundelse 

Kommissionens forslag lader det være op til de nationale tilsynsmyndigheder, om de vil gøre 

noget ved de problemer, der forårsages af en stærk markedsposition. Dette undergraver SMP-

ordningen ved at åbne mulighed for, at de nationale tilsynsmyndigheder kan forholde sig 

passivt. 

 

Ændringsforslag   852 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 66 – stk. 4 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

4. Forpligtelser, der pålægges i 

henhold til denne artikel, skal tage 

udgangspunkt i det konkrete problem, især 

i detailleddet, og skal om nødvendigt tage 

hensyn til udpegningen af den 

transnationale efterspørgsel, jf. artikel 64. 

De skal være forholdsmæssige, tage 

4. Forpligtelser, der pålægges i 

henhold til denne artikel, skal tage 

udgangspunkt i det konkrete problem på de 

relevante markeder for at sikre en 

bæredygtig konkurrence på lang sigt, og 

skal om nødvendigt tage hensyn til 

udpegningen af den transnationale 
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hensyn til omkostninger og fordele og være 

berettigede i lyset af de målsætninger, der 

er fastlagt i artikel 3 i nærværende direktiv. 

Sådanne forpligtelser kan kun pålægges 

efter høring i overensstemmelse med 

artikel 23 og 32. 

efterspørgsel, jf. artikel 64. De skal være 

forholdsmæssige, tage hensyn til 

omkostninger og fordele og være 

berettigede i lyset af de målsætninger, der 

er fastlagt i artikel 3 i nærværende direktiv. 

Sådanne forpligtelser kan kun pålægges 

efter høring i overensstemmelse med 

artikel 23 og 32. 

Såfremt en eller flere virksomheder anses 

for at forhindre en effektiv konkurrence 

betydeligt, skal de nationale 

tilsynsmyndigheder tage behørigt hensyn 

til sagens særlige omstændigheder og 

overveje de mindst belastende løsninger, 

idet der tages hensyn til deres 

proportionalitet og deres potentielle 

fordele for slutbrugere. 

Or. en 

Begrundelse 

Indflydelsen fra virksomheder, der skaber en situation, hvor en effektiv konkurrence 

vanskeliggøres, skal håndteres på en passende måde, hvor de indførte løsninger er tilpasset 

de særlige omstændigheder på de enkelte markeder og sikrer det bedste resultat for 

slutbrugere. I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 104 er denne ændring 

nødvendig af presserende årsager i forbindelse med tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   853 

Evžen Tošenovský 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 66 – stk. 4 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

4. Forpligtelser, der pålægges i 

henhold til denne artikel, skal tage 

udgangspunkt i det konkrete problem, især 

i detailleddet, og skal om nødvendigt tage 

hensyn til udpegningen af den 

transnationale efterspørgsel, jf. artikel 64. 

De skal være forholdsmæssige, tage 

hensyn til omkostninger og fordele og 

være berettigede i lyset af de målsætninger, 

der er fastlagt i artikel 3 i nærværende 

4. Forpligtelser, der pålægges i 

henhold til denne artikel, skal tage 

udgangspunkt i det konkrete problem, især 

i detailleddet. De skal være 

forholdsmæssige, tage hensyn til 

omkostninger og fordele, særlig under 

hensyn til, om den virksomhed, der er 

udpeget som havende en stærk 

markedsposition, kun opererer på 

engrosniveau, og være berettigede i lyset 
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direktiv. Sådanne forpligtelser kan kun 

pålægges efter høring i overensstemmelse 

med artikel 23 og 32. 

af de målsætninger, der er fastlagt i artikel 

3 i nærværende direktiv. Sådanne 

forpligtelser kan kun pålægges efter høring 

i overensstemmelse med artikel 23 og 32. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   854 

Miapetra Kumpula-Natri, Flavio Zanonato, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 66 – stk. 4 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

4. Forpligtelser, der pålægges i 

henhold til denne artikel, skal tage 

udgangspunkt i det konkrete problem, især 

i detailleddet, og skal om nødvendigt tage 

hensyn til udpegningen af den 

transnationale efterspørgsel, jf. artikel 64. 

De skal være forholdsmæssige, tage 

hensyn til omkostninger og fordele og være 

berettigede i lyset af de målsætninger, der 

er fastlagt i artikel 3 i nærværende direktiv. 

Sådanne forpligtelser kan kun pålægges 

efter høring i overensstemmelse med 

artikel 23 og 32. 

4. Forpligtelser, der pålægges i 

henhold til denne artikel, skal tage 

udgangspunkt i det konkrete problem på 

engrosniveau eller i detailleddet, og skal 

om nødvendigt tage hensyn til 

udpegningen af den transnationale 

efterspørgsel, jf. artikel 64. De skal være 

forholdsmæssige, tage hensyn til 

omkostninger og fordele og være 

berettigede i lyset af de målsætninger, der 

er fastlagt i artikel 3 i nærværende direktiv. 

Sådanne forpligtelser kan kun pålægges 

efter høring i overensstemmelse med 

artikel 23 og 32. 

Or. en 

Begrundelse 

Vi bør undgå kun at fokusere på detailmarkedet. 

 

Ændringsforslag   855 

Michel Reimon 

på vegne af Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 66 – stk. 4 
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Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

4. Forpligtelser, der pålægges i 

henhold til denne artikel, skal tage 

udgangspunkt i det konkrete problem, især 

i detailleddet, og skal om nødvendigt tage 

hensyn til udpegningen af den 

transnationale efterspørgsel, jf. artikel 64. 

De skal være forholdsmæssige, tage 

hensyn til omkostninger og fordele og være 

berettigede i lyset af de målsætninger, der 

er fastlagt i artikel 3 i nærværende direktiv. 

Sådanne forpligtelser kan kun pålægges 

efter høring i overensstemmelse med 

artikel 23 og 32. 

4. Forpligtelser, der pålægges i 

henhold til denne artikel, skal tage 

udgangspunkt i det konkrete problem og 

skal om nødvendigt tage hensyn til 

udpegningen af den transnationale 

efterspørgsel, jf. artikel 64. De skal være 

forholdsmæssige, tage hensyn til 

omkostninger og fordele og være 

berettigede i lyset af de målsætninger, der 

er fastlagt i artikel 3 i nærværende direktiv. 

Sådanne forpligtelser kan kun pålægges 

efter høring i overensstemmelse med 

artikel 23 og 32. 

Or. en 

Begrundelse 

The proposed Directive puts the focus of regulatory intervention on competitive conditions in 

retail markets. Before intervening in wholesale markets, NRAs would have to demonstrate 

that their intervention corresponds to a retail problem. The focus on retail markets would 

lead to the automatic de-regulation of wholesale markets in many cases, and would ultimately 

lead to the monopolisation or ‘duopolisation ’in countries/regions with a strong cable 

footprint. In addition, retail competition of the kind where all retail providers are dependent 

on one wholesale provider is not sustainable in the long run and only amounts to ‘fake-

competition’. Ultimately, the resulting reduction in competition could lead to higher prices 

and less innovation and choice for end-users. 

 

Ændringsforslag   856 

Fulvio Martusciello 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 66 – stk. 4 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

4. Forpligtelser, der pålægges i 

henhold til denne artikel, skal tage 

udgangspunkt i det konkrete problem, især 

i detailleddet, og skal om nødvendigt tage 

hensyn til udpegningen af den 

transnationale efterspørgsel, jf. artikel 64. 

De skal være forholdsmæssige, tage 

hensyn til omkostninger og fordele og være 

4. Forpligtelser, der pålægges i 

henhold til denne artikel, skal tage 

udgangspunkt i det konkrete problem og 

skal om nødvendigt tage hensyn til 

udpegningen af den transnationale 

efterspørgsel, jf. artikel 64. De skal være 

forholdsmæssige, tage hensyn til 

omkostninger og fordele og være 
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berettigede i lyset af de målsætninger, der 

er fastlagt i artikel 3 i nærværende direktiv. 

Sådanne forpligtelser kan kun pålægges 

efter høring i overensstemmelse med 

artikel 23 og 32. 

berettigede i lyset af de målsætninger, der 

er fastlagt i artikel 3 i nærværende direktiv. 

Sådanne forpligtelser kan kun pålægges 

efter høring i overensstemmelse med 

artikel 23 og 32. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   857 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 66 – stk. 4 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

4. Forpligtelser, der pålægges i 

henhold til denne artikel, skal tage 

udgangspunkt i det konkrete problem, især 

i detailleddet, og skal om nødvendigt tage 

hensyn til udpegningen af den 

transnationale efterspørgsel, jf. artikel 64. 

De skal være forholdsmæssige, tage 

hensyn til omkostninger og fordele og være 

berettigede i lyset af de målsætninger, der 

er fastlagt i artikel 3 i nærværende direktiv. 

Sådanne forpligtelser kan kun pålægges 

efter høring i overensstemmelse med 

artikel 23 og 32. 

4. Forpligtelser, der pålægges i 

henhold til denne artikel, skal tage 

udgangspunkt i det konkrete problem og 

skal om nødvendigt tage hensyn til 

udpegningen af den transnationale 

efterspørgsel, jf. artikel 64. De skal være 

forholdsmæssige, tage hensyn til 

omkostninger og fordele og være 

berettigede i lyset af de målsætninger, der 

er fastlagt i artikel 3 i nærværende direktiv. 

Sådanne forpligtelser kan kun pålægges 

efter høring i overensstemmelse med 

artikel 23 og 32. 

Or. en 

Begrundelse 

Ændringsforslaget sigter mod at undgå, at der fokuseres på detailmarkedet, da indsnævring 

af konkurrenceområdet til detailleddet vil kunne føre til stor usikkerhed. 

 

Ændringsforslag   858 

José Blanco López 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 66 – stk. 4 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 
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4. Forpligtelser, der pålægges i 

henhold til denne artikel, skal tage 

udgangspunkt i det konkrete problem, især 

i detailleddet, og skal om nødvendigt tage 

hensyn til udpegningen af den 

transnationale efterspørgsel, jf. artikel 64. 

De skal være forholdsmæssige, tage 

hensyn til omkostninger og fordele og være 

berettigede i lyset af de målsætninger, der 

er fastlagt i artikel 3 i nærværende direktiv. 

Sådanne forpligtelser kan kun pålægges 

efter høring i overensstemmelse med 

artikel 23 og 32. 

4. Forpligtelser, der pålægges i 

henhold til denne artikel, skal tage 

udgangspunkt i det konkrete problem, på 

engrosniveau eller i detailleddet, og skal 

om nødvendigt tage hensyn til 

udpegningen af den transnationale 

efterspørgsel, jf. artikel 64. De skal være 

forholdsmæssige, tage hensyn til 

omkostninger og fordele og være 

berettigede i lyset af de målsætninger, der 

er fastlagt i artikel 3 i nærværende direktiv. 

Sådanne forpligtelser kan kun pålægges 

efter høring i overensstemmelse med 

artikel 23 og 32. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   859 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 66 – stk. 6 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

6. De nationale tilsynsmyndigheder 

overvejer konsekvenserne af ny udvikling 

på markederne, f.eks. i forbindelse med 

forretningsaftaler, herunder aftaler om 

fælles investeringer, som er indgået eller 

uventet er blevet brudt eller bragt til ophør 

med følger for dynamikken i 

konkurrencen. Hvis denne udvikling ikke 

er tilstrækkelig vigtig til at afgøre, om der 

er behov for en ny markedsanalyse i 

henhold til artikel 65, vurderer den 

nationale tilsynsmyndighed, om det er 

nødvendigt at ændre de forpligtelser, som 

udbyderne, der er udpeget som havende en 

stærk markedsposition, er pålagt, for at 

sikre, at disse forpligtelser fortsat opfylder 

betingelserne i stk. 4. Sådanne ændringer 

kan kun pålægges efter høring i 

overensstemmelse med artikel 23 og 32. 

6. De nationale tilsynsmyndigheder 

overvejer konsekvenserne af ny eller 

planlagt udvikling på markederne, som 

med overvejende sandsynlighed vil 

påvirke dynamikken i konkurrencen, 
f.eks. i forbindelse med forretningsaftaler, 

herunder, men ikke begrænset til, aftaler 

om fælles investeringer, og/eller 

virksomhed, som ikke findes på noget 

detailmarked for elektroniske 

kommunikationstjenester. 

De nationale tilsynsmyndigheder skal 

gøre dette: 

a) på eget initiativ, under hensyntagen til 

behovet for forudsigelige 

markedsbetingelser eller 
b) på begrundet anmodning. 

Hvis udviklingerne ikke er tilstrækkeligt 

vigtige til at kræve en ny markedsanalyse i 

henhold til artikel 65, vurderer den 

nationale tilsynsmyndighed uden 
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forsinkelse, om det er nødvendigt at 

gennemse forpligtelserne og ændre enhver 

tidligere beslutning, herunder ved at 

trække forpligtelser tilbage eller pålægge 
operatører, der er udpeget som havende en 

stærk markedsposition, nye forpligtelser 

for at sikre, at sådanne forpligtelser bliver 

ved med at opfylde kravene i dette 

direktiv, eller om det skal besluttes, at 

ingen, færre eller mindre byrdefulde 

forpligtelser skal pålægges i forbindelse 

med en planlagt udvikling. Sådanne 

beslutninger kan kun træffes efter høring i 

overensstemmelse med artikel 23 og 32. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   860 

Miapetra Kumpula-Natri, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 66 – stk. 6 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

6. De nationale tilsynsmyndigheder 

overvejer konsekvenserne af ny udvikling 

på markederne, f.eks. i forbindelse med 

forretningsaftaler, herunder aftaler om 

fælles investeringer, som er indgået eller 

uventet er blevet brudt eller bragt til ophør 

med følger for dynamikken i 

konkurrencen. Hvis denne udvikling ikke 

er tilstrækkelig vigtig til at afgøre, om der 

er behov for en ny markedsanalyse i 

henhold til artikel 65, vurderer den 

nationale tilsynsmyndighed, om det er 

nødvendigt at ændre de forpligtelser, som 

udbyderne, der er udpeget som havende en 

stærk markedsposition, er pålagt, for at 

sikre, at disse forpligtelser fortsat opfylder 

betingelserne i stk. 4. Sådanne ændringer 

kan kun ske efter høring i 

overensstemmelse med artikel 23 og 32. 

6. De nationale tilsynsmyndigheder 

overvejer konsekvenserne af ny udvikling 

på markederne. Hvis denne udvikling ikke 

er tilstrækkelig vigtig til at afgøre, om der 

er behov for en ny markedsanalyse i 

henhold til artikel 65, vurderer den 

nationale tilsynsmyndighed, om det er 

nødvendigt at ændre de forpligtelser, som 

udbyderne, der er udpeget som havende en 

stærk markedsposition, er pålagt, for at 

sikre, at disse forpligtelser fortsat opfylder 

betingelserne i stk. 4. Sådanne ændringer 

kan kun ske efter høring i 

overensstemmelse med artikel 23 og 32. 
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Or. en 

Begrundelse 

Der findes mange forskellige forretningsaftaler, og nogle af dem kan potentielt skabe 

ineffektive markedsresultater med hensyn til konkurrence. Hvis fælles investeringer ikke styres 

ordentligt, kan de føre til koordineret adfærd og endog mindre konkurrence og færre 

investeringer på lang sigt. 

 

Ændringsforslag   861 

Pavel Telička 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 66 – stk. 6 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

6. De nationale tilsynsmyndigheder 

overvejer konsekvenserne af ny udvikling 

på markederne, f.eks. i forbindelse med 

forretningsaftaler, herunder aftaler om 

fælles investeringer, som er indgået eller 

uventet er blevet brudt eller bragt til ophør 

med følger for dynamikken i 

konkurrencen. Hvis denne udvikling ikke 

er tilstrækkelig vigtig til at afgøre, om der 

er behov for en ny markedsanalyse i 

henhold til artikel 65, vurderer den 

nationale tilsynsmyndighed, om det er 

nødvendigt at ændre de forpligtelser, som 

udbyderne, der er udpeget som havende en 

stærk markedsposition, er pålagt, for at 

sikre, at disse forpligtelser fortsat opfylder 

betingelserne i stk. 4. Sådanne ændringer 

kan kun ske efter høring i 

overensstemmelse med artikel 23 og 32. 

6. De nationale tilsynsmyndigheder 

overvejer konsekvenserne af ny udvikling 

på markederne. Hvis denne udvikling ikke 

er tilstrækkelig vigtig til at afgøre, om der 

er behov for en ny markedsanalyse i 

henhold til artikel 65, vurderer den 

nationale tilsynsmyndighed, om det er 

nødvendigt at ændre de forpligtelser, som 

udbyderne, der er udpeget som havende en 

stærk markedsposition, er pålagt, for at 

sikre, at disse forpligtelser fortsat opfylder 

betingelserne i stk. 4. Sådanne ændringer 

kan kun ske efter høring i 

overensstemmelse med artikel 23 og 32. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   862 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 66 – stk. 6 
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Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

6. De nationale tilsynsmyndigheder 

overvejer konsekvenserne af ny udvikling 

på markederne, f.eks. i forbindelse med 

forretningsaftaler, herunder aftaler om 

fælles investeringer, som er indgået eller 

uventet er blevet brudt eller bragt til ophør 

med følger for dynamikken i 

konkurrencen. Hvis denne udvikling ikke 

er tilstrækkelig vigtig til at afgøre, om der 

er behov for en ny markedsanalyse i 

henhold til artikel 65, vurderer den 

nationale tilsynsmyndighed, om det er 

nødvendigt at ændre de forpligtelser, som 

udbyderne, der er udpeget som havende en 

stærk markedsposition, er pålagt, for at 

sikre, at disse forpligtelser fortsat opfylder 

betingelserne i stk. 4. Sådanne ændringer 

kan kun ske efter høring i 

overensstemmelse med artikel 23 og 32. 

6. De nationale tilsynsmyndigheder 

overvejer konsekvenserne af ny udvikling 

på markederne. Hvis denne udvikling ikke 

er tilstrækkelig vigtig til at afgøre, om der 

er behov for en ny markedsanalyse i 

henhold til artikel 65, vurderer den 

nationale tilsynsmyndighed, om det er 

nødvendigt at ændre de forpligtelser, som 

udbyderne, der er udpeget som havende en 

stærk markedsposition, er pålagt, for at 

sikre, at disse forpligtelser fortsat opfylder 

betingelserne i stk. 4. Sådanne ændringer 

kan kun ske efter høring i 

overensstemmelse med artikel 23 og 32. 

Or. en 

Begrundelse 

Nødvendigt fordi Kommissionens forslag i dette stk. svækker SMP-ordningen, idet det ændrer 

fokus fra SMP-ordningen til forretningsaftaler om adgang. 

 

Ændringsforslag   863 

Fulvio Martusciello 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 66 – stk. 6 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

6. De nationale tilsynsmyndigheder 

overvejer konsekvenserne af ny udvikling 

på markederne, f.eks. i forbindelse med 

forretningsaftaler, herunder aftaler om 

fælles investeringer, som er indgået eller 

uventet er blevet brudt eller bragt til ophør 

med følger for dynamikken i 

konkurrencen. Hvis denne udvikling ikke 

er tilstrækkelig vigtig til at afgøre, om der 

6. De nationale tilsynsmyndigheder 

overvejer konsekvenserne af ny udvikling 

på markederne. Hvis denne udvikling ikke 

er tilstrækkelig vigtig til at afgøre, om der 

er behov for en ny markedsanalyse i 

henhold til artikel 65, vurderer den 

nationale tilsynsmyndighed, om det er 

nødvendigt at ændre de forpligtelser, som 

udbyderne, der er udpeget som havende en 



 

PE602.952v01-00 24/191 AM\1122811DA.docx 

DA 

er behov for en ny markedsanalyse i 

henhold til artikel 65, vurderer den 

nationale tilsynsmyndighed, om det er 

nødvendigt at ændre de forpligtelser, som 

udbyderne, der er udpeget som havende en 

stærk markedsposition, er pålagt, for at 

sikre, at disse forpligtelser fortsat opfylder 

betingelserne i stk. 4. Sådanne ændringer 

kan kun ske efter høring i 

overensstemmelse med artikel 23 og 32. 

stærk markedsposition, er pålagt, for at 

sikre, at disse forpligtelser fortsat opfylder 

betingelserne i stk. 4. Sådanne ændringer 

kan kun ske efter høring i 

overensstemmelse med artikel 23 og 32. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   864 

Michel Reimon 

på vegne af Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 66 – stk. 6 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

6. De nationale tilsynsmyndigheder 

overvejer konsekvenserne af ny udvikling 

på markederne, f.eks. i forbindelse med 

forretningsaftaler, herunder aftaler om 

fælles investeringer, som er indgået eller 

uventet er blevet brudt eller bragt til ophør 

med følger for dynamikken i 

konkurrencen. Hvis denne udvikling ikke 

er tilstrækkelig vigtig til at afgøre, om der 

er behov for en ny markedsanalyse i 

henhold til artikel 65, vurderer den 

nationale tilsynsmyndighed, om det er 

nødvendigt at ændre de forpligtelser, som 

udbyderne, der er udpeget som havende en 

stærk markedsposition, er pålagt, for at 

sikre, at disse forpligtelser fortsat opfylder 

betingelserne i stk. 4. Sådanne ændringer 

kan kun ske efter høring i 

overensstemmelse med artikel 23 og 32. 

6. De nationale tilsynsmyndigheder 

overvejer konsekvenserne af ny udvikling 

på markederne. Hvis denne udvikling ikke 

er tilstrækkelig vigtig til at afgøre, om der 

er behov for en ny markedsanalyse i 

henhold til artikel 65, vurderer den 

nationale tilsynsmyndighed, om det er 

nødvendigt at ændre de forpligtelser, som 

udbyderne, der er udpeget som havende en 

stærk markedsposition, er pålagt, for at 

sikre, at disse forpligtelser fortsat opfylder 

betingelserne i stk. 4. Sådanne ændringer 

kan kun ske efter høring i 

overensstemmelse med artikel 23 og 32. 

Or. en 



 

AM\1122811DA.docx 25/191 PE602.952v01-00 

 DA 

Begrundelse 

The Commission’s proposal weakens the SMP regime. Commercial agreements are diverse, 

and some of them have the potential to create ineffectively competitive market outcomes. 

While the Commission’s proposal includes criteria in Annex IV as well as conditions against 

which coinvestment offers should be judged (compliance with which would entitle the co-

investment to effectively benefit from a regulatory holiday), these do not provide sufficient 

competition protections to warrant a relaxation of SMP regulation. It is also worth bearing in 

mind that coinvestments by their nature can lead to coordinated behaviour, which in turn 

could produce uncompetitive outcomes. Ultimately, the resulting reduction in competition 

could lead to higher prices and less innovation and choice for end-users. In its opinion BoR 

(16) 213 (p. 7), BEREC recognises “Once again, the risk is that in seeking to incentivise 

investment through regulatory forbearance, the Commission’s proposals could undermine 

competition, which in turn would impact on the virtuous cycle of competition- and demand-

driven investment. The Commission’s proposals would therefore undermine their own 

ultimate goal of increasing high-speed connectivity.” 

 

Ændringsforslag   865 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 66, stk. 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) De nationale tilsynsmyndigheder 

overvejer konsekvenserne af ny udvikling 

på markederne, f.eks. i forbindelse med 

kommercielle aftaler, herunder aftaler om 

fælles investeringer, som er indgået eller 

uventet er blevet brudt eller bragt til ophør 

med følger for dynamikken i 

konkurrencen. Hvis denne udvikling ikke 

er tilstrækkelig vigtig til at afgøre, om der 

er behov for en ny markedsanalyse i 

henhold til artikel 65, vurderer den 

nationale tilsynsmyndighed, om det er 

nødvendigt at ændre de forpligtelser, som 

udbyderne, der udpeget som havende en 

stærk markedsposition, er pålagt, for at 

sikre, at disse forpligtelser fortsat opfylder 

betingelserne i stk. 4. Sådanne ændringer 

kan kun ske efter høring i 

overensstemmelse med artikel 23 og 32. 

(6) De nationale tilsynsmyndigheder 

overvejer konsekvenserne af ny udvikling 

på markederne, f.eks. i forbindelse med 

eksisterende kommercielle aftaler, der har 

følger for dynamikken i konkurrencen. 

Hvis denne udvikling ikke er tilstrækkelig 

vigtig til at afgøre, om der er behov for en 

ny markedsanalyse i henhold til artikel 65, 

vurderer den nationale tilsynsmyndighed, 

om det er nødvendigt at ændre de 

forpligtelser, som udbyderne, der udpeget 

som havende en stærk markedsposition, er 

pålagt, for at sikre, at disse forpligtelser 

fortsat opfylder betingelserne i stk. 4. 

Sådanne ændringer kan kun ske efter 

høring i overensstemmelse med artikel 23 

og 32. 

Or. de 
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Begrundelse 

Der skal i forbindelse med vurderingen af markedsudviklingen tages hensyn til alle 

eksisterende aftaler, der måtte kunne medføre en styrket bæredygtig konkurrence. 

 

Ændringsforslag   866 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins, Markus Pieper 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 66, stk. 6 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6 a) De nationale tilsynsmyndigheder 

sikrer, at deres forpligtelser bliver opfyldt. 

De nationale tilsynsmyndigheder bør alt 

efter overtrædelsen have mulighed for at 

gøre de forhåndsfastsatte sanktioner i 

form af bøder gældende over for ((i) 

myndigheden, (ii) slutkunderne og/eller 

(iii) andre virksomheder). 

Or. de 

 

Ændringsforslag   867 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 66 – stk. 6 a (nyt) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 6 a. De nationale tilsynsmyndigheder 

skal sikre, at de forpligtelser, de pålægger, 

er effektive, selv ved pålæggelse af 

pekuniære sanktioner i tilfælde af en 

overtrædelse af SMP-forpligtelserne og de 

vilkår og betingelser for adgang, der er 

godkendt af den nationale 

tilsynsmyndighed. 

Or. en 
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Begrundelse 

Bestemmelsen skal sikre, at de forpligtelser, som de nationale tilsynsmyndigheder indfører, 

rent faktisk er blevet taget i betragtning og er blevet opfyldt, selv ved indførelse af pekuniære 

sanktioner. 

 

Ændringsforslag   868 

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

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 67 – stk. 3 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

3. De nationale tilsynsmyndigheder 

kan fastlægge, hvilke specifikke 

oplysninger der skal stilles til rådighed, 

hvor detaljerede de skal være, og hvordan 

de skal offentliggøres. 

3. De nationale tilsynsmyndigheder 

kan fastlægge, hvilke specifikke 

oplysninger der skal stilles til rådighed, 

hvor detaljerede de skal være, og hvordan 

de skal offentliggøres. Især når en 

operatør har adgangsforpligtelser til 

bygningsingeniørarbejdet og/eller 

adgangsforpligtelser og brugsforpligtelser 

til specifikke netfaciliteter, skal de 

nationale tilsynsmyndigheder præcisere 

de vigtigste ydelsesindikatorer og 

tilsvarende serviceleveranceaftaler og om 

nødvendigt tilknyttede bøder, som skal 

være tilgængelige via den adgang, der 

gives til henholdsvis operatørens egne 

efterfølgende aktiviteter og til 

indehaverne af adgangsforpligtelser. 

Or. en 

Begrundelse 

Bestemmelsen skal underbygge forpligtelsen om gennemsigtighed ved at sikre tilstrækkelige, 

klare og objektive oplysninger med henblik på evaluering af den adgang, der er givet.  

 

Ændringsforslag   869 

Michel Reimon 

på vegne af Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 
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Artikel 67 – stk. 3 a (nyt) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 3 a. Især når en operatør har 

adgangsforpligtelser til 

bygningsingeniørarbejdet og/eller 

adgangsforpligtelser og brugsforpligtelser 

til specifikke netfaciliteter, skal de 

nationale tilsynsmyndigheder præcisere 

de vigtigste ydelsesindikatorer og 

tilsvarende serviceleveranceaftaler og om 

nødvendigt tilknyttede bøder, som skal 

være tilgængelige via den adgang, der 

gives til henholdsvis operatørens egne 

efterfølgende aktiviteter og til 

indehaverne af adgangsforpligtelser 

 Uanset stk. 2, 3 og 4, skal de nationale 

tilsynsmyndigheder i overensstemmelse 

med artikel (INSERT REFERENCE), når 

en operatør, der anses for at have en 

stærk markedsposition, har 

adgangsforpligtelser til 

bygningsingeniørarbejdet og/eller 

adgangsforpligtelser til brugsforpligtelser 

til specifikke netfaciliteter, sikre udgivelse 

af et referencetilbud, der som minimum 

indeholder de i bilag (INSERT 

REFERENCE) oplistede oplysninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   870 

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

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 68 – stk. 2 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

2. Forpligtelsen vedrørende 

ikkediskriminering skal navnlig sikre, at 

den pågældende udbyder under tilsvarende 

forhold tilbyder andre virksomheder, der 

udbyder tilsvarende tjenester, tilsvarende 

vilkår, og at den udbyder tjenester og 

2. Forpligtelsen vedrørende 

ikkediskriminering skal navnlig sikre, at 

den pågældende udbyder under tilsvarende 

forhold tilbyder andre virksomheder, der 

udbyder tilsvarende tjenester, tilsvarende 

vilkår, og at den udbyder tjenester og 
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formidler oplysninger til andre på samme 

vilkår og af samme kvalitet, som gælder 

for tjenester, der udbydes af den selv, dens 

datterselskaber eller partnere. De nationale 

tilsynsmyndigheder kan navnlig i tilfælde, 

hvor udbyderen udruller nye systemer, 

pålægge denne udbyder en forpligtelse til 

at levere adgangsprodukter og -tjenester til 

alle virksomheder, herunder sig selv, inden 

for samme frister, på samme vilkår, 

herunder vilkår vedrørende pris og 

serviceniveau, og ved hjælp af samme 

systemer og processer for at sikre lige 

adgang. 

formidler oplysninger til andre på samme 

vilkår og af samme kvalitet, som gælder 

for tjenester, der udbydes af den selv, dens 

datterselskaber eller partnere. De nationale 

tilsynsmyndigheder kan pålægge denne 

udbyder en forpligtelse til at levere 

adgangsprodukter og -tjenester til alle 

virksomheder, herunder sig selv, inden for 

samme frister, på samme vilkår, herunder 

vilkår vedrørende pris og serviceniveau, og 

ved hjælp af samme systemer og processer 

for at sikre lige adgang. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   871 

Michel Reimon 

på vegne af Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 68 – stk. 2 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

2. Forpligtelsen vedrørende 

ikkediskriminering skal navnlig sikre, at 

den pågældende udbyder under tilsvarende 

forhold tilbyder andre virksomheder, der 

udbyder tilsvarende tjenester, tilsvarende 

vilkår, og at den udbyder tjenester og 

formidler oplysninger til andre på samme 

vilkår og af samme kvalitet, som gælder 

for tjenester, der udbydes af den selv, dens 

datterselskaber eller partnere. De nationale 

tilsynsmyndigheder kan navnlig i tilfælde, 

hvor udbyderen udruller nye systemer, 

pålægge denne udbyder en forpligtelse til 

at levere adgangsprodukter og -tjenester til 

alle virksomheder, herunder sig selv, inden 

for samme frister, på samme vilkår, 

herunder vilkår vedrørende pris og 

serviceniveau, og ved hjælp af samme 

2. Forpligtelsen vedrørende 

ikkediskriminering skal navnlig sikre, at 

den pågældende udbyder under tilsvarende 

forhold tilbyder andre virksomheder, der 

udbyder tilsvarende tjenester, tilsvarende 

vilkår, og at den udbyder tjenester og 

formidler oplysninger til andre på samme 

vilkår og af samme kvalitet, som gælder 

for tjenester, der udbydes af den selv, dens 

datterselskaber eller partnere. De nationale 

tilsynsmyndigheder kan pålægge denne 

udbyder forpligtelser om at levere 

relevante oplysninger, adgangsprodukter 

og -tjenester til alle virksomheder, 

herunder til sig selv, inden for samme 

frister, på samme vilkår, herunder vilkår 

vedrørende pris og serviceniveau, og ved 

hjælp af samme systemer og processer for 

at sikre lige adgangsinput. 
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systemer og processer for at sikre lige 

adgang. 

Or. en 

Begrundelse 

Begrænsningen af forpligtelsen til "nye systemer" kan i sidste ende overflødiggøre hele EoI 

(Equivalence of Inputs)-forpligtelsen, da SMP-udbydere altid vil udvikle alle yderligere 

detaljer som en opgradering til de eksisterende systemer. De nationale tilsynsmyndigheder 

skal bevise, at et system er nyt, men kan blive snydt af den SMP-udbyder, der udviklede 

systemet til at begynde med, og som dermed har en klar fordel med hensyn til informationer 

og viden. 

 

Ændringsforslag   872 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 70 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Artikel 70  udgår 

Adgang til bygningsingeniørarbejde  

1. De nationale tilsynsmyndigheder kan i 

henhold til artikel 66 pålægge udbydere 

forpligtelser til at imødekomme rimelige 

anmodninger om adgang til og 

anvendelse af bygningsingeniørarbejde, 

herunder bl.a. bygninger, adgangsveje til 

bygninger, inklusive kabler i bygninger, 

antenner, tårne og andre 

støttekonstruktioner, master, 

kabelkanaler, mandehuller og skabe, i 

situationer hvor markedsanalyser viser, at 

nægtelse af adgang eller adgang på 

urimelige vilkår med tilsvarende virkning 

ville kunne hindre, at der skabes et 

bæredygtigt konkurrencebaseret marked i 

detailleddet, eller være i strid med 

slutbrugernes interesser. 

 

2. De nationale tilsynsmyndigheder kan 

pålægge en udbyder en forpligtelse til at 

give adgang i henhold til denne artikel, 

uanset om de aktiver, der påvirkes af 
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forpligtelsen, er en del af det relevante 

marked ifølge markedsanalysen, forudsat 

at forpligtelsen er nødvendig og rimelig 

for at kunne opfylde målene i artikel 3. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   873 

Fulvio Martusciello 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 70 – overskrift 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Adgang til bygningsingeniørarbejde Adgang til bygningsingeniørarbejde og til 

hele og delte fysiske netelementer 

Or. en 

 

Ændringsforslag   874 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, 

Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 70 – overskrift 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Adgang til bygningsingeniørarbejde Adgang til bygningsingeniørarbejde og til 

hele og delte fysiske netelementer 

Or. en 

Begrundelse 

Skal være i overensstemmelse med indholdet. 

 

Ændringsforslag   875 

Michel Reimon 

på vegne af Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 
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Forslag til direktiv 

Artikel 70 – overskrift 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Adgang til bygningsingeniørarbejde Adgang til bygningsingeniørarbejde og til 

hele og delte fysiske netelementer 

Or. en 

 

Ændringsforslag   876 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Flavio Zanonato, Zigmantas Balčytis, 

Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 70 – stk. 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

1. De nationale tilsynsmyndigheder 

kan i henhold til artikel 66 pålægge 

udbydere forpligtelser til at imødekomme 

rimelige anmodninger om adgang til og 

anvendelse af bygningsingeniørarbejde, 

herunder bl.a. bygninger, adgangsveje til 

bygninger, inklusive kabler i bygninger, 

antenner, tårne og andre 

støttekonstruktioner, master, kabelkanaler, 

mandehuller og skabe, i situationer hvor 

markedsanalyser viser, at nægtelse af 

adgang eller adgang på urimelige vilkår 

med tilsvarende virkning ville kunne 

hindre, at der skabes et bæredygtigt 

konkurrencebaseret marked i detailleddet, 

eller være i strid med slutbrugernes 

interesser. 

1. De nationale tilsynsmyndigheder 

kan i henhold til artikel 66, hvor de mener, 

at nægtelse af adgang eller urimelige 

vilkår og betingelser med en tilsvarende 

virkning vil kunne hindre fremkomsten af 

et bæredygtigt konkurrencebaseret 

marked i detailleddet, og ikke vil være i 

slutbrugernes interesse: 
a) pålægge forpligtelser til at 

imødekomme rimelige anmodninger om 

adgang til og anvendelse af 

bygningsingeniørarbejde, herunder bl.a. 

bygninger, adgangsveje til bygninger, 

inklusive kabler i bygninger, antenner, 

tårne og andre støttekonstruktioner, master, 

kabelkanaler, mandehuller og skabe; 

b) pålægge forpligtelser om adgang til og 

anvendelse af specifikke hele fysiske 

netelementer og tilhørende faciliteter, 

herunder ubundtet adgang til metallisk 

abonnentledning og 

abonnentledningsafsnit såvel som 

ubundtet adgang til fiberledning og 

fiberstandsende segmenter; 

c) pålægge forpligtelser til at dele 

specifikke netelementer med tredjeparter, 
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herunder delt adgang til metallisk 

abonnentledning og 

abonnentledningsafsnit såvel som delt 

adgang til fiberledning og fiberstandsende 

segmenter, herunder multipleksing på 

basis of bølgelængdeopdeling og lignende 

delløsninger. 

Or. en 

Begrundelse 

Indsnævres emnet konkurrenceproblemer til detailleddet, skabes der usikkerhed med hensyn 

til lovrammen. Fungerende engrosmarkeder er en forudsætning for tilstrækkelig konkurrence 

på detailmarkedet. Vi må imidlertid ikke underminere modellen med fungerende 

engrosmarkeder. 

 

Ændringsforslag   877 

Pavel Telička 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 70 – stk. 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

1. De nationale tilsynsmyndigheder 

kan i henhold til artikel 66 pålægge 

udbydere forpligtelser til at imødekomme 

rimelige anmodninger om adgang til og 

anvendelse af bygningsingeniørarbejde, 

herunder bl.a. bygninger, adgangsveje til 

bygninger, inklusive kabler i bygninger, 

antenner, tårne og andre 

støttekonstruktioner, master, kabelkanaler, 

mandehuller og skabe, i situationer hvor 

markedsanalyser viser, at nægtelse af 

adgang eller adgang på urimelige vilkår 

med tilsvarende virkning ville kunne 

hindre, at der skabes et bæredygtigt 

konkurrencebaseret marked i detailleddet, 

eller være i strid med slutbrugernes 

interesser. 

1. De nationale tilsynsmyndigheder 

kan i henhold til artikel 66, hvor de mener, 

at nægtelse af adgang eller urimelige 

vilkår og betingelser med en tilsvarende 

virkning vil kunne hindre fremkomsten af 

et bæredygtigt konkurrencebaseret 

marked i detailleddet, og ikke vil være i 

slutbrugernes interesse: 
a) pålægge forpligtelser til at 

imødekomme rimelige anmodninger om 

adgang til og anvendelse af 

bygningsingeniørarbejde, herunder bl.a. 

bygninger, adgangsveje til bygninger, 

inklusive kabler i bygninger, antenner, 

tårne og andre støttekonstruktioner, master, 

kabelkanaler, mandehuller og skabe; 

b) pålægge forpligtelser til om adgang til 

og anvendelse af specifikke hele fysiske 

netelementer og tilhørende faciliteter, 

herunder ubundtet adgang til metallisk 

abonnentledning og 
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abonnentledningsafsnit såvel som 

ubundtet adgang til fiberledning og 

fiberstandsende segmenter; 

c) pålægge forpligtelser til at dele 

specifikke netelementer med tredjeparter, 

herunder delt adgang til metallisk 

abonnentledning og 

abonnentledningsafsnit såvel som delt 

adgang til fiberledning og fiberstandsende 

segmenter, herunder multipleksing på 

basis of bølgelængdeopdeling og lignende 

delløsninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   878 

Michel Reimon 

på vegne af Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 70 – stk. 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

1. De nationale tilsynsmyndigheder 

kan i henhold til artikel 66 pålægge 

udbydere forpligtelser til at imødekomme 

rimelige anmodninger om adgang til og 

anvendelse af bygningsingeniørarbejde, 

herunder bl.a. bygninger, adgangsveje til 

bygninger, inklusive kabler i bygninger, 

antenner, tårne og andre 

støttekonstruktioner, master, 

kabelkanaler, mandehuller og skabe, i 

situationer hvor markedsanalyser viser, at 

nægtelse af adgang eller adgang på 

urimelige vilkår med tilsvarende virkning 

ville kunne hindre, at der skabes et 

bæredygtigt konkurrencebaseret marked i 

detailleddet eller være i strid med 

slutbrugernes interesser. 

1. De nationale tilsynsmyndigheder 

kan i henhold til artikel 66, hvor de mener, 

at nægtelse af adgang eller urimelige vilkår 

med tilsvarende virkning ville kunne 

hindre, at der skabes et bæredygtigt 

konkurrencebaseret marked i detailleddet, 

eller være i strid med slutbrugernes 

interesser: 

Or. en 
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Ændringsforslag   879 

Fulvio Martusciello 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 70 – stk. 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

1. De nationale tilsynsmyndigheder 

kan i henhold til artikel 66 pålægge 

udbydere forpligtelser til at imødekomme 

rimelige anmodninger om adgang til og 

anvendelse af bygningsingeniørarbejde, 

herunder bl.a. bygninger, adgangsveje til 

bygninger, inklusive kabler i bygninger, 

antenner, tårne og andre 

støttekonstruktioner, master, kabelkanaler, 

mandehuller og skabe, i situationer, hvor 

markedsanalyser viser, at nægtelse af 

adgang eller adgang på urimelige vilkår 

med tilsvarende virkning ville kunne 

hindre, at der skabes et bæredygtigt 

konkurrencebaseret marked i detailleddet, 

eller være i strid med slutbrugernes 

interesser. 

1. De nationale tilsynsmyndigheder 

kan i henhold til artikel 66: 

a) pålægge forpligtelser til at imødekomme 

rimelige anmodninger om adgang til og 

anvendelse af bygningsingeniørarbejde, 

herunder bl.a. bygninger, adgangsveje til 

bygninger, inklusive kabler i bygninger, 

antenner, tårne og andre 

støttekonstruktioner, master, kabelkanaler, 

mandehuller og skabe; 

b) pålægge forpligtelser til adgang til og 

anvendelse af specifikke hele fysiske 

netelementer og associerede faciliteter, 

herunder ubundtet adgang til metallisk 

abonnentledning og 

abonnentledningsafsnit såvel som 

ubundtet adgang til fiberledning og 

fiberstandsende segmenter; 

c) pålægge forpligtelser til at dele 

specifikke netelementer med tredjeparter, 

herunder delt adgang til metallisk 

abonnentledning og 

abonnentledningsafsnit såvel som delt 

adgang til fiberledning og fiberstandsende 

segmenter, herunder multipleksing på 

basis of bølgelængdeopdeling og lignende 

delløsninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   880 

Michał Boni, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 70 – stk. 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 
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1. De nationale tilsynsmyndigheder 

kan i henhold til artikel 66 pålægge 

udbydere forpligtelser til at imødekomme 

rimelige anmodninger om adgang til og 

anvendelse af bygningsingeniørarbejde, 

herunder bl.a. bygninger, adgangsveje til 

bygninger, inklusive kabler i bygninger, 

antenner, tårne og andre 

støttekonstruktioner, master, kabelkanaler, 

mandehuller og skabe, i situationer hvor 

markedsanalyser viser, at nægtelse af 

adgang eller adgang på urimelige vilkår 

med tilsvarende virkning ville kunne 

hindre, at der skabes et bæredygtigt 

konkurrencebaseret marked i detailleddet, 

eller være i strid med slutbrugernes 

interesser. 

1. De nationale tilsynsmyndigheder 

kan i henhold til artikel 66 pålægge 

udbydere forpligtelser til at imødekomme 

rimelige anmodninger om adgang til og 

anvendelse af bygningsingeniørarbejde og 

passiv infrastruktur, herunder bl.a. 

bygninger, adgangsveje til bygninger, 

inklusive kabler i bygninger, antenner, 

tårne og andre støttekonstruktioner, master, 

kabelkanaler, inaktiv 

kabelforbindelsesinfrastruktur, herunder 

kabel og fiber, mandehuller og skabe, i 

situationer hvor markedsanalyser viser, at 

nægtelse af adgang eller adgang på 

urimelige vilkår med tilsvarende virkning 

ville kunne hindre, at der skabes et 

bæredygtigt konkurrencebaseret marked i 

detailleddet, eller være i strid med 

slutbrugernes interesser. 

Or. en 

Begrundelse 

Det foreslås, at anvendelsesområdet for denne artikel udvides til at omfatte al passiv 

infrastruktur. 

 

Ændringsforslag   881 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 70, stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) De nationale tilsynsmyndigheder 

kan i henhold til artikel 66 pålægge 

udbydere forpligtelser til at imødekomme 

rimelige anmodninger om adgang til og 

anvendelse af bygningsingeniørarbejde, 

herunder bl.a. bygninger, adgangsveje til 

bygninger, inklusive kabler i bygninger, 

antenner, tårne og andre 

støttekonstruktioner, master, kabelkanaler, 

mandehuller og skabe, i situationer hvor 

markedsanalyser viser, at nægtelse af 

(1) De nationale tilsynsmyndigheder 

kan i henhold til artikel 66 pålægge 

udbydere forpligtelser til at imødekomme 

rimelige anmodninger om adgang til og 

anvendelse af bygningsingeniørarbejde og 

passive infrastrukturer, herunder bl.a. 

bygninger, adgangsveje til bygninger, 

inklusive kabler i bygninger, antenner, 

tårne og andre støttekonstruktioner, master, 

kabelkanaler, inaktive 

transmissionsinfrastrukturer (såsom 
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adgang eller adgang på urimelige vilkår 

med tilsvarende virkning ville kunne 

hindre, at der skabes et bæredygtigt 

konkurrencebaseret marked i detailleddet, 

eller være i strid med slutbrugernes 

interesser. 

optiske fibre og kabler), mandehuller og 

skabe, i situationer hvor markedsanalyser 

viser, at nægtelse af adgang eller adgang på 

urimelige vilkår med tilsvarende virkning 

ville kunne hindre, at der skabes et 

bæredygtigt konkurrencebaseret marked i 

detailleddet, eller være i strid med 

slutbrugernes interesser. 

Or. de 

 

Ændringsforslag   882 

Krišjānis Kariņš 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 70 – stk. 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

1. De nationale tilsynsmyndigheder 

kan i henhold til artikel 66 pålægge 

udbydere forpligtelser til at imødekomme 

rimelige anmodninger om adgang til og 

anvendelse af bygningsingeniørarbejde, 

herunder bl.a. bygninger, adgangsveje til 

bygninger, inklusive kabler i bygninger, 

antenner, tårne og andre 

støttekonstruktioner, master, kabelkanaler, 

mandehuller og skabe, i situationer hvor 

markedsanalyser viser, at nægtelse af 

adgang eller adgang på urimelige vilkår 

med tilsvarende virkning ville kunne 

hindre, at der skabes et bæredygtigt 

konkurrencebaseret marked i detailleddet, 

eller være i strid med slutbrugernes 

interesser. 

1. De nationale tilsynsmyndigheder 

kan i henhold til artikel 66 pålægge 

udbydere forpligtelser til at imødekomme 

rimelige anmodninger om adgang til og 

anvendelse af bygningsingeniørarbejde, 

herunder bl.a. bygninger, adgangsveje til 

bygninger, inklusive kabler i bygninger, 

antenner, tårne og andre 

støttekonstruktioner, master, kabelkanaler, 

mandehuller og skabe, hvis de ejes af 

udbyderen med stærk markedsposition, i 

situationer hvor markedsanalyser viser, at 

nægtelse af adgang eller adgang på 

urimelige vilkår med tilsvarende virkning 

ville kunne hindre, at der skabes et 

bæredygtigt konkurrencebaseret marked i 

detailleddet, eller være i strid med 

slutbrugernes interesser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   883 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Forslag til direktiv 



 

PE602.952v01-00 38/191 AM\1122811DA.docx 

DA 

Artikel 70, stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) De nationale tilsynsmyndigheder 

kan i henhold til artikel 66 pålægge 

udbydere forpligtelser til at imødekomme 

rimelige anmodninger om adgang til og 

anvendelse af bygningsingeniørarbejde, 

herunder bl.a. bygninger, adgangsveje til 

bygninger, inklusive kabler i bygninger, 

antenner, tårne og andre 

støttekonstruktioner, master, kabelkanaler, 

mandehuller og skabe, i situationer hvor 

markedsanalyser viser, at nægtelse af 

adgang eller adgang på urimelige vilkår 

med tilsvarende virkning ville kunne 

hindre, at der skabes et bæredygtigt 

konkurrencebaseret marked i detailleddet, 

eller være i strid med slutbrugernes 

interesser. 

(1) De nationale tilsynsmyndigheder 

kan i henhold til artikel 66 pålægge 

udbydere forpligtelser til at imødekomme 

rimelige anmodninger om adgang til og 

anvendelse af bygningsingeniørarbejde og 

passive infrastrukturer, herunder bl.a. 

bygninger, adgangsveje til bygninger, 

inklusive kabler i bygninger, antenner, 

tårne og andre støttekonstruktioner, master, 

kabelkanaler, inaktive kabler, mandehuller 

og skabe, i situationer hvor 

markedsanalyser viser, at nægtelse af 

adgang eller adgang på urimelige vilkår 

med tilsvarende virkning ville kunne 

hindre, at der skabes et bæredygtigt 

konkurrencebaseret marked i detailleddet, 

eller være i strid med slutbrugernes 

interesser. 

Or. de 

Begrundelse 

Adgangen til passiv infrastruktur eller bygningsingeniørarbejde skal af hensyn til den 

styrkede netudbygning prioriteres i forbindelse med pålæggelsen af adgangsforpligtelser. Kun 

i de tilfælde, hvor dette ikke er tilstrækkeligt i forhold til at kunne styrke den bæredygtige 

konkurrence i detail- og engrosleddet i form af slutbrugerne, bør der sikres en aktiv 

medbenyttelse af netkomponenter. 

 

Ændringsforslag   884 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 70 – stk. 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

1. De nationale tilsynsmyndigheder 

kan i henhold til artikel 66 pålægge 

udbydere forpligtelser til at imødekomme 

rimelige anmodninger om adgang til og 

anvendelse af bygningsingeniørarbejde, 

herunder bl.a. bygninger, adgangsveje til 

1. De nationale tilsynsmyndigheder 

kan i henhold til artikel 66 pålægge 

udbydere forpligtelser til at imødekomme 

rimelige anmodninger om adgang til og 

anvendelse af bygningsingeniørarbejde, 

herunder bl.a. bygninger, adgangsveje til 
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bygninger, inklusive kabler i bygninger, 

antenner, tårne og andre 

støttekonstruktioner, master, kabelkanaler, 

mandehuller og skabe, i situationer hvor 

markedsanalyser viser, at nægtelse af 

adgang eller adgang på urimelige vilkår 

med tilsvarende virkning ville kunne 

hindre, at der skabes et bæredygtigt 

konkurrencebaseret marked i detailleddet, 
eller være i strid med slutbrugernes 

interesser. 

bygninger, inklusive kabler i bygninger, 

antenner, tårne og andre 

støttekonstruktioner, master, kabelkanaler, 

mandehuller og skabe, i situationer hvor 

markedsanalyser viser, at nægtelse af 

adgang eller adgang på urimelige vilkår 

med tilsvarende virkning ville kunne 

hindre, at der skabes en bæredygtig 

konkurrence på lang sigt på de relevante 

markeder i detailleddet, eller være i strid 

med slutbrugernes interesser. 

Or. en 

Begrundelse 

Der er ofte knyttet flere detailmarkeder til ét stort engrosmarked, som kan udvikle sig 

hurtigere på forskellige måder, mens hindringerne for adgang opretholdes på det pågældende 

engrosmarked. Derfor er fokus alene på detailmarkedet ikke hensigtsmæssig og bør erstattes 

af bæredygtig konkurrence på lang sigt på de pågældende markeder. I overensstemmelse med 

forretningsordenens artikel 104 er denne ændring nødvendig af presserende årsager i 

forbindelse med tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   885 

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

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 70 – stk. 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

1. De nationale tilsynsmyndigheder 

kan i henhold til artikel 66 pålægge 

udbydere forpligtelser til at imødekomme 

rimelige anmodninger om adgang til og 

anvendelse af bygningsingeniørarbejde, 

herunder bl.a. bygninger, adgangsveje til 

bygninger, inklusive kabler i bygninger, 

antenner, tårne og andre 

støttekonstruktioner, master, kabelkanaler, 

mandehuller og skabe, i situationer hvor 

markedsanalyser viser, at nægtelse af 

adgang eller adgang på urimelige vilkår 

med tilsvarende virkning ville kunne 

hindre, at der skabes et bæredygtigt 

konkurrencebaseret marked i detailleddet, 

1. De nationale tilsynsmyndigheder 

kan i henhold til artikel 66 pålægge 

udbydere forpligtelser til at imødekomme 

rimelige anmodninger om adgang til og 

anvendelse af bygningsingeniørarbejde, 

herunder bl.a. bygninger, adgangsveje til 

bygninger, inklusive kabler i bygninger, 

antenner, tårne og andre 

støttekonstruktioner, master, kabelkanaler, 

mandehuller og skabe, i situationer hvor 

markedsanalyser viser, at nægtelse af 

adgang eller adgang på urimelige vilkår 

med tilsvarende virkning ville kunne 

hindre, at der skabes et bæredygtigt 
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eller være i strid med slutbrugernes 

interesser. 

konkurrencebaseret marked, eller være i 

strid med slutbrugernes interesser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   886 

Michel Reimon 

på vegne af Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 70 – stk. 1 – litra a (nyt) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 a) pålægge forpligtelser til at 

imødekomme rimelige anmodninger om 

adgang til og anvendelse af 

bygningsingeniørarbejde, herunder bl.a. 

bygninger, adgangsveje til bygninger, 

inklusive kabler i bygninger, antenner, 

tårne og andre støttekonstruktioner, 

master, kabelkanaler, mandehuller og 

skabe 

Or. en 

 

Ændringsforslag   887 

Michel Reimon 

på vegne af Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 70 – stk. 1 – litra b (nyt) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 b) pålægge forpligtelser til adgang til 

og anvendelse af specifikke hele fysiske 

netelementer og tilhørende faciliteter, 

herunder ubundtet adgang til metallisk 

abonnentledning og 

abonnentledningsafsnit såvel som 
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ubundtet adgang til fiberledning og 

fiberstandsende segmenter 

Or. en 

 

Ændringsforslag   888 

Michel Reimon 

på vegne af Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 70 – stk. 1 – litra c (nyt) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 c) pålægge forpligtelser til at dele 

specifikke netelementer med tredjeparter, 

herunder delt adgang til metallisk 

abonnentledning og 

abonnentledningsafsnit såvel som delt 

adgang til fiberledning og fiberstandsende 

segmenter, herunder multipleksing på 

basis of bølgelængdeopdeling og lignende 

delløsninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   889 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, 

Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 70 – stk. 1 a (nyt) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 1 a. De nationale tilsynsmyndigheder 

skal navnlig tage hensyn til nedenstående 

faktorer: 

 a) om det i lyset af den igangværende 

markedsudvikling er teknisk og 

økonomisk gennemførligt at bruge eller 

installere konkurrerende faciliteter under 

hensyntagen til karakteren og typen af de 
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involverede samtrafik- og/eller 

adgangsordninger, herunder 

levedygtigheden af andre 

adgangsprodukter opstrøms såsom 

adgang til kabelkanaler 

 b) den teknologiske udvikling, som 

påvirker netudformningen og 

netforvaltningen 

 cb) om det er praktisk muligt at tilbyde 

den foreslåede adgang i betragtning af 

den forhåndenværende kapacitet 

 dc) hvor store startinvesteringer ejeren af 

faciliteten skal foretage set i forhold til de 

offentlige investeringer og de risici, der er 

forbundet hermed 

 ed) behovet for at sikre konkurrence på 

længere sigt, med særlig vægt på 

økonomisk effektiv infrastrukturbaseret 

konkurrence 

 fe) i givet fald relevante intellektuelle 

ejendomsrettigheder; 

 g) udbuddet af paneuropæiske tjenester. 

Or. en 

Begrundelse 

Adgang til bygningsingeniørarbejder øger den infrastrukturbaserede konkurrence, men bør 

ikke behandles som den eneste eller primære løsning. Det er derfor nødvendigt at inkludere 

den supplerende forpligtelse, som giver adgang til alle de fysiske netelementer (dvs. passiv 

adgang). Passive løsninger forbliver sammenlignet med aktive løsninger de vigtigste 

engrosadgangsprodukter, som sikrer og fremmer bæredygtig infrastrukturbaseret 

konkurrence. Ændringsforslaget prioriterer således passive frem for aktive løsninger. 

 

Ændringsforslag   890 

Eva Kaili 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 70 – stk. 1 a (nyt) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 
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 1 a. De nationale tilsynsmyndigheder 

skal navnlig tage hensyn til nedenstående 

faktorer: 

 a) om det i lyset af den igangværende 

markedsudvikling er teknisk og 

økonomisk gennemførligt at bruge eller 

installere konkurrerende faciliteter under 

hensyntagen til karakteren og typen af de 

involverede samtrafik- og/eller 

adgangsordninger, herunder 

levedygtigheden af andre 

adgangsprodukter opstrøms såsom 

adgang til kabelkanaler 

 b) den teknologiske udvikling, som 

påvirker netudformningen og 

netforvaltningen 

 (cb) om det er praktisk muligt at tilbyde 

den foreslåede adgang i betragtning af 

den forhåndenværende kapacitet 

 dc) hvor store startinvesteringer ejeren af 

faciliteten skal foretage set i forhold til de 

offentlige investeringer og de risici, der er 

forbundet hermed 

 ed) behovet for at sikre konkurrence på 

længere sigt, med særlig vægt på 

økonomisk effektiv infrastrukturbaseret 

konkurrence 

 fe) i givet fald relevante intellektuelle 

ejendomsrettigheder; 

 g) udbuddet af paneuropæiske tjenester. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   891 

Patrizia Toia 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 70 – stk. 1 a (nyt) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 1 a. De nationale tilsynsmyndigheder 

bør dog ikke gennemtvinge adgang til 
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kabelkanaler, rørledninger, 

inspektionsbrønde, mandehuller og skabe 

fra udbydere, der kun er engrosoperatører 

i henhold til artikel 77, når disse 

operatører udbyder funktionsdygtige og 

lignende alternative adgangsmidler til 

slutbrugere i overensstemmelse med 

artikel 3, stk. 3, i direktiv 2014/61/EU. 

Or. en 

Begrundelse 

For at gøre forretningsmodellen med vertikalt separate virksomheder kan være bæredygtig, 

skal udbydere, der kun er engrosoperatører, ikke være forpligtet til at give adgang til deres 

kabelkanaler til eksempelvis vertikalt integrerede udbydere. Dette ville fjerne de økonomiske 

incitamenter for sidstnævnte til at anvende udbydere, der kun er engrosoperatører, og bringe 

det potentielle afkast af investeringer i engrosnet i fare. 

 

Ændringsforslag   892 

Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 70 – stk. 1 a (nyt) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 1 a. De nationale tilsynsmyndigheder 

skal sikre, at der gennemtvinges 

alternative adgangsløsninger, såsom mørk 

fiber, i overensstemmelse med artikel 71, 

når adgang til bygningsingeniørarbejde, 

såsom adgang til kabelkanaler, er 

begrænset på grund af tilgængelighed. 

Or. en 

Begrundelse 

Adgang til bygningsingeniørarbejde er vigtig for en bæredygtig konkurrence, men der bør 

tages hensyn til den begrænsede tilgængelighed eller fysiske begrænsninger ved at indrømme 

en sådan adgang. 

 

Ændringsforslag   893 

Pavel Telička 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 70 – stk. 2 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

2. De nationale tilsynsmyndigheder 

kan pålægge en udbyder en forpligtelse til 

at give adgang i henhold til denne artikel, 

uanset om de aktiver, der påvirkes af 

forpligtelsen, er en del af det relevante 

marked ifølge markedsanalysen, forudsat 

at forpligtelsen er nødvendig og rimelig 

for at kunne opfylde målene i artikel 3. 

2. De nationale tilsynsmyndigheder 

skal navnlig tage hensyn til nedenstående 

faktorer: 

a) om det i lyset af den igangværende 

markedsudvikling er teknisk og 

økonomisk gennemførligt at bruge eller 

installere konkurrerende faciliteter under 

hensyntagen til karakteren og typen af de 

involverede samtrafik- og/eller 

adgangsordninger, herunder 

levedygtigheden af andre 

adgangsprodukter opstrøms såsom 

adgang til kabelkanaler 

b) den teknologiske udvikling, som 

påvirker netudformningen og 

netforvaltningen 

c) om det er praktisk muligt at tilbyde den 

foreslåede adgang i betragtning af den 

forhåndenværende kapacitet 

d) hvor store startinvesteringer ejeren af 

faciliteten skal foretage set i forhold til de 

offentlige investeringer og de risici, der er 

forbundet hermed 

e) behovet for at sikre konkurrence på 

længere sigt, med særlig vægt på 

økonomisk effektiv infrastrukturbaseret 

konkurrence 

f) i givet fald relevante intellektuelle 

ejendomsrettigheder; 

g) udbuddet af paneuropæiske tjenester. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   894 

Michel Reimon 

på vegne af Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 70 – stk. 2 
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Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

2. De nationale tilsynsmyndigheder 

kan pålægge en udbyder en forpligtelse til 

at give adgang i henhold til denne artikel, 

uanset om de aktiver, der påvirkes af 

forpligtelsen, er en del af det relevante 

marked ifølge markedsanalysen, forudsat 

at forpligtelsen er nødvendig og rimelig 

for at kunne opfylde målene i artikel 3. 

2. De nationale tilsynsmyndigheder 

skal navnlig tage hensyn til nedenstående 

faktorer: 

Or. en 

Begrundelse 

Adgang til bygningsingeniørarbejder øger den infrastrukturbaserede konkurrence, men bør 

ikke behandles som den eneste eller primære løsning. Det er derfor nødvendigt at inkludere 

den supplerende forpligtelse, som giver adgang til alle de fysiske netelementer (dvs. passiv 

adgang). Passive løsninger forbliver sammenlignet med aktive løsninger de vigtigste 

engrosadgangsprodukter, som sikrer og fremmer bæredygtig infrastrukturbaseret 

konkurrence. Ændringsforslaget prioriterer således passive frem for aktive løsninger. 

 

Ændringsforslag   895 

Michel Reimon 

på vegne af Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 70 – stk. 2 – litra a (nyt) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 a) om det i lyset af den igangværende 

markedsudvikling er teknisk og 

økonomisk gennemførligt at bruge eller 

installere konkurrerende faciliteter under 

hensyntagen til karakteren og typen af de 

involverede samtrafik- og/eller 

adgangsordninger, herunder 

levedygtigheden af andre 

adgangsprodukter opstrøms såsom 

adgang til kabelkanaler 

Or. en 
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Ændringsforslag   896 

Michel Reimon 

på vegne af Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 70 – stk. 2 – litra b (nyt) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 b) den teknologiske udvikling, som 

påvirker netudformningen og 

netforvaltningen 

Or. en 

 

Ændringsforslag   897 

Michel Reimon 

på vegne af Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 70 – stk. 2 – litra c (nyt) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 c) om det er praktisk muligt at tilbyde 

den foreslåede adgang i betragtning af 

den forhåndenværende kapacitet 

Or. en 

 

Ændringsforslag   898 

Michel Reimon 

på vegne af Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 70 – stk. 2 – litra d (nyt) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 
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 d) hvor store startinvesteringer ejeren 

af faciliteten skal foretage set i forhold til 

de offentlige investeringer og de risici, der 

er forbundet hermed 

Or. en 

 

Ændringsforslag   899 

Michel Reimon 

på vegne af Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 70 – stk. 2 – litra e (nyt) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 e) behovet for at sikre konkurrence 

på længere sigt med særlig vægt på 

økonomisk effektiv infrastrukturbaseret 

konkurrence 

Or. en 

 

Ændringsforslag   900 

Michel Reimon 

på vegne af Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 70 – stk. 2 – litra f (nyt) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 f) udbuddet af paneuropæiske 

tjenester. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   901 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 
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 DA 

Forslag til direktiv 

Artikel 70 a (ny) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 Artikel 70 a  

 Adgangsforpligtelser ud over til 

bygningsingeniørarbejde 

 I geografiske områder, hvor der 

fremadrettet kan forventes to adgangsnet, 

og hvor mindst en netudbyder tilbyder 

engrosadgang til interesserede 

virksomheder på fornuftige kommercielle 

vilkår, der muliggør en bæredygtig 

konkurrence på detailmarkedet, vil de 

nationale tilsynsmyndigheder ikke 

pålægge eller opretholde 

engrosadgangsforpligtelser ud over 

adgang til civil infrastruktur i 

overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 

2014/61/EU. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   902 

Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – overskrift 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Forpligtelser vedrørende adgang til og 

anvendelse af specifikke netfaciliteter 

Forpligtelser vedrørende adgang til og 

anvendelse af hele og delte fysiske 

netelementer 

Or. en 

Begrundelse 

På linje med andre ændringsforslag. 

 

Ændringsforslag   903 
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Pavel Telička 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 1 – afsnit 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Kun hvis de nationale tilsynsmyndigheder 

konkluderer, at de forpligtelser, der er 

pålagt i henhold til artikel 70, ikke i sig 

selv vil føre til opfyldelse af målene i 

artikel 3, kan de i medfør af 

bestemmelserne i artikel 66 pålægge 

udbydere forpligtelser til at efterkomme 

rimelige anmodninger om adgang til og 

anvendelse af specifikke netelementer og 

tilhørende faciliteter, i tilfælde hvor den 

nationale tilsynsmyndighed er af den 

opfattelse, at nægtelse af adgang eller 

urimelige vilkår og betingelser med 

tilsvarende virkning vil kunne hindre, at 

der skabes et holdbart 

konkurrencebaseret marked i detailleddet, 

og være i modstrid med slutbrugernes 

interesser. 

Kun hvis de nationale tilsynsmyndigheder 

konkluderer, at de forpligtelser, der er 

pålagt i henhold til artikel 70, ikke i sig 

selv vil føre til opfyldelse af målene i 

artikel 3, kan de i medfør af 

bestemmelserne i artikel 66 pålægge 

udbydere forpligtelser: 

Or. en 

 

Ændringsforslag   904 

Fulvio Martusciello 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 1 – afsnit 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Kun hvis de nationale tilsynsmyndigheder 

konkluderer, at de forpligtelser, der er 

pålagt i henhold til artikel 70, ikke i sig 

selv vil føre til opfyldelse af målene i 

artikel 3, kan de i medfør af 

bestemmelserne i artikel 66 pålægge 

udbydere forpligtelser til at efterkomme 

rimelige anmodninger om adgang til og 

anvendelse af specifikke netelementer og 

tilhørende faciliteter, i tilfælde hvor den 

Kun hvis de nationale tilsynsmyndigheder 

konkluderer, at de forpligtelser, der er 

pålagt i henhold til artikel 70, ikke i sig 

selv vil føre til opfyldelse af målene i 

artikel 3, kan de i medfør af 

bestemmelserne i artikel 66 pålægge 

udbydere forpligtelser: 
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nationale tilsynsmyndighed er af den 

opfattelse, at nægtelse af adgang eller 

urimelige vilkår og betingelser med 

tilsvarende virkning vil kunne hindre, at 

der skabes et holdbart 

konkurrencebaseret marked i detailleddet, 

og være i modstrid med slutbrugernes 

interesser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   905 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 1 – afsnit 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Kun hvis de nationale tilsynsmyndigheder 

konkluderer, at de forpligtelser, der er 

pålagt i henhold til artikel 70, ikke i sig 

selv vil føre til opfyldelse af målene i 

artikel 3, kan de i medfør af 

bestemmelserne i artikel 66 pålægge 

udbydere forpligtelser til at efterkomme 

rimelige anmodninger om adgang til og 

anvendelse af specifikke netelementer og 

tilhørende faciliteter, i tilfælde hvor den 

nationale tilsynsmyndighed er af den 

opfattelse, at nægtelse af adgang eller 

urimelige vilkår og betingelser med 

tilsvarende virkning vil kunne hindre, at 

der skabes et holdbart konkurrencebaseret 

marked i detailleddet, og være i modstrid 

med slutbrugernes interesser. 

De nationale tilsynsmyndigheder kan i 

medfør af bestemmelserne i artikel 66 

pålægge udbydere forpligtelser til at 

efterkomme rimelige anmodninger om 

adgang til og anvendelse af specifikke 

netelementer og tilhørende faciliteter, i 

tilfælde hvor den nationale 

tilsynsmyndighed er af den opfattelse, at 

nægtelse af adgang eller urimelige vilkår 

og betingelser med tilsvarende virkning vil 

kunne hindre, at der skabes et holdbart 

konkurrencebaseret marked eller være i 

modstrid med slutbrugernes interesser. 

Or. en 

Begrundelse 

Vi skal sikre effektiv adgang til SMP-udbyderes kabelkanaler og master for at sikre 

vedvarende konkurrence på de europæiske markeder. 
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Ændringsforslag   906 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 1 – afsnit 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Kun hvis de nationale tilsynsmyndigheder 

konkluderer, at de forpligtelser, der er 

pålagt i henhold til artikel 79, ikke i sig 

selv vil føre til opfyldelse af målene i 

artikel 3, kan de i medfør af 

bestemmelserne i artikel 66 pålægge 

udbydere forpligtelser til at efterkomme 

rimelige anmodninger om adgang til og 

anvendelse af specifikke netelementer og 

tilhørende faciliteter, i tilfælde hvor den 

nationale tilsynsmyndighed er af den 

opfattelse, at nægtelse af adgang eller 

urimelige vilkår og betingelser med 

tilsvarende virkning vil kunne hindre, at 

der skabes et holdbart konkurrencebaseret 

marked i detailleddet, og være i modstrid 

med slutbrugernes interesser. 

Kun hvis de nationale tilsynsmyndigheder 

konkluderer, at de forpligtelser, der er 

pålagt i henhold til artikel 3 i direktiv 

2014/61/EU, ikke i sig selv vil føre til 

opfyldelse af målene i artikel 3, kan de i 

medfør af bestemmelserne i artikel 66 

pålægge udbydere forpligtelser til at 

efterkomme rimelige anmodninger om 

adgang til og anvendelse af specifikke 

netelementer og tilhørende faciliteter, i 

tilfælde, hvor dette ikke er til skade for 

innovative løsninger såsom net med meget 

høj kapacitet og software-emulerede net, 

og hvor den nationale tilsynsmyndighed er 

af den opfattelse, at nægtelse af adgang 

eller urimelige vilkår og betingelser med 

tilsvarende virkning vil kunne hindre, at 

der skabes et holdbart konkurrencebaseret 

marked i detailleddet, og være i modstrid 

med slutbrugernes interesser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   907 

Michel Reimon 

på vegne af Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 1 – afsnit 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Kun hvis de nationale tilsynsmyndigheder 

konkluderer, at de forpligtelser, der er 

pålagt i henhold til artikel 70, ikke i sig 

selv vil føre til opfyldelse af målene i 

artikel 3, kan de i medfør af 

De nationale tilsynsmyndigheder kan i 

medfør af bestemmelserne i artikel 66 

pålægge udbydere forpligtelser til at 

efterkomme rimelige anmodninger om 

adgang til og anvendelse af specifikke 
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bestemmelserne i artikel 66 pålægge 

udbydere forpligtelser til at efterkomme 

rimelige anmodninger om adgang til og 

anvendelse af specifikke netelementer og 

tilhørende faciliteter, i tilfælde hvor den 

nationale tilsynsmyndighed er af den 

opfattelse, at nægtelse af adgang eller 

urimelige vilkår og betingelser med 

tilsvarende virkning vil kunne hindre, at 

der skabes et holdbart konkurrencebaseret 

marked i detailleddet, og være i modstrid 

med slutbrugernes interesser. 

netelementer og tilhørende faciliteter, i 

tilfælde hvor den nationale 

tilsynsmyndighed er af den opfattelse, at 

nægtelse af adgang eller urimelige vilkår 

og betingelser med tilsvarende virkning vil 

kunne hindre, at der skabes et holdbart 

konkurrencebaseret marked i detailleddet, 

og være i modstrid med slutbrugernes 

interesser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   908 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 1 – afsnit 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Kun hvis de nationale tilsynsmyndigheder 

konkluderer, at de forpligtelser, der er 

pålagt i henhold til artikel 70, ikke i sig 

selv vil føre til opfyldelse af målene i 

artikel 3, kan de i medfør af 

bestemmelserne i artikel 66 pålægge 

udbydere forpligtelser til at efterkomme 

rimelige anmodninger om adgang til og 

anvendelse af specifikke netelementer og 

tilhørende faciliteter, i tilfælde hvor den 

nationale tilsynsmyndighed er af den 

opfattelse, at nægtelse af adgang eller 

urimelige vilkår og betingelser med 

tilsvarende virkning vil kunne hindre, at 

der skabes et holdbart konkurrencebaseret 

marked i detailleddet, og være i modstrid 

med slutbrugernes interesser. 

De nationale tilsynsmyndigheder kan i 

medfør af bestemmelserne i artikel 66 

pålægge udbydere forpligtelser til at 

efterkomme rimelige anmodninger om 

adgang til og anvendelse af specifikke 

netelementer og tilhørende faciliteter, i 

tilfælde hvor den nationale 

tilsynsmyndighed er af den opfattelse, at 

nægtelse af adgang eller urimelige vilkår 

og betingelser med tilsvarende virkning vil 

kunne hindre, at der skabes et holdbart 

konkurrencebaseret marked i detailleddet, 

og være i modstrid med slutbrugernes 

interesser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   909 



 

PE602.952v01-00 54/191 AM\1122811DA.docx 

DA 

Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 1 – afsnit 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Kun hvis de nationale tilsynsmyndigheder 

konkluderer, at de forpligtelser, der er 

pålagt i henhold til artikel 70, ikke i sig 

selv vil føre til opfyldelse af målene i 

artikel 3, kan de i medfør af 

bestemmelserne i artikel 66 pålægge 

udbydere forpligtelser til at efterkomme 

rimelige anmodninger om adgang til og 

anvendelse af specifikke netelementer og 

tilhørende faciliteter, i tilfælde hvor den 

nationale tilsynsmyndighed er af den 

opfattelse, at nægtelse af adgang eller 

urimelige vilkår og betingelser med 

tilsvarende virkning vil kunne hindre, at 

der skabes et holdbart konkurrencebaseret 

marked i detailleddet, og være i modstrid 

med slutbrugernes interesser. 

De nationale tilsynsmyndigheder kan i 

medfør af bestemmelserne i artikel 66 

pålægge udbydere forpligtelser til at 

efterkomme rimelige anmodninger om 

adgang til og anvendelse af specifikke 

netelementer og tilhørende faciliteter, i 

tilfælde hvor den nationale 

tilsynsmyndighed er af den opfattelse, at 

nægtelse af adgang eller urimelige vilkår 

og betingelser med tilsvarende virkning vil 

kunne hindre, at der skabes en bæredygtig 

konkurrence på de relevante markeder på 

lang sigt, og være i modstrid med 

slutbrugernes interesser. 

Or. en 

Begrundelse 

Access to civil engineering is important to contribute to sustainable competition, however it 

should take into account the limited availability or physical constraints of granting such 

access, therefore the national regulatory authority shall look at the most efficient remedies 

and not necessarily prioritise one over the other. 

In addition, the sole focus on retail market is not appropriate and should be replaced by long 

term sustainable competition in the relevant markets. In accordance with rule 104 of the rules 

of procedure, this amendment is necessary for pressing reasons related to the internal logic of 

the text 

 

Ændringsforslag   910 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71, stk. 1, afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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Kun hvis de nationale tilsynsmyndigheder 

konkluderer, at de forpligtelser, der er 

pålagt i henhold til artikel 70, ikke i sig 

selv vil føre til opfyldelse af målene i 

artikel 3, kan de i medfør af 

bestemmelserne i artikel 66 pålægge 

udbydere forpligtelser til at efterkomme 

rimelige anmodninger om adgang til og 

anvendelse af specifikke netelementer og 

tilhørende faciliteter, i tilfælde hvor den 

nationale tilsynsmyndighed er af den 

opfattelse, at nægtelse af adgang eller 

urimelige vilkår og betingelser med 

tilsvarende virkning vil kunne hindre, at 

der skabes et holdbart konkurrencebaseret 

marked i detailleddet, og være i modstrid 

med slutbrugernes interesser. 

Kun hvis de nationale tilsynsmyndigheder 

konkluderer, at de forpligtelser, der er 

pålagt i henhold til artikel 70, ikke i sig 

selv vil føre til opfyldelse af målene i 

artikel 3, kan de i medfør af 

bestemmelserne i artikel 66 pålægge 

udbydere forpligtelser til at efterkomme 

rimelige anmodninger om adgang til og 

anvendelse af specifikke netelementer og 

tilhørende faciliteter, i tilfælde hvor den 

nationale tilsynsmyndighed er af den 

opfattelse, at nægtelse af adgang eller 

urimelige vilkår og betingelser med 

tilsvarende virkning vil kunne hindre, at 

der skabes et holdbart konkurrencebaseret 

marked i detail- og engrosleddet, og være i 

modstrid med slutbrugernes interesser. 

Or. de 

Begrundelse 

Det skal sikres, at der bliver skabt en bæredygtig konkurrence på alle niveauer, herunder i 

engrosleddet. 

 

Ændringsforslag   911 

Evžen Tošenovský 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 1 – afsnit 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Kun hvis de nationale tilsynsmyndigheder 

konkluderer, at de forpligtelser, der er 

pålagt i henhold til artikel 79, ikke i sig 

selv vil føre til opfyldelse af målene i 

artikel 3, kan de i medfør af 

bestemmelserne i artikel 66 pålægge 

udbydere forpligtelser til at efterkomme 

rimelige anmodninger om adgang til og 

anvendelse af specifikke netelementer og 

tilhørende faciliteter, i tilfælde hvor den 

nationale tilsynsmyndighed er af den 

opfattelse, at nægtelse af adgang eller 

urimelige vilkår og betingelser med 

Kun hvis de nationale tilsynsmyndigheder 

konkluderer, at de forpligtelser, der er 

pålagt i henhold til artikel 79, ikke løser de 

påviste konkurrenceproblemer på det 

pågældende detailmarked, kan de i medfør 

af bestemmelserne i artikel 66 pålægge 

udbydere forpligtelser til at efterkomme 

rimelige anmodninger om adgang til og 

anvendelse af specifikke netelementer og 

tilhørende faciliteter, i tilfælde hvor den 

nationale tilsynsmyndighed er af den 

opfattelse, at nægtelse af adgang eller 

urimelige vilkår og betingelser med 
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tilsvarende virkning vil kunne hindre, at 

der skabes et holdbart konkurrencebaseret 

marked i detailleddet, og være i modstrid 

med slutbrugernes interesser. 

tilsvarende virkning vil kunne hindre, at 

der skabes et holdbart konkurrencebaseret 

marked i detailleddet, og være i modstrid 

med slutbrugernes interesser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   912 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Udbyderne kan bl.a. pålægges pligt til: De nationale tilsynsmyndigheder bl.a. kan 

kræve: 

Or. en 

 

Ændringsforslag   913 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Udbyderne kan bl.a. pålægges pligt til: Udbyderne kan pålægges pligt til: 

Or. en 

 

Ændringsforslag   914 

Pavel Telička 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 
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a) at give tredjemand adgang til 

specifikke netelementer og/eller faciliteter, 

herunder om nødvendigt adgang til 

netelementer, som enten ikke er aktive 

eller fysiske, og/eller aktiv eller virtuel 

ubundtet adgang til abonnentledninger 

a) at give tredjemand adgang til 

specifikke ikkefysiske netelementer, 

herunder aktive tjenester 

Or. en 

 

Ændringsforslag   915 

Fulvio Martusciello 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

a) at give tredjemand adgang til 

specifikke netelementer og/eller faciliteter, 

herunder om nødvendigt adgang til 

netelementer, som enten ikke er aktive 

eller fysiske, og/eller aktiv eller virtuel 

ubundtet adgang til abonnentledninger 

a) at give tredjemand adgang til 

specifikke ikkefysiske netelementer, 

herunder aktive tjenester 

Or. en 

 

Ændringsforslag   916 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

a) at give tredjemand adgang til 

specifikke netelementer og/eller faciliteter, 

herunder om nødvendigt adgang til 

netelementer, som enten ikke er aktive 

eller fysiske, og/eller aktiv eller virtuel 

ubundtet adgang til abonnentledninger 

a) at give tredjemand adgang til 

specifikke ikkefysiske netelementer, 

herunder aktive tjenester 

Or. en 
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Begrundelse 

Dette ændringsforslag sigter mod at prioritere passiv adgang frem for aktive løsninger. 

 

Ændringsforslag   917 

Michel Reimon 

på vegne af Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

a) at give tredjemand adgang til 

specifikke netelementer og/eller faciliteter, 

herunder om nødvendigt adgang til 

netelementer, som enten ikke er aktive 

eller fysiske, og/eller aktiv eller virtuel 

ubundtet adgang til abonnentledninger 

a) at give tredjemand adgang til 

specifikke ikkefysiske netelementer 

og/eller faciliteter, herunder om nødvendigt 

aktive tjenester under gennemsigtige og 

regulerede tarifbetingelser, som i det 

mindste gør det muligt at reproducere 

tarifferne i den regulerede operatørs 

detailtilbud 

Or. en 

 

Ændringsforslag   918 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

a) at give tredjemand adgang til 

specifikke netelementer og/eller 

faciliteter, herunder om nødvendigt adgang 

til netelementer, som enten ikke er aktive 

eller fysiske, og/eller aktiv eller virtuel 

ubundtet adgang til abonnentledninger 

a) at give tredjemand adgang på et 

enkelt netlag, som bedst løser det påviste 

problem på detailniveau, herunder adgang 

til netelementer, som enten ikke er aktive 

(eller fysiske) eller aktive (eller virtuelle) 

adgang til abonnentledningen; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   919 
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Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

a) at give tredjemand adgang til 

specifikke netelementer og/eller faciliteter 

som passende, herunder adgang til 

netelementer, som enten ikke er aktive 

eller fysiske og/eller aktive eller virtuel 
særskilt adgang til abonnentledningen 

a) pålægge forpligtelser om adgang 

til og anvendelse af specifikke hele fysiske 
netelementer og tilhørende faciliteter, 

herunder ubundtet adgang til den 

metalliske abonnentledning og 

abonnentledningsafsnit såvel som særskilt 

adgang til fiberledninger og 

fiberstandsende segmenter 

Or. en 

 

Ændringsforslag   920 

Michał Boni 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

a) at give tredjemand adgang til 

specifikke netelementer og/eller faciliteter, 

herunder om nødvendigt adgang til 

netelementer, som enten ikke er aktive 

eller fysiske og/eller aktive eller virtuel 

særskilt adgang til abonnentledningerne; 

a) at give tredjemand adgang til 

specifikke netelementer og/eller faciliteter, 

herunder om nødvendigt adgang til nogle 

aktive netelementer og/eller virtuel særskilt 

adgang til abonnentledningen; 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag er fremsat for at tydeliggøre, at artikel 71 kun omhandler aktive 

netelementer, mens artikel 70 vedrører reguleringen af passiv infrastruktur. 

 

Ændringsforslag   921 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Forslag til direktiv 
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Artikel 71, stk. 1, afsnit 2, litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) at give tredjemand adgang til 

specifikke netelementer og/eller faciliteter, 

herunder om nødvendigt adgang til 

netelementer, som enten ikke er aktive 

eller fysiske, og/eller aktiv eller virtuel 

ubundtet adgang til abonnentledninger 

a) at give tredjemand adgang til 

specifikke netelementer og/eller faciliteter, 

herunder om nødvendigt adgang til aktive 

netelementer af enhver art og/eller virtuel 

ubundtet adgang til abonnentledninger 

Or. de 

 

Ændringsforslag   922 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71, stk. 1, afsnit 2, litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) at give tredjemand adgang til 

specifikke netelementer og/eller faciliteter, 

herunder om nødvendigt adgang til 

netelementer, som enten ikke er aktive 

eller fysiske, og/eller aktiv eller virtuel 

ubundtet adgang til abonnentledninger 

a) at give tredjemand adgang til 

specifikke netelementer og/eller faciliteter, 

herunder om nødvendigt adgang til aktive 

netelementer og/eller aktiv eller virtuel 

ubundtet adgang til abonnentledninger 

Or. de 

Begrundelse 

Adgangen til passiv infrastruktur eller bygningsingeniørarbejde skal af hensyn til den 

styrkede netudbygning prioriteres i forbindelse med pålæggelsen af adgangsforpligtelser. Kun 

i de tilfælde, hvor dette ikke er tilstrækkeligt i forhold til at kunne styrke den bæredygtige 

konkurrence i detail- og engrosleddet i form af slutbrugerne, bør der sikres en aktiv 

medbenyttelse af netkomponenter. 

 

Ændringsforslag   923 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a a (nyt) 
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 DA 

Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 a a) forpligtelser til at dele specifikke 

netelementer med tredjemand, herunder 

delt adgang til den metalliske 

abonnentledning og 

abonnentledningsafsnit, såvel som delt 

adgang til fiberledning og fiberstandsende 

segmenter, herunder multipleksing på 

basis of bølgelængdeopdeling og lignende 

deleløsninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   924 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

b) at forhandle i god tro med 

virksomheder, der ansøger om adgang; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   925 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

c) at opretholde adgang til faciliteter, 

som der tidligere er givet adgang til 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag   926 

Fulvio Martusciello 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c a (nyt) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 c a) at stille specifikke tjenester på 

engrosniveau til rådighed for 

tredjeparters gensalg 

Or. en 

 

Ændringsforslag   927 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c a (nyt) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 c a) at stille specifikke tjenester på 

engrosniveau til rådighed for 

tredjeparters gensalg 

Or. en 

Begrundelse 

Dette er et nyt litra b). Dette ændringsforslag sigter mod at prioritere passiv adgang frem for 

aktive løsninger. 

 

Ændringsforslag   928 

Michel Reimon 

på vegne af Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c a (nyt) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 
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 c a) at stille specifikke tjenester på 

engrosniveau til rådighed for 

tredjeparters gensalg 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag sigter mod at prioritere passiv adgang frem for aktive løsninger. 

Hovedårsagen er, at aktive produkter ikke er en gyldig erstatning for passiv engrosadgang til 

både kobber- og fibernet, selv om de er vigtige for, at operatørerne kan øge investeringerne.  

 

Ændringsforslag   929 

Evžen Tošenovský 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c a (nyt) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 c a) at stille specifikke tjenester på 

engrosniveau til rådighed for 

tredjeparters gensalg 

Or. en 

 

Ændringsforslag   930 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 1 – afsnit 2 – litra d 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

d) at tilbyde fri adgang til tekniske 

grænseflader, protokoller eller andre 

nøgleteknologier, der er afgørende for 

tjenesternes eller virtuelle nettjenesters 

interoperabilitet 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag   931 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 1 – afsnit 2 – litra d 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

d) at tilbyde fri adgang til tekniske 

grænseflader, protokoller eller andre 

nøgleteknologier, der er afgørende for 

tjenesternes eller virtuelle nettjenesters 

interoperabilitet 

d) at tilbyde fri adgang til tekniske 

grænseflader, protokoller eller andre 

nøgleteknologier, der er afgørende for 

tjenesternes interoperabilitet 

Or. en 

 

Ændringsforslag   932 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 1 – afsnit 2 – litra e 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

e) at tilbyde samhusning eller andre 

former for fælles brug af tilhørende 

faciliteter 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   933 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 1 – afsnit 2 – litra f 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

f) at udbyde bestemte tjenester, der er 

nødvendige for at sikre interoperabilitet 

mellem end-to-end-tjenester til 

slutbrugere, herunder faciliteter til 

udgår 
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softwareemulerede net eller roaming på 

mobile net 

Or. en 

 

Ændringsforslag   934 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 1 – afsnit 2 – litra f 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

f) at udbyde bestemte tjenester, der er 

nødvendige for at sikre interoperabilitet 

mellem end-to-end-tjenester til slutbrugere, 

herunder faciliteter til software-emulerede 

net eller roaming på mobile net 

f) at udbyde bestemte tjenester, der er 

nødvendige for at sikre interoperabilitet 

mellem end-to-end-tjenester til slutbrugere, 

herunder faciliteter til roaming på mobile 

net 

Or. en 

 

Ændringsforslag   935 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 1 – afsnit 2 – litra g 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

g) at tilbyde adgang til 

driftsstøttesystemer eller lignende 

softwaresystemer, der er nødvendige for at 

skabe fair konkurrenceforhold på 

tjenesteområdet 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   936 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 
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Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 1 – afsnit 2 – litra h 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

h) at sammenkoble net eller 

netfaciliteter 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   937 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 1 – afsnit 2 – litra i 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

i) at tilbyde adgang til tilknyttede 

tjenester såsom tjenester vedrørende 

identitet, geografisk placering og 

tilstedeværelse. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   938 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 1 – afsnit 3 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

De nationale tilsynsmyndigheder kan i 

tilknytning til de nævnte forpligtelser stille 

krav om redelighed, rimelighed og 

rettidighed. 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag   939 

Michel Reimon 

på vegne af Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 2 – indledning 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

2. Når de nationale myndigheder 

overvejer, om det er hensigtsmæssigt at 

pålægge nogle af de mulige specifikke 

forpligtelser i stk. 1 og især, når de, i 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet vurderer, om 

og hvordan sådanne forpligtelser bør 

pålægges , skal de undersøge, om andre 

former for adgang til engrosinput enten 

på det samme eller et beslægtet 

engrosmarked allerede ville være 

tilstrækkeligt til at afhjælpe det 

konstaterede problem i detailleddet. 

Undersøgelsen skal omfatte eksisterende 

eller mulige kommercielle tilbud om 

adgang, reguleret adgang i henhold til 

artikel 59 eller eksisterende eller planlagt 

reguleret adgang til andre engrosinput i 

henhold til nærværende artikel. De skal 

navnlig tage hensyn til nedenstående 

faktorer: 

2. De skal navnlig tage hensyn til 

nedenstående faktorer: 

Or. en 

Begrundelse 

Before intervening in wholesale markets, NRAs would have to demonstrate that their 

intervention corresponds to a retail problem. The focus on retail markets would lead to the 

automatic de-regulation of wholesale markets in many cases, and would ultimately lead to the 

monopolisation or ‘duopolisation’. In addition, retail competition of the kind where all retail 

providers are dependent on one wholesale provider is not sustainable in the long run and 

only amounts to ‘fake-competition ’and could lead to higher prices and less innovation and 

choice for end-users. 

The mere existence of a “prospective commercial access offer ”should not be a sufficient basis 

upon which to require regulatory forbearance – if it were, then the absence of take-up could 

result in a de facto unregulated monopoly (see also BEREC opinion BoR (16) 213 (p. 7)). 



 

PE602.952v01-00 68/191 AM\1122811DA.docx 

DA 

 

Ændringsforslag   940 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 2 – indledning 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

2. Når de nationale myndigheder 

overvejer, om det er hensigtsmæssigt at 

pålægge nogle af de mulige specifikke 

forpligtelser i stk. 1 og især, når de, i 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet vurderer, om 

og hvordan sådanne forpligtelser bør 

pålægges , skal de undersøge, om andre 

former for adgang til engrosinput enten 

på det samme eller et beslægtet 

engrosmarked allerede ville være 

tilstrækkeligt til at afhjælpe det 

konstaterede problem i detailleddet. 

Undersøgelsen skal omfatte eksisterende 

eller mulige kommercielle tilbud om 

adgang, reguleret adgang i henhold til 

artikel 59 eller eksisterende eller planlagt 

reguleret adgang til andre engrosinput i 

henhold til nærværende artikel. De skal 

navnlig tage hensyn til nedenstående 

faktorer: 

2. De nationale tilsynsmyndigheder 

skal navnlig tage hensyn til nedenstående 

faktorer: 

Or. en 

Begrundelse 

Fokuseringen på detailmarkeder vil i mange tilfælde føre til automatisk deregulering af 

engrosmarkederne. Ydermere burde den blotte eksistens af et "potentielt kommercielt 

adgangstilbud" ikke være et tilstrækkeligt grundlag for at kræve reguleringen stillet i bero. 

 

Ændringsforslag   941 

Pavel Telička 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 2 – indledning 
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Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

2. Når de nationale myndigheder 

overvejer, om det er hensigtsmæssigt at 

pålægge nogle af de mulige specifikke 

forpligtelser i stk. 1 og især, når de, i 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet vurderer, om 

og hvordan sådanne forpligtelser bør 

pålægges , skal de undersøge, om andre 

former for adgang til engrosinput enten 

på det samme eller et beslægtet 

engrosmarked allerede ville være 

tilstrækkeligt til at afhjælpe det 

konstaterede problem i detailleddet. 

Undersøgelsen skal omfatte eksisterende 

eller mulige kommercielle tilbud om 

adgang, reguleret adgang i henhold til 

artikel 59 eller eksisterende eller planlagt 

reguleret adgang til andre engrosinput i 

henhold til nærværende artikel. De skal 

navnlig tage hensyn til nedenstående 

faktorer: 

2. De nationale tilsynsmyndigheder 

skal navnlig tage hensyn til nedenstående 

faktorer: 

Or. en 

 

Ændringsforslag   942 

Fulvio Martusciello 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 2 – indledning 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

2. Når de nationale myndigheder 

overvejer, om det er hensigtsmæssigt at 

pålægge nogle af de mulige specifikke 

forpligtelser i stk. 1 og især, når de, i 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet vurderer, om 

og hvordan sådanne forpligtelser bør 

pålægges , skal de undersøge, om andre 

former for adgang til engrosinput enten 

på det samme eller et beslægtet 

engrosmarked allerede ville være 

tilstrækkeligt til at afhjælpe det 

2. Når de nationale 

tilsynsmyndigheder navnlig skal tage 

hensyn til navnlig nedenstående faktorer: 
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konstaterede problem i detailleddet. 

Undersøgelsen skal omfatte eksisterende 

eller mulige kommercielle tilbud om 

adgang, reguleret adgang i henhold til 

artikel 59 eller eksisterende eller planlagt 

reguleret adgang til andre engrosinput i 

henhold til nærværende artikel. De skal 
navnlig tage hensyn til nedenstående 

faktorer: 

Or. en 

 

Ændringsforslag   943 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 2 – indledning 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

2. Når de nationale myndigheder 

overvejer, om det er hensigtsmæssigt at 

pålægge nogle af de mulige specifikke 

forpligtelser i stk. 1 og især, når de, i 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet vurderer, om 

og hvordan sådanne forpligtelser bør 

pålægges , skal de undersøge, om andre 

former for adgang til engrosinput enten 

på det samme eller et beslægtet 

engrosmarked allerede ville være 

tilstrækkeligt til at afhjælpe det 

konstaterede problem i detailleddet. 

Undersøgelsen skal omfatte eksisterende 

eller mulige kommercielle tilbud om 

adgang, reguleret adgang i henhold til 

artikel 59 eller eksisterende eller planlagt 

reguleret adgang til andre engrosinput i 

henhold til nærværende artikel. De skal 

navnlig tage hensyn til nedenstående 

faktorer: 

2. De skal navnlig tage hensyn til 

nedenstående faktorer: a) om det i lyset af 

den igangværende markedsudvikling er 

teknisk og økonomisk gennemførligt at 

bruge eller installere konkurrerende 

faciliteter under hensyntagen til 

karakteren og typen af de involverede 

samtrafik- og/eller adgangsordninger, 

herunder levedygtigheden af andre 

adgangsprodukter opstrøms såsom adgang 

til kabelkanaler. 

b) den teknologiske udvikling, som 

påvirker netudformningen og 

netforvaltningen 

cb) om det er praktisk muligt at tilbyde 

den foreslåede adgang i betragtning af 

den forhåndenværende kapacitet 

dc) hvor store startinvesteringer ejeren af 

faciliteten skal foretage set i forhold til de 

offentlige investeringer og de risici, der er 

forbundet hermed 

ed) behovet for at sikre konkurrence på 

længere sigt, med særlig vægt på 

økonomisk effektiv infrastrukturbaseret 

konkurrence 
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fe) i givet fald relevante intellektuelle 

ejendomsrettigheder 

g) udbuddet af paneuropæiske tjenester. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   944 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 2 – indledning 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

2. Når de nationale myndigheder 

overvejer, om det er hensigtsmæssigt at 

pålægge nogle af de mulige specifikke 

forpligtelser i stk. 1 og især, når de, i 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet vurderer, om og 

hvordan sådanne forpligtelser bør pålægges 

, skal de undersøge, om andre former for 

adgang til engrosinput enten på det samme 

eller et beslægtet engrosmarked allerede 

ville være tilstrækkeligt til at afhjælpe det 

konstaterede problem i detailleddet. 

Vurderingen skal inkludere eksisterende 

eller potentielle kommercielle 

adgangstilbud, reguleret adgang i medfør 

af artikel 59 eller eksisterende eller 

overvejet reguleret adgang til andre 

engrosoplysninger i medfør af denne 

artikel. De skal navnlig tage hensyn til 

nedenstående faktorer: 

2. Når de nationale myndigheder 

overvejer, om det er hensigtsmæssigt at 

pålægge nogle af de mulige specifikke 

forpligtelser i stk. 1 og især, når de, i 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet vurderer, om og 

hvordan sådanne forpligtelser bør pålægges 

, skal de undersøge, om andre former for 

adgang til engrosinput enten på det samme 

eller et beslægtet engrosmarked allerede 

ville være tilstrækkeligt til at afhjælpe det 

konstaterede problem i detailleddet. 

Undersøgelsen skal omfatte eksisterende 

eller mulige kommercielle tilbud om 

adgang, reguleret adgang i henhold til 

artikel 59 eller eksisterende eller planlagt 

reguleret adgang til andre engrosinput i 

henhold til nærværende artikel, men skal 

til enhver tid tilpasses, så den afspejler de 

vigtigste markedsændringer afspejles. De 

skal navnlig tage hensyn til nedenstående 

faktorer: 

Or. en 

Begrundelse 

Denne bestemmelse har til hensigt at sikre, at vurderinger bør afspejle de vigtigste 

markedsændringer 
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Ændringsforslag   945 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71, stk. 2 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Når de nationale myndigheder 

overvejer, om det er hensigtsmæssigt at 

pålægge nogle af de mulige specifikke 

forpligtelser i stk. 1 og især, når de, i 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet vurderer, om og 

hvordan sådanne forpligtelser bør 

pålægges, skal de undersøge, om andre 

former for adgang til engrosinput enten på 

det samme eller et beslægtet engrosmarked 

allerede ville være tilstrækkeligt til at 

afhjælpe det konstaterede problem i 

detailleddet. Undersøgelsen skal omfatte 

eksisterende eller mulige kommercielle 

tilbud om adgang, reguleret adgang i 

henhold til artikel 59 eller eksisterende 

eller planlagt reguleret adgang til andre 

engrosinput i henhold til nærværende 

artikel. De skal navnlig tage hensyn til 

nedenstående faktorer: 

(2) Når de nationale myndigheder 

overvejer, om det er hensigtsmæssigt at 

pålægge nogle af de mulige specifikke 

forpligtelser i stk. 1 og især, når de, i 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet vurderer, om og 

hvordan sådanne forpligtelser bør 

pålægges, skal de undersøge, om andre 

former for adgang til engrosinput enten på 

det samme eller et beslægtet engrosmarked 

allerede ville være tilstrækkeligt til at 

afhjælpe det konstaterede problem i 

detailleddet. Undersøgelsen skal omfatte 

eksisterende kommercielle tilbud om 

adgang, reguleret adgang i henhold til 

artikel 59 eller eksisterende reguleret 

adgang til andre engrosinput i henhold til 

nærværende artikel. Undersøgelsen skal til 

hver en tid kunne tilpasses for at kunne 

tage højde for betydelige 

markedsændringer. De skal navnlig tage 

hensyn til nedenstående faktorer: 

Or. de 

 

Ændringsforslag   946 

Michał Boni 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 2 – indledning 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

2. Når de nationale myndigheder 

overvejer, om det er hensigtsmæssigt at 

pålægge nogle af de mulige specifikke 

forpligtelser i stk. 1 og især, når de, i 

overensstemmelse med 

2. Når de nationale myndigheder 

overvejer, om det er hensigtsmæssigt at 

pålægge nogle af de mulige specifikke 

forpligtelser i stk. 1 og især, når de, i 

overensstemmelse med 
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proportionalitetsprincippet vurderer, om og 

hvordan sådanne forpligtelser bør pålægges 

, skal de undersøge, om andre former for 

adgang til engrosinput enten på det samme 

eller et beslægtet engrosmarked allerede 

ville være tilstrækkeligt til at afhjælpe det 

konstaterede problem i detailleddet. 

Vurderingen skal inkludere eksisterende 

eller potentielle kommercielle 

adgangstilbud, reguleret adgang i medfør 

af artikel 59 eller eksisterende eller 

påtænkt reguleret adgang til andre 

engrosoplysninger i medfør af denne 

artikel. De skal navnlig tage hensyn til 

nedenstående faktorer: 

proportionalitetsprincippet vurderer, om og 

hvordan sådanne forpligtelser bør pålægges 

, skal de undersøge, om andre former for 

adgang til engrosinput enten på det samme 

eller et beslægtet engrosmarked allerede 

ville være tilstrækkeligt til at afhjælpe det 

konstaterede problem i detailleddet. 

Undersøgelsen skal omfatte eksisterende 

eller mulige kommercielle tilbud om 

adgang, reguleret adgang i henhold til 

artikel 59 eller eksisterende eller planlagt 

reguleret adgang til andre engrosinput i 

henhold til nærværende artikel, men skal 

til enhver tid tilpasses, så den afspejler de 

vigtigste markedsændringer afspejles. De 

skal navnlig tage hensyn til nedenstående 

faktorer: 

Or. en 

Begrundelse 

Article 71 provides that, in their assessment, NRAs should include existing or prospective 

commercial access offers and existing or contemplated regulated access. Including 

prospective offers and contemplated access however reduces predictability and legal 

certainty for providers of electronic communications services and networks. Consequently, 

only existing commercial access offers or regulated access should be taken into account. In 

addition, this provision should expressly provide that such assessment should at all times 

reflect significant market changes so as to avoid the situation that obligations that are no 

longer justified are maintained. 

 

Ændringsforslag   947 

Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 2 – indledning 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

2. Når de nationale myndigheder 

overvejer, om det er hensigtsmæssigt at 

pålægge nogle af de mulige specifikke 

forpligtelser i stk. 1 og især, når de, i 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet vurderer, om og 

hvordan sådanne forpligtelser bør pålægges 

2. Når de nationale myndigheder 

overvejer, om det er hensigtsmæssigt at 

pålægge nogle af de mulige specifikke 

forpligtelser i stk. 1 og især, når de, i 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet vurderer, om og 

hvordan sådanne forpligtelser bør pålægges 
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, skal de undersøge, om andre former for 

adgang til engrosinput enten på det samme 

eller et beslægtet engrosmarked allerede 

ville være tilstrækkeligt til at afhjælpe det 

konstaterede problem i detailleddet. 

Undersøgelsen skal omfatte eksisterende 

eller mulige kommercielle tilbud om 

adgang, reguleret adgang i henhold til 

artikel 59 eller eksisterende eller planlagt 

reguleret adgang til andre engrosinput i 

henhold til nærværende artikel. De skal 

navnlig tage hensyn til nedenstående 

faktorer: 

, skal de undersøge, om andre former for 

adgang til engrosinput enten på det samme 

eller et beslægtet engrosmarked allerede 

ville være tilstrækkeligt til at afhjælpe det 

konstaterede problem på de pågældende 

markeder. Undersøgelsen skal omfatte 

eksisterende eller mulige kommercielle 

tilbud om adgang, reguleret adgang i 

henhold til artikel 59 eller eksisterende 

eller planlagt reguleret adgang til andre 

engrosinput i henhold til nærværende 

artikel. De skal navnlig tage hensyn til 

nedenstående faktorer: 

Or. en 

Begrundelse 

Der er ofte knyttet flere detailmarkeder til ét stort engrosmarked, som kan udvikle sig 

hurtigere på forskellige måder, mens hindringerne for adgang opretholdes på det pågældende 

engrosmarked. Derfor er fokus alene på detailmarkedet ikke hensigtsmæssig og bør erstattes 

af bæredygtig konkurrence på lang sigt på de pågældende markeder. I overensstemmelse med 

forretningsordenens artikel 104 er denne ændring nødvendig af presserende årsager i 

forbindelse med tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   948 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 2 – litra a 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

a) om det i lyset af den igangværende 

markedsudvikling er teknisk og 

økonomisk gennemførligt at bruge eller 

installere konkurrerende faciliteter under 

hensyntagen til karakteren og typen af de 

involverede samtrafik- og/eller 

adgangsordninger, herunder 

levedygtigheden af andre opstrøms 

accessprodukter såsom adgang til 

kabelkanaler 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag   949 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 2 – litra b 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

b) den forventede teknologiske 

udvikling, som påvirker netudformningen 

og netforvaltningen 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   950 

Pavel Telička 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 2 – litra b 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

b) den forventede teknologiske 

udvikling, som påvirker netudformningen 

og netforvaltningen 

b) den forventede teknologiske 

udvikling, som påvirker netudformningen 

og netforvaltningen 

Or. en 

 

Ændringsforslag   951 

Fulvio Martusciello 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 2 – litra b 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

(b) den forventede teknologiske 

udvikling, som påvirker netudformningen 

og netforvaltningen 

b) den forventede teknologiske 

udvikling, som påvirker netudformningen 

og netforvaltningen 

Or. en 
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Ændringsforslag   952 

Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 2 – litra b a (nyt) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 b a) behovet for at sikre teknologisk 

neutralitet, som sætter adgangssøgende i 

stand til at udforme og forvalte deres eget 

net 

Or. en 

Begrundelse 

Uden at det berører SMP-udbyderes frihed til at udvikle deres egen netarkitektur, bør 

tilsynsmyndighederne sikre, at de løsninger, der vedtages, er fremadrettede, ved at skabe 

incitamenter til udvikling af en åben og fleksibel netarkitektur, som vil muliggøre indførelsen 

af mindre belastende og komplekse løsninger.  

 

Ændringsforslag   953 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 2 – litra c 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

c) om det er praktisk muligt at tilbyde 

den foreslåede adgang i betragtning af 

den forhåndenværende kapacitet 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   954 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 2 – litra d 
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Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

d) hvor store startinvesteringer ejeren 

af faciliteten skal foretage set i forhold til 

de offentlige investeringer og de risici, der 

er forbundet hermed, især hvad angår 

investeringer i net med meget høj 

kapacitet og risikoniveauer forbundet 

hermed 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   955 

Fulvio Martusciello 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 2 – litra d 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

d) hvor store startinvesteringer ejeren 

af faciliteten skal foretage set i forhold til 

de offentlige investeringer og de risici, der 

er forbundet hermed, især hvad angår 

investeringer i net med meget høj 

kapacitet og risikoniveauer forbundet 

hermed 

d) hvor store startinvesteringer ejeren 

af faciliteten skal foretage set i forhold til 

de offentlige investeringer og de risici, der 

er forbundet hermed 

Or. en 

 

Ændringsforslag   956 

Pavel Telička 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 2 – litra d 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

d) hvor store startinvesteringer ejeren 

af faciliteten skal foretage set i forhold til 

de offentlige investeringer og de risici, der 

er forbundet hermed, især hvad angår 

investeringer i net med meget høj 

d) hvor store startinvesteringer ejeren 

af faciliteten skal foretage set i forhold til 

de offentlige investeringer og de risici, der 

er forbundet hermed 
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kapacitet og risikoniveauer forbundet 

hermed 

Or. en 

 

Ændringsforslag   957 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 2 – litra d 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

d) hvor store startinvesteringer ejeren 

af faciliteten skal foretage set i forhold til 

de offentlige investeringer og de risici, der 

er forbundet hermed, især hvad angår 

investeringer i net med meget høj 

kapacitet og risikoniveauer forbundet 

hermed 

d) hvor store startinvesteringer ejeren 

af faciliteten skal foretage set i forhold til 

de offentlige investeringer og de risici, der 

er forbundet hermed 

Or. en 

Begrundelse 

Nødvendigt for at undgå, at virtuelle produkter vil blive betragtet som en erstatning (i stedet 

for et supplement) for passive adgangsprodukter. 

 

Ændringsforslag   958 

Michel Reimon 

på vegne af Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 2 – litra d 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

d) hvor store startinvesteringer ejeren 

af faciliteten skal foretage set i forhold til 

de offentlige investeringer og de risici, der 

er forbundet hermed, især hvad angår 

investeringer i net med meget høj 

d) hvor store startinvesteringer ejeren 

af faciliteten skal foretage set i forhold til 

de offentlige investeringer og de risici, der 

er forbundet hermed, især hvad angår 

investeringer 
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kapacitet og risikoniveauer forbundet 

hermed 

Or. en 

 

Ændringsforslag   959 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 2 – litra e 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

e) behovet for at sikre konkurrence 

på længere sigt, med særlig vægt på 

økonomisk effektiv infrastrukturbaseret 

konkurrence og bæredygtig konkurrence 

baseret på fælles investeringer i net 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   960 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 2 – litra e 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

e) behovet for at sikre konkurrence på 

længere sigt, med særlig vægt på 

økonomisk effektiv infrastrukturbaseret 

konkurrence og bæredygtig konkurrence 

baseret på fælles investeringer i net 

e) behovet for at sikre konkurrence på 

længere sigt, med særlig vægt på 

økonomisk effektiv infrastrukturbaseret 

konkurrence og bæredygtig konkurrence 

såsom dem, der er baseret på fælles 

investeringer i net og andre innovative 

kommercielle forretningsmodeller; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   961 

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

Artikel 71 – stk. 2 – litra e 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

e) behovet for at sikre konkurrence på 

længere sigt, med særlig vægt på 

økonomisk effektiv infrastrukturbaseret 

konkurrence og bæredygtig konkurrence 

baseret på fælles investeringer i net; 

e) behovet for at sikre konkurrence på 

længere sigt, med særlig vægt på 

økonomisk effektiv infrastrukturbaseret 

konkurrence og bæredygtig konkurrence 

baseret på innovative kommercielle 

forretningsmodeller såsom, men ikke kun, 
fælles investeringer i net 

Or. en 

Begrundelse 

Med betragtning 166 introduceres behovet for at overveje nyligt indgåede frivillige aftaler 

mellem udbydere for at yde fleksibilitet. Fælles investering i et særligt tilfælde, men ikke det 

eneste. 

 

Ændringsforslag   962 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 2 – litra e 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

e) behovet for at sikre konkurrence på 

længere sigt, med særlig vægt på 

økonomisk effektiv infrastrukturbaseret 

konkurrence og bæredygtig konkurrence 

baseret på fælles investeringer i net; 

e) behovet for at sikre konkurrence på 

længere sigt, med særlig vægt på 

økonomisk effektiv infrastrukturbaseret 

konkurrence 

Or. en 

Begrundelse 

Nødvendig, eftersom nogle af de fælles investeringsplaner potentielt kan skabe ineffektive 

markedsresultater med hensyn til konkurrence. 

 

Ændringsforslag   963 

Pavel Telička 
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Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 2 – litra e 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

(e) behovet for at sikre konkurrence på 

længere sigt, med særlig vægt på 

økonomisk effektiv infrastrukturbaseret 

konkurrence og bæredygtig konkurrence 

baseret på fælles investeringer i net 

e) behovet for at sikre konkurrence på 

længere sigt, med særlig vægt på 

økonomisk effektiv infrastrukturbaseret 

konkurrence 

Or. en 

 

Ændringsforslag   964 

Fulvio Martusciello 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 2 – litra e 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

e) behovet for at sikre konkurrence på 

længere sigt, med særlig vægt på 

økonomisk effektiv infrastrukturbaseret 

konkurrence og bæredygtig konkurrence 

baseret på fælles investeringer i net 

e) behovet for at sikre konkurrence på 

længere sigt, med særlig vægt på 

økonomisk effektiv infrastrukturbaseret 

konkurrence 

Or. en 

 

Ændringsforslag   965 

Michel Reimon 

på vegne af Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 2 – litra e 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

e) behovet for at sikre konkurrence på 

længere sigt, med særlig vægt på 

økonomisk effektiv infrastrukturbaseret 

e) behovet for at sikre konkurrence på 

længere sigt, med særlig vægt på 

økonomisk effektiv infrastrukturbaseret 

konkurrence 
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konkurrence og bæredygtig konkurrence 

baseret på fælles investeringer i net 

Or. en 

Begrundelse 

Concerning, co-investment schemes: some of them have the potential to create ineffectively 

competitive market outcomes. The Commission’s proposal includes criteria in Annex IV as 

well as conditions against which co-investment offers should be judged (compliance with 

which would entitle the co-investment to effectively benefit from a regulatory holiday). 

However, these do not provide sufficient competition protections to warrant a relaxation of 

SMP regulation. It is also worth bearing in mind that co-investments by their nature can lead 

to coordinated behaviour, which in turn could produce uncompetitive outcomes. Ultimately, 

the resulting reduction in competition could lead to higher prices and less innovation and 

choice for end-users. In its opinion BoR (16) 213 (p. 7), BEREC recognises “[T]he risk is that 

in seeking to incentivise investment through regulatory forbearance, the Commission’s 

proposals could undermine competition, which in turn would impact on the virtuous cycle of 

competition- and demand driven investment. The Commission’s proposals would therefore 

undermine their own ultimate goal of increasing high-speed connectivity.” 

 

Ændringsforslag   966 

Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 2 – litra e 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

e) behovet for at sikre konkurrence på 

længere sigt, med særlig vægt på 

økonomisk effektiv infrastrukturbaseret 

konkurrence og bæredygtig konkurrence 

baseret på fælles investeringer i net 

e) behovet for at sikre konkurrence på 

længere sigt, med særlig vægt på 

økonomisk effektiv infrastrukturbaseret 

konkurrence 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 104 er denne ændring nødvendig af 

presserende årsager i forbindelse med tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   967 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 
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Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 2 – litra f 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

f) i givet fald relevante intellektuelle 

ejendomsrettigheder 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   968 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 2 – litra g 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

g) udbuddet af paneuropæiske 

tjenester. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   969 

Michel Reimon 

på vegne af Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 2 – litra g a (nyt) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 g a) eksistensen af et bredt udvalg af 

tilbud og udbydere til fast og mobil 

adgang for alle forbrugere i Europa uden 

hensyntagen til deres bopælsadresse 

Or. en 
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Ændringsforslag   970 

Michel Reimon 

på vegne af Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 2 – litra g b (nyt) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 g b) udvikling af et demokratisk 

samfund i den digitale tidsalder ved at 

tillade gratis adgang til oplysninger og 

ytringer for alle borgere i Europa 

Or. en 

 

Ændringsforslag   971 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 2 a (nyt) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 2 a. For at tage hensyn til 

slutbrugernes langsigtede interesser bør 

de nationale tilsynsmyndigheder fokusere 

mere på at fremme alle udbyderes 

netinvesteringer. Regulering bør ikke 

være til skade for innovative udviklinger, 

især net med meget høj kapacitet, net 

defineret af software og virtualisering af 

netfunktioner. Kun hvor det er strengt 

nødvendigt at værne om konkurrencen, 

og hvor der ikke findes nogen alternative 

adgangsmuligheder, herunder adgang 

baseret på forretningsaftaler, bør 

reguleret adgang opretholdes på en 

passende og harmonisk måde, dvs. på et 

enkelt netlag. Reguleret adgang til mange 

netlag har ført til unødvendig høj 

kompleksitet med hensyn til 

overensstemmelsen mellem regulerede 

engrosprodukter på forskellige netlag og 

urimelig indskrænkning af fleksibiliteten 
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og den kommercielle frihed på de 

dynamiske telekommunikationsmarkeder. 

En begrænsning af adgangen til et enkelt 

netlag, som bedst kan løse det påviste 

problem på detailniveau, vil reducere 

reguleringsomkostningerne og potentialet 

for markedsaktørernes omgåelse af 

lovgivningen, hvilket fører til mere 

effektive og hensigtsmæssige resultater. I 

denne forbindelse bør de nationale 

tilsynsmyndigheder vurdere, om aktiv 

eller passiv adgang er bedst henset til 

nationale eller lokale forhold. Da 

opsplitning er til skade for 

netinvesteringer ved at tillade "skumning 

fløden" i form af de mest indbringende 

kunder til en gennemsnitlig pris, bør der 

ikke længere være en forpligtelse til at yde 

ubundtet adgang, der undergraver 

investeringsmodeller, som er baseret på 

produkt- og prisdifferentiering. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   972 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 – stk. 3 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

3. Når det pålægges en udbyder at 

give adgang i medfør af bestemmelserne i 

denne artikel, kan de nationale 

tilsynsmyndigheder fastsætte tekniske eller 

driftsmæssige betingelser, som skal 

opfyldes af udbyderen og/eller dem, der er 

berettiget i medfør af sådan adgang, når 

det er nødvendigt for at sikre normal drift 
af nettet. Forpligtelser til at overholde 

særlige tekniske standarder eller 

specifikationer skal være i 

overensstemmelse med de standarder og 

3. Dette berører ikke nationale 

tilsynsmyndigheder, der overvejer at 

pålægge en operatør hver enkelt 

forpligtelse i overensstemmelse med artikel 

72. 
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specifikationer, der er fastlagt i 

overensstemmelse med artikel 39. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   973 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 72 – stk. 1 – afsnit 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

De nationale tilsynsmyndigheder kan i 

medfør af bestemmelserne i artikel 66 

pålægge forpligtelser vedrørende 

omkostningsdækning og priskontrol, 

herunder forpligtelser vedrørende 

omkostningsbaserede priser og 

udarbejdelse af 
omkostningsregnskabssystemer i 

forbindelse med udbud af bestemte former 

for samtrafik og/eller adgang, såfremt en 

markedsanalyse viser, at den pågældende 

udbyder som følge af en utilstrækkelig 

konkurrence vil kunne opretholde sine 

priser på et unaturligt højt niveau eller 

opretholde en prisklemme til skade for 

slutbrugerne. 

De nationale tilsynsmyndigheder kan i 

medfør af bestemmelserne i artikel 66 

pålægge forpligtelser vedrørende 

omkostningsdækning og priskontrol, 

herunder forpligtelser vedrørende 

omkostningsregnskabssystemer i 

forbindelse med udbud af bestemte former 

for samtrafik og/eller adgang, såfremt en 

markedsanalyse viser, at den pågældende 

udbyder som følge af en utilstrækkelig 

konkurrence. En national 

tilsynsmyndighed indfører måske kun 

priskontroller, der sikrer fair og rimelige 

priser og ikke påvirker investeringerne 

negativt. Når der anvendes priskontrol, 

skal den imødekomme alle nedenstående 

betingelser: 

a) priskontrollen sikrer dækning af alle 

investeringer, der er knyttet til 

udrulningen af nye net og fuldt ud 

indbefatter de risici, som er forbundet 

med disse investeringer; 

b) priskontrollen fører ikke til en 

situation, hvor den investerende operatør 

sættes i en ugunstig situation 

sammenlignet med ikkeinvesterende 

operatører, eller fører til en situation, 

hvor en investering ikke ville være 

foretaget til at begynde med; 
c) priskontrollen undgår unødvendige 

fortjenestemarginer for adgangssøgende 
til skade for den investerende operatør og 

afspejler på behørig vis forskelle i de 
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risici, som de forskellige adgangssøgende 

løber. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   974 

Patrizia Toia 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 72 – stk. 1 – afsnit 2 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Når de nationale myndigheder fastlægger, 

om forpligtelser vedrørende priskontrol er 

hensigtsmæssige eller ej, tager de hensyn 

til slutbrugernes langsigtede interesser 

vedrørende udrulning og brug af næste 

generations net, og især net med meget 

høj kapacitet.  For at tilskynde udbyderen 

til investeringer, herunder i næste 

generations net, skal de nationale 

tilsynsmyndigheder især tage hensyn til 

udbyderens investeringer. Hvis de 

nationale tilsynsmyndigheder mener, at 

priskontrol er hensigtsmæssig, skal de lade 

udbyderen få en rimelig forrentning af den 

relevante investerede kapital under 

hensyntagen til eventuelle specifikke risici 

i forbindelse med et bestemt nyt 

netinvesteringsprojekt. 

For at tilskynde udbyderen til 

investeringer, herunder i næste generations 

net, skal de nationale tilsynsmyndigheder 

tage hensyn til udbyderens investeringer 

Hvis de nationale tilsynsmyndigheder 

mener, at priskontrol er hensigtsmæssig, 

skal de lade udbyderen få en rimelig 

forrentning af den relevante investerede 

kapital under hensyntagen til eventuelle 

specifikke risici i forbindelse med et 

bestemt nyt netinvesteringsprojekt. 

Or. en 

Begrundelse 

Principperne om omkostningsorienteringen og økonomisk replikabilitet bør gøre det muligt 

for den nationale tilsynsmyndighed at garantere forbrugerne lave priser. 

 

Ændringsforslag   975 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 72 – stk. 1 – afsnit 2 
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Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Når de nationale myndigheder fastlægger, 

om forpligtelser vedrørende priskontrol er 

hensigtsmæssige eller ej, tager de hensyn 

til slutbrugernes langsigtede interesser 

vedrørende udrulning og brug af næste 

generations net, og især net med meget 

høj kapacitet. For at tilskynde udbyderen 

til investeringer, herunder i næste 

generations net, skal de nationale 

tilsynsmyndigheder især tage hensyn til 

udbyderens investeringer. Hvis de 

nationale tilsynsmyndigheder mener, at 

priskontrol er hensigtsmæssig, skal de lade 

udbyderen få en rimelig forrentning af den 

relevante investerede kapital under 

hensyntagen til eventuelle specifikke risici 

i forbindelse med et bestemt nyt 

netinvesteringsprojekt. 

For at tilskynde udbyderen til 

investeringer, herunder i næste generations 

net, skal de nationale tilsynsmyndigheder 

især tage hensyn til udbyderens 

investeringer. Hvis de nationale 

tilsynsmyndigheder mener, at priskontrol 

er hensigtsmæssig, skal de lade udbyderen 

få en rimelig forrentning af den relevante 

investerede kapital under hensyntagen til 

eventuelle specifikke risici i forbindelse 

med et bestemt nyt netinvesteringsprojekt. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag har til formål at undgå fjernelse og erstatning af 

omkostningsorientering med tests af økonomisk replikabilitet, da disse tests ikke kan erstatte 

priskontrol. 

 

Ændringsforslag   976 

Michel Reimon 

på vegne af Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 72 – stk. 1 – afsnit 2 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Når de nationale myndigheder fastlægger, 

om forpligtelser vedrørende priskontrol er 

hensigtsmæssige eller ej, tager de hensyn 

til slutbrugernes langsigtede interesser 

vedrørende udrulning og brug af næste 

generations net, og især net med meget 

høj kapacitet. For at tilskynde udbyderen 

For at tilskynde udbyderen til 

investeringer, herunder i næste generations 

net, skal de nationale tilsynsmyndigheder 

tage hensyn til udbyderens investeringer. 

Hvis de nationale tilsynsmyndigheder 

mener, at priskontrol er hensigtsmæssig, 

skal de lade udbyderen få en rimelig 
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til investeringer, herunder i næste 

generations net, skal de nationale 

tilsynsmyndigheder især tage hensyn til 

udbyderens investeringer. Hvis de 

nationale tilsynsmyndigheder mener, at 

priskontrol er hensigtsmæssig, skal de lade 

udbyderen få en rimelig forrentning af den 

relevante investerede kapital under 

hensyntagen til eventuelle specifikke risici 

i forbindelse med et bestemt nyt 

netinvesteringsprojekt. 

forrentning af den relevante investerede 

kapital under hensyntagen til eventuelle 

specifikke risici i forbindelse med et 

bestemt nyt netinvesteringsprojekt. 

Or. en 

Begrundelse 

Priskontrol er et essentielt element for adgangsregulering og bør ikke være betinget af nogen 

andre kriterier. 

 

Ændringsforslag   977 

Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 72 – stk. 1 – afsnit 2 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Når de nationale myndigheder fastlægger, 

om forpligtelser vedrørende priskontrol er 

hensigtsmæssige eller ej, tager de hensyn 

til slutbrugernes langsigtede interesser 

vedrørende udrulning og brug af næste 

generations net, og især net med meget høj 

kapacitet. For at tilskynde udbyderen til 

investeringer, herunder i næste generations 

net, skal de nationale tilsynsmyndigheder 

især tage hensyn til udbyderens 

investeringer. Hvis de nationale 

tilsynsmyndigheder mener, at priskontrol 

er hensigtsmæssig, skal de lade udbyderen 

få en rimelig forrentning af den relevante 

investerede kapital under hensyntagen til 

eventuelle specifikke risici i forbindelse 

med et bestemt nyt netinvesteringsprojekt. 

Når de nationale myndigheder fastlægger, 

om forpligtelser vedrørende priskontrol er 

hensigtsmæssige eller ej, tager de hensyn 

til slutbrugernes langsigtede interesser 

vedrørende udrulning og brug af næste 

generations net, og især net med meget høj 

kapacitet. For at tilskynde udbyderen til 

investeringer, herunder i næste generations 

net, skal de nationale tilsynsmyndigheder 

især tage hensyn til udbyderens 

investeringer. 

Or. en 
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Begrundelse 

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 104 er denne ændring nødvendig af 

presserende årsager i forbindelse med tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   978 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 72 – stk. 1 – afsnit 2 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Når de nationale myndigheder fastlægger, 

om forpligtelser vedrørende priskontrol er 

hensigtsmæssige eller ej, tager de hensyn 

til slutbrugernes langsigtede interesser 

vedrørende udrulning og brug af næste 

generations net, og især net med meget 

høj kapacitet. For at tilskynde udbyderen 

til investeringer, herunder i næste 

generations net, skal de nationale 

tilsynsmyndigheder især tage hensyn til 

udbyderens investeringer. Hvis de 

nationale tilsynsmyndigheder mener, at 

priskontrol er hensigtsmæssig, skal de lade 

udbyderen få en rimelig forrentning af den 

relevante investerede kapital under 

hensyntagen til eventuelle specifikke risici 

i forbindelse med et bestemt nyt 

netinvesteringsprojekt. 

Når de nationale myndigheder fastlægger, 

om forpligtelser vedrørende priskontrol er 

hensigtsmæssige eller ej, tager de hensyn 

til slutbrugernes langsigtede interesser 

vedrørende investering i, udrulning af og 

brug af næste generations net. For at 

tilskynde udbyderen til investeringer, 

herunder i næste generations net, skal de 

nationale tilsynsmyndigheder især tage 

hensyn til udbyderens investeringer. Hvis 

de nationale tilsynsmyndigheder mener, at 

priskontrol er hensigtsmæssig, skal de lade 

udbyderen få en rimelig forrentning af den 

relevante investerede kapital under 

hensyntagen til eventuelle specifikke risici 

i forbindelse med et bestemt nyt 

netinvesteringsprojekt. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   979 

Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 72 – stk. 1 – afsnit 3 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

De nationale tilsynsmyndigheder må ikke 

pålægge eller fastholde forpligtelser i 

henhold til denne artikel, hvis de fastslår, 

udgår 
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at der findes en påviselig begrænsning af 

detailprisen, og at forpligtelser, der er 

pålagt i henhold til artikel 67-71, 

herunder navnlig økonomiske 

replikabilitetstest, der er pålagt i henhold 

til artikel 68, sikrer en effektiv og 

ikkediskriminerende adgang. 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 104 er denne ændring nødvendig af 

presserende årsager i forbindelse med tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   980 

Michel Reimon 

på vegne af Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 72 – stk. 1 – afsnit 3 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

De nationale tilsynsmyndigheder må ikke 

pålægge eller fastholde forpligtelser i 

henhold til denne artikel, hvis de fastslår, 

at der findes en påviselig begrænsning af 

detailprisen, og at forpligtelser, der er 

pålagt i henhold til artikel 67-71, 

herunder navnlig økonomiske 

replikabilitetstest, der er pålagt i henhold 

til artikel 68, sikrer en effektiv og 

ikkediskriminerende adgang. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Current provisions for co-investment practices do not allow non-profit or local ISPs to 

participate in the investments, restricting this opportunity only to larger and incumbent 

actors. Although Community Networks (CN) and local actors have proven succesful in 

connecting underprivileged communities both in urban and rural areas, it would be only 

normal to considered them equal members of the telecoms ecosystem, thus giving them fair 

and equal access to co-investment opportunities. 
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Moreover, co-investment in a certain area must be considered as an oligopoly of a few 

powerful actors that work as a cartel. 

Dette er således ikke acceptabelt for at nedbringe forpligtelserne. Endvidere skal adgangen til 

fælles investeringsaftaler være prisoverkommelig for små operatører. 

 

Ændringsforslag   981 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 72 – stk. 1 – afsnit 3 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

De nationale tilsynsmyndigheder må ikke 

pålægge eller fastholde forpligtelser i 

henhold til denne artikel, hvis de fastslår, 

at der findes en påviselig begrænsning af 

detailprisen, og at forpligtelser, der er 

pålagt i henhold til artikel 67-71, 

herunder navnlig økonomiske 

replikabilitetstest, der er pålagt i henhold 

til artikel 68, sikrer en effektiv og 

ikkediskriminerende adgang. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag har til formål at undgå fjernelse og erstatning af 

omkostningsorientering med tests af økonomisk replikabilitet, da disse tests ikke kan erstatte 

priskontrol. 

 

Ændringsforslag   982 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 72 – stk. 1 – afsnit 3 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

De nationale tilsynsmyndigheder må ikke 

pålægge eller fastholde forpligtelser i 

henhold til denne artikel, hvis de fastslår, at 

der findes en påviselig begrænsning af 

De nationale tilsynsmyndigheder må ikke 

pålægge eller fastholde forpligtelser i 

henhold til denne artikel, hverken for nye 

netelementer, såfremt en netudrulning 
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detailprisen, og at forpligtelser, der er 

pålagt i henhold til artikel 67-71, herunder 

navnlig økonomiske replikabilitetstest, der 

er pålagt i henhold til artikel 68, sikrer en 

effektiv og ikkediskriminerende adgang. 

bidrager til tilgængelighed af net med 

meget høj kapacitet eller hvis de fastslår, 

at der findes en påviselig begrænsning af 

detailprisen, og at forpligtelser, der er 

pålagt i henhold til artikel 67-71, herunder 

navnlig økonomiske replikabilitetstest, der 

er pålagt i henhold til artikel 68, sikrer en 

effektiv ikkediskriminerende adgang. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   983 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 72 – stk. 3 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

3. Har en udbyder pligt til sikre, at 

priserne er omkostningsbaserede, er det 

udbyderen selv, der skal bevise, at 

taksterne er baseret på omkostningerne 

inklusiv en rimelig forrentning af 

investeringerne. Til fastlæggelse af 

omkostningerne i forbindelse med et 

effektivt udbud af ydelser kan de 

nationale tilsynsmyndigheder foretage en 

omkostningsberegning, der er uafhængig 

af virksomhedens omkostningsberegning. 

De nationale tilsynsmyndigheder kan 

anmode en udbyder om at fremlægge fuld 

dokumentation for priserne og om 

nødvendigt kræve, at priserne tilpasses. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   984 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 72 a (ny) 
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Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 Artikel 72 a  

 Andre adgangsrelaterede forpligtelser 

 1. En national tilsynsmyndighed 

 kan i overensstemmelse med 

bestemmelserne i artikel 66 kræve: 

 a) at tredjepart gives adgang til særligt 

aktive netelementer og tjenester 

 b) at der ydes specificerede tjenester på 

engrosniveau til tredjeparters gensalg 

 c) at der forhandles i god tro med 

virksomheder, der anmoder om adgang 

 d) at adgang til faciliteter tilbage allerede 

givet ikke trækkes tilbage 

 ee) at der tilbydes fri adgang til tekniske 

grænseflader, protokoller eller andre 

nøgleteknologier, der er afgørende for 

tjenesternes eller virtuelle nettjenesters 

interoperabilitet 

 ff) at dr tilbydes samhusning eller andre 

former for fælles brug af faciliteter 

 gg) at der udbydes bestemte tjenester, der 

er nødvendige for at sikre interoperabilitet 

mellem end-to-end-tjenester til 

slutbrugere, herunder faciliteter til 

software-emulerede net eller roaming på 

mobile net 

 hh) at der tilbydes adgang til 

driftsstøttesystemer eller lignende 

softwaresystemer, der er nødvendige for at 

skabe reelle konkurrenceforhold på 

tjenesteområdet 

 i) at der sammenkobles net eller 

netfaciliteter. 

 j) at der tilbydes adgang til tilknyttede 

tjenester såsom tjenester vedrørende 

identitet, geografisk placering og 

tilstedeværelse. 

 De nationale tilsynsmyndigheder kan i 

tilknytning til de nævnte forpligtelser stille 
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krav om redelighed, rimelighed og 

rettidighed. 

 2. De skal navnlig tage hensyn til 

nedenstående faktorer: 

 a) om det i lyset af den igangværende 

markedsudvikling er teknisk og 

økonomisk gennemførligt at bruge eller 

installere konkurrerende faciliteter under 

hensyntagen til karakteren og typen af de 

involverede samtrafik- og/eller 

adgangsordninger, herunder 

levedygtigheden af andre opstrøms 

accessprodukter såsom adgang til 

kabelkanaler 

 b) den forventede teknologiske udvikling, 

som påvirker netudformningen og 

netforvaltningen 

 cb) om det er praktisk muligt at tilbyde 

den foreslåede adgang i betragtning af 

den forhåndenværende kapacitet; 

 dc) hvor store startinvesteringer ejeren af 

faciliteten skal foretage set i forhold til de 

offentlige investeringer og de risici, der er 

forbundet hermed; 

 ed) behovet for at sikre konkurrence på 

længere sigt, med særlig vægt på 

økonomisk effektiv infrastrukturbaseret 

konkurrence; 

 fe) i givet fald relevante intellektuelle 

ejendomsrettigheder; 

 g) udbuddet af paneuropæiske tjenester. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   985 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 73 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 
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[...] udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   986 

Edouard Martin 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 73 – stk. 1 – afsnit 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Når en national myndighed pålægger 

forpligtelser vedrørende 

omkostningsdækning og priskontrol på 

udbydere, der er udpeget som havende en 

stærk markedsposition på et engrosmarked 

for taleopkaldsterminering, fastsætter den 

maksimale symetriske termineringstakster 

baseret på de faktiske omkostninger, en 

udbyder afholder. Vurderingen af de 

faktiske omkostninger skal bygge på 

aktuelle kostpriser. Metoden til beregning 

af de faktiske omkostninger skal bygge på 

en bottom-up-model, hvor der anvendes 

langsigtede trafikafhængige 

mæromkostninger ved at yde 

engrostaleopkaldstermineringstjenester til 

tredjepart. 

Når en national myndighed pålægger 

forpligtelser vedrørende 

omkostningsdækning og priskontrol på et 

engrosmarked for taleopkaldsterminering, 

fastsætter den maksimale symetriske 

termineringstakster baseret på de faktiske 

omkostninger, en udbyder afholder. 

Vurderingen af de faktiske omkostninger 

skal bygge på aktuelle kostpriser. Metoden 

til beregning af de faktiske omkostninger 

skal bygge på en bottom-up-model, hvor 

der anvendes langsigtede trafikafhængige 

mæromkostninger ved at yde 

engrostaleopkaldstermineringstjenester til 

tredjepart. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   987 

Evžen Tošenovský 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 73 – stk. 2 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

2. Inden den [dato] vedtager 

Kommissionen efter høring af BEREC 

delegerede retsakter i henhold til artikel 

109 vedrørende en fælles maksimal 

udgår 
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termineringstakst, som de nationale 

tilsynsmyndigheder skal pålægge 

virksomheder, der er udpeget som 

havende en stærk markedsposition på 

markedet for terminering af taleopkald i 

henholdsvis faste og mobile net i 

Unionen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   988 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 73 – stk. 2 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

2. Inden den [dato] vedtager 

Kommissionen efter høring af BEREC 

delegerede retsakter i henhold til artikel 

109 vedrørende en fælles maksimal 

termineringstakst, som de nationale 

tilsynsmyndigheder skal pålægge 

virksomheder, der er udpeget som 

havende en stærk markedsposition på 

markedet for terminering af taleopkald i 

henholdsvis faste og mobile net i 

Unionen. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   989 

Evžen Tošenovský 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 73 – stk. 3 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

3. Når Kommissionen vedtager 

delegerede retsakter, følger den 

principperne i stk. 1, første afsnit, og 

udgår 
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overholder betingelserne og parametrene i 

bilag III. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   990 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 73 – stk. 3 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

3. Når Kommissionen vedtager 

delegerede retsakter, følger den 

principperne i stk. 1, første afsnit, og 

overholder betingelserne og parametrene i 

bilag III. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   991 

Evžen Tošenovský 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 73 – stk. 4 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

4. Når Kommissionen anvender stk. 

2, sikrer den, at den fælles 

taleopkaldstermineringstakst i mobilnet 

ikke overstiger 1,23 eurocent pr. minut, og 

at den fælles taleopkaldstermineringstakst 

i fastnet ikke overstiger 0,14 eurocent pr. 

minut. Kommissionen tager hensyn til det 

vægtede gennemsnit af maksimale 

termineringstakster i fastnet og mobilnet, 

der er fastlagt i overensstemmelse med 

principperne i stk. 1, første afsnit, og som 

anvendes overalt i Unionen, når den 

første gang fastsætter den fælles 

maksimale termineringstakst. 

udgår 
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Or. en 

 

Ændringsforslag   992 

Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 73 – stk. 4 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

4. Når Kommissionen anvender stk. 

2, sikrer den, at den fælles 

taleopkaldstermineringstakst i mobilnet 

ikke overstiger 1,23 eurocent pr. minut, og 

at den fælles taleopkaldstermineringstakst 

i fastnet ikke overstiger 0,14 eurocent pr. 

minut. Kommissionen tager hensyn til det 

vægtede gennemsnit af maksimale 

termineringstakster i fastnet og mobilnet, 

der er fastlagt i overensstemmelse med 

principperne i stk. 1, første afsnit, og som 

anvendes overalt i Unionen, når den 

første gang fastsætter den fælles 

maksimale termineringstakst. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Den maksimale takst bør fastsættes i en delegeret retsakt og ikke i selve lovgivningen. I 

overensstemmelse med forretningsordenens artikel 104 er denne ændring nødvendig af 

presserende årsager i forbindelse med tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   993 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 73 – stk. 4 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

4. Når Kommissionen anvender stk. 

2, sikrer den, at den fælles 

taleopkaldstermineringstakst i mobilnet 

ikke overstiger 1,23 eurocent pr. minut, og 

4. Når Kommissionen anvender stk. 2, 

sikrer den, at den fælles 

taleopkaldstermineringstakst i mobilnet 

ikke overstiger 1 eurocent pr. minut, og at 
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at den fælles taleopkaldstermineringstakst i 

fastnet ikke overstiger 0,14 eurocent pr. 

minut. Kommissionen tager hensyn til det 

vægtede gennemsnit af maksimale 

termineringstakster i fastnet og mobilnet, 

der er fastlagt i overensstemmelse med 

principperne i stk. 1, første afsnit, og som 

anvendes overalt i Unionen, når den 

første gang fastsætter den fælles 

maksimale termineringstakst. 

den fælles taleopkaldstermineringstakst i 

fastnet ikke overstiger 0,12 eurocent pr. 

minut. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   994 

Krišjānis Kariņš 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 73 – stk. 4 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

4. Når Kommissionen anvender stk. 2, 

sikrer den, at den fælles 

taleopkaldstermineringstakst i mobilnet 

ikke overstiger 1,23 eurocent pr. minut, og 

at den fælles taleopkaldstermineringstakst i 

fastnet ikke overstiger 0,14 eurocent pr. 

minut. Kommissionen tager hensyn til det 

vægtede gennemsnit af maksimale 

termineringstakster i fastnet og mobilnet, 

der er fastlagt i overensstemmelse med 

principperne i stk. 1, første afsnit, og som 

anvendes overalt i Unionen, når den første 

gang fastsætter den fælles maksimale 

termineringstakst. 

4. Når Kommissionen anvender stk. 2, 

sikrer den, at den fælles 

taleopkaldstermineringstakst i mobilnet 

ikke overstiger 0,94 eurocent pr. minut, og 

at den fælles taleopkaldstermineringstakst i 

fastnet ikke overstiger 0,14 eurocent pr. 

minut. Kommissionen tager hensyn til det 

vægtede gennemsnit af maksimale 

termineringstakster i fastnet og mobilnet, 

der er fastlagt i overensstemmelse med 

principperne i stk. 1, første afsnit, og som 

anvendes overalt i Unionen, når den første 

gang fastsætter den fælles maksimale 

termineringstakst. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   995 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 73 – stk. 5 
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Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

5. Når Kommissionen vedtager 

delegerede retsakter i henhold til stk. 2, 

tager den hensyn til det samlede antal 

slutbrugere i hver medlemsstat for at sikre 

en korrekt vægtning af de maksimale 

termineringstakster samt de nationale 

forhold, som medfører væsentlige 

forskelle mellem medlemsstaterne, når de 

maksimale termineringstakster skal 

fastlægges i Unionen. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   996 

Evžen Tošenovský 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 73 – stk. 5 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

5. Når Kommissionen vedtager 

delegerede retsakter i henhold til stk. 2, 

tager den hensyn til det samlede antal 

slutbrugere i hver medlemsstat for at sikre 

en korrekt vægtning af de maksimale 

termineringstakster samt de nationale 

forhold, som medfører væsentlige 

forskelle mellem medlemsstaterne, når de 

maksimale termineringstakster skal 

fastlægges i Unionen. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   997 

Evžen Tošenovský 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 73 – stk. 6 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 
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6. Kommissionen kan anmode 

BEREC om at udvikle en økonomisk 

model, som kan hjælpe Kommissionen 

ved fastlæggelsen af de maksimale 

termineringstakster i Unionen. 

Kommissionen tager hensyn til 

markedoplysninger, som den får fra 

BEREC, de nationale tilsynsmyndigheder 

eller direkte fra virksomheder, som 

udbyder elektroniske kommunikationsnet 

og -tjenester. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   998 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 73 – stk. 7 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

7. Kommissionen reviderer hvert 

femte år de delegerede retsakter, der er 

vedtaget i henhold til denne artikel. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   999 

Evžen Tošenovský 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 73 – stk. 7 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

7. Kommissionen reviderer hvert 

femte år de delegerede retsakter, der er 

vedtaget i henhold til denne artikel. 

udgår 

Or. en 

 



 

AM\1122811DA.docx 103/191 PE602.952v01-00 

 DA 

Ændringsforslag   1000 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 74 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Artikel 74  udgår 

Regulering af nye netelementer  

1.  

 En national tilsynsmyndighed må ikke 

pålægge forpligtelser hvad angår nye 

netelementer, der er en del af det 

relevante marked, hvorpå den har til 

hensigt at pålægge eller fastholde 

forpligtelser i henhold til artikel 66 og 

artikel 67-72, og som den udbyder, der er 

udpeget som havende en stærk 

markedsoperation på det relevante 

marked, har udrullet eller planlægger at 

udrulle, hvis følgende kumulative 

betingelser er opfyldt: 

 

a) udrulningen af de nye netelementer er 

åben for tilbud om samfinansiering i 

overensstemmelse med en transparent 

procedure og på vilkår, der fremmer 

bæredygtig konkurrence på lang sigt, bl.a. 

ved fair, rimelige og ikkediskriminerende 

vilkår for potentielle medinvestorer 

fleksibilitet med hensyn til værdi af og 

tidsplan for de enkelte medinvestorers 

tilsagn; mulighed for at øge tilsagnene på 

et senere tidspunkt; gensidige rettigheder, 

som tildeles af medinvestorerne efter 

udrulningen af den samfinansierede 

infrastruktur; 

 

b) udrulningen af de nye netelementer 

bidrager væsentligt til udrulningen af net 

med meget høj kapacitet; 

 

c) adgangssøgende virksomheder, som 

ikke deltager i samfinansieringen, kan 

drage fordel af samme kvalitet, hastighed, 

betingelser og muligheder for at nå ud til 

slutbrugere som før udrulningen enten 

 



 

PE602.952v01-00 104/191 AM\1122811DA.docx 

DA 

ved hjælp af forretningsaftaler, der 

bygger på fair og rimelige vilkår, eller ved 

en reguleret adgang, der fastholdes eller 

tilpasses af den nationale 

tilsynsmyndighed; 

Når de nationale tilsynsmyndigheder 

vurderer tilbud om og procedurer for 

samfinansiering som omhandlet i litra a), 

skal de sikre, at tilbuddene og 

procedurerne opfylder kriterierne i bilag 

IV. 

 

Or. en 

Begrundelse 

Nødvendigt, fordi denne artikel kunne bane vejen for nye fibernet uden at tillade de nationale 

tilsynsmyndigheder at gribe effektivt ind, når det bliver nødvendigt. 

 

Ændringsforslag   1001 

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

Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 74 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Artikel 74  udgår 

Regulering af nye netelementer  

1.  

En national tilsynsmyndighed må ikke 

pålægge forpligtelser hvad angår nye 

netelementer, der er en del af det 

relevante marked, hvorpå den har til 

hensigt at pålægge eller fastholde 

forpligtelser i henhold til artikel 66 og 

artikel 67-72, og som den udbyder, der er 

udpeget som havende en stærk 

markedsoperation på det relevante 

marked, har udrullet eller planlægger at 

udrulle, hvis følgende kumulative 

betingelser er opfyldt: 
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a) udrulningen af de nye netelementer er 

åben for tilbud om samfinansiering i 

overensstemmelse med en transparent 

procedure og på vilkår, der fremmer 

bæredygtig konkurrence på lang sigt, bl.a. 

ved fair, rimelige og ikkediskriminerende 

vilkår for potentielle medinvestorer; 

fleksibilitet med hensyn til værdi af og 

tidsplan for de enkelte medinvestorers 

tilsagn; mulighed for at øge tilsagnene på 

et senere tidspunkt; gensidige rettigheder, 

som tildeles af medinvestorerne efter 

udrulningen af den samfinansierede 

infrastruktur 

 

b) udrulningen af de nye netelementer 

bidrager væsentligt til udrulningen af net 

med meget høj kapacitet 

 

c) adgangssøgende virksomheder, som 

ikke deltager i samfinansieringen, kan 

drage fordel af samme kvalitet, hastighed, 

betingelser og muligheder for at nå ud til 

slutbrugere som før udrulningen enten 

ved hjælp af forretningsaftaler, der 

bygger på fair og rimelige vilkår, eller ved 

en reguleret adgang, der fastholdes eller 

tilpasses af den nationale 

tilsynsmyndighed; 

 

Når de nationale tilsynsmyndigheder 

vurderer tilbud om og procedurer for 

samfinansiering som omhandlet i litra a), 

skal de sikre, at tilbuddene og 

procedurerne opfylder kriterierne i bilag 

IV. 

 

Or. en 

Begrundelse 

Den nuværende ramme hindrer ikke fælles investeringer. Mens artiklen kan bidrage til at 

fremme nye fibernet, vil den ikke gøre det muligt for de nationale tilsynsmyndigheder at gribe 

effektivt ind, når det bliver nødvendigt. Det er problematisk, at henvisningen i artikel 74, litra 

(b), til "udrulningen af net med meget høj kapacitet" etablerer et hierarki mellem de i artikel 

3 fastsatte mål for regulering. Desuden kan fælles investeringer helt naturligt føre til en 

koordineret adfærd, hvilket til gengæld giver resultater, der ikke er konkurrencedygtige. 
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Ændringsforslag   1002 

Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 74 – overskrift 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Regulering af nye netelementer Regulering af nye netelementer af net med 

meget høj kapacitet 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 104 er denne ændring nødvendig af 

presserende årsager i forbindelse med tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   1003 

Michel Reimon 

på vegne af Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 74 – stk. 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

1. En national tilsynsmyndighed må 

ikke pålægge forpligtelser hvad angår nye 

netelementer, der er en del af det 

relevante marked, hvorpå den har til 

hensigt at pålægge eller fastholde 

forpligtelser i henhold til artikel 66 og 

artikel 67-72, og som den udbyder, der er 

udpeget som havende en stærk 

markedsoperation på det relevante 

marked, har udrullet eller planlægger at 

udrulle, hvis følgende kumulative 

betingelser er opfyldt: 

udgår 

a) udrulningen af de nye netelementer er 

åben for tilbud om samfinansiering i 

overensstemmelse med en transparent 

procedure og på vilkår, der fremmer 

bæredygtig konkurrence på lang sigt, bl.a. 

ved fair, rimelige og ikkediskriminerende 
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vilkår for potentielle medinvestorer; 

fleksibilitet med hensyn til værdi af og 

tidsplan for de enkelte medinvestorers 

tilsagn; mulighed for at øge tilsagnene på 

et senere tidspunkt; gensidige rettigheder, 

som tildeles af medinvestorerne efter 

udrulningen af den samfinansierede 

infrastruktur; 

b) udrulningen af de nye netelementer 

bidrager væsentligt til udrulningen af net 

med meget høj kapacitet; 

 

c) adgangssøgende virksomheder, som 

ikke deltager i samfinansieringen, kan 

drage fordel af samme kvalitet, hastighed, 

betingelser og muligheder for at nå ud til 

slutbrugere som før udrulningen enten 

ved hjælp af forretningsaftaler, der 

bygger på fair og rimelige vilkår, eller ved 

en reguleret adgang, der fastholdes eller 

tilpasses af den nationale 

tilsynsmyndighed; 

 

Når de nationale tilsynsmyndigheder 

vurderer tilbud om og procedurer for 

samfinansiering som omhandlet i litra a), 

skal de sikre, at tilbuddene og 

procedurerne opfylder kriterierne i bilag 

IV. 

 

Or. en 

Begrundelse 

The proposed provisions on “new network elements ”in Article 74 are problematic firstly 

because the concept remains undefined. Secondly, Article 74 impedes NRAs from intervening 

on “new network elements ”if there are co-investment offers. This could be problematic 

because SMP operators can use their market position to the detriment of smaller companies. 

Operators investing in VHC networks should not profit from regulatory holidays. The 

successful ex-ante regulatory regime should apply as much to VHC networks as to Next 

Generation Networks and legacy networks (e.g. copper). 

The explicit reference made in Art 74 (b) to the “deployment of very high capacity networks ”

establishes a hierarchy between the regulatory objectives set out in Article 3. 

In addition, co-investment schemes are diverse, and some of them have the potential to create 

ineffectively competitive market outcomes. While the Commission’s proposal includes criteria 

in Annex IV as well as conditions against which co-investment offers should be judged 

(compliance with which would entitle the co-investment to effectively benefit from a 
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regulatory holiday), these do not provide sufficient competition protections to warrant a 

relaxation of SMP regulation. It is also worth bearing in mind that co-investments by their 

nature can lead to coordinated behaviour, which in turn could produce uncompetitive 

outcomes. Deregulation subject to weak safeguards has to be prevented. Independent from the 

concept of co-investment, commercial agreements must not artificially lead to non-SMP 

findings and to the removal of the wholesale access obligations that are necessary to enable 

and maintain sustainable competition and thus consumer well-being in the form of lower 

prices, increased choice and more innovative products. 

 

Ændringsforslag   1004 

Fulvio Martusciello 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 74 – stk. 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

1. En national tilsynsmyndighed må 

ikke pålægge forpligtelser hvad angår nye 

netelementer, der er en del af det 

relevante marked, hvorpå den har til 

hensigt at pålægge eller fastholde 

forpligtelser i henhold til artikel 66 og 

artikel 67-72, og som den udbyder, der er 

udpeget som havende en stærk 

markedsoperation på det relevante 

marked, har udrullet eller planlægger at 

udrulle, hvis følgende kumulative 

betingelser er opfyldt: 

udgår 

a) udrulningen af de nye netelementer er 

åben for tilbud om samfinansiering i 

overensstemmelse med en transparent 

procedure og på vilkår, der fremmer 

bæredygtig konkurrence på lang sigt, bl.a. 

ved fair, rimelige og ikkediskriminerende 

vilkår for potentielle medinvestorer; 

fleksibilitet med hensyn til værdi af og 

tidsplan for de enkelte medinvestorers 

tilsagn; mulighed for at øge tilsagnene på 

et senere tidspunkt; gensidige rettigheder, 

som tildeles af medinvestorerne efter 

udrulningen af den samfinansierede 

infrastruktur 
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b) udrulningen af de nye netelementer 

bidrager væsentligt til udrulningen af net 

med meget høj kapacitet 

 

c) adgangssøgende virksomheder, som 

ikke deltager i samfinansieringen, kan 

drage fordel af samme kvalitet, hastighed, 

betingelser og muligheder for at nå ud til 

slutbrugere som før udrulningen enten 

ved hjælp af forretningsaftaler, der 

bygger på fair og rimelige vilkår, eller ved 

en reguleret adgang, der fastholdes eller 

tilpasses af den nationale 

tilsynsmyndighed; 

 

Når de nationale tilsynsmyndigheder 

vurderer tilbud om og procedurer for 

samfinansiering som omhandlet i litra a), 

skal de sikre, at tilbuddene og 

procedurerne opfylder kriterierne i bilag 

IV. 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1005 

Edouard Martin 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 74 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

En national tilsynsmyndighed må ikke 

pålægge forpligtelser hvad angår nye 

netelementer, der er en del af det relevante 

marked, hvorpå den har til hensigt at 

pålægge eller fastholde forpligtelser i 

henhold til artikel 66 og artikel 67-72, og 

som den udbyder, der er udpeget som 

havende en stærk markedsoperation på det 

relevante marked, har udrullet eller 

planlægger at udrulle, hvis følgende 

kumulative betingelser er opfyldt: 

En national tilsynsmyndighed må ikke 

pålægge forpligtelser hvad angår nye 

netelementer, der er en del af det relevante 

marked, hvorpå den har til hensigt at 

pålægge eller fastholde forpligtelser i 

henhold til artikel 66 og artikel 67-72, og 

som den udbyder, der er udpeget som 

havende en stærk markedsoperation på det 

relevante marked, har udrullet eller 

planlægger at udrulle, hvis den nationale 

tilsynsmyndighed konkluderer, at de 

følgende kumulative betingelser er opfyldt: 

Or. en 
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Ændringsforslag   1006 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 74 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

En national tilsynsmyndighed må ikke 

pålægge forpligtelser hvad angår nye 

netelementer, der er en del af det relevante 

marked, hvorpå den har til hensigt at 

pålægge eller fastholde forpligtelser i 

henhold til artikel 66 og artikel 67-72, og 

som den udbyder, der er udpeget som 

havende en stærk markedsoperation på det 

relevante marked, har udrullet eller 

planlægger at udrulle, hvis følgende 

kumulative betingelser er opfyldt: 

Uanset dens ex-post-

overvågningsbeføjelser må en national 

tilsynsmyndighed ikke pålægge 

forpligtelser hvad angår nye netelementer, 

der er en del af det relevante marked, 

hvorpå den har til hensigt at pålægge eller 

fastholde forpligtelser i henhold til artikel 

66 og artikel 67-72, og som den udbyder, 

der er udpeget som havende en stærk 

markedsoperation på det relevante marked, 

har udrullet eller planlægger at udrulle, 

hvis følgende kumulative betingelser er 

opfyldt: 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1007 

Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 74 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

En national tilsynsmyndighed må ikke 

pålægge forpligtelser hvad angår nye 

netelementer, der er en del af det relevante 

marked, hvorpå den har til hensigt at 

pålægge eller fastholde forpligtelser i 

henhold til artikel 66 og artikel 67-72, og 

som den udbyder, der er udpeget som 

havende en stærk markedsoperation på det 

relevante marked, har udrullet eller 

planlægger at udrulle, hvis følgende 

kumulative betingelser er opfyldt: 

En national tilsynsmyndighed, som har til 

hensigt at pålægge eller fastholde 

forpligtelser, hvad angår nye netelementer 

med meget høj kapacitet, må ikke pålægge 

forpligtelser hvad angår nye netelementer i 

henhold til artikel 66 og artikel 67-72, og 

som den udbyder, der er udpeget som 

havende en stærk markedsposition på det 

relevante marked, har udrullet eller 

planlægger at udrulle, bør tage hensyn til 

de følgende kumulative betingelser for at 

sikre, at sådanne forpligtelser er 
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forholdsmæssigt afpassede og 

begrundede: 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 104 er denne ændring nødvendig af 

presserende årsager i forbindelse med tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   1008 

Evžen Tošenovský 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 74 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

En national tilsynsmyndighed må ikke 

pålægge forpligtelser hvad angår nye 

netelementer, der er en del af det relevante 

marked, hvorpå den har til hensigt at 

pålægge eller fastholde forpligtelser i 

henhold til artikel 66 og artikel 67-72, og 

som den udbyder, der er udpeget som 

havende en stærk markedsoperation på det 

relevante marked, har udrullet eller 

planlægger at udrulle, hvis følgende 

kumulative betingelser er opfyldt: 

En national tilsynsmyndighed kan beslutte 

ikke at pålægge forpligtelser hvad angår 

nye netelementer, der er en del af det 

relevante marked, hvorpå den har til 

hensigt at pålægge eller fastholde 

forpligtelser i henhold til artikel 66 og 

artikel 67-72, og som den udbyder, der er 

udpeget som havende en stærk 

markedsoperation på det relevante marked, 

har udrullet eller planlægger at udrulle, 

hvis følgende kumulative betingelser er 

opfyldt: 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1009 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 74 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

En national tilsynsmyndighed må ikke 

pålægge forpligtelser hvad angår nye 

netelementer, der er en del af det relevante 

marked, hvorpå den har til hensigt at 

En national tilsynsmyndighed kan beslutte 

ikke at pålægge forpligtelser hvad angår 

nye netelementer, der er en del af det 

relevante marked, hvorpå den har til 
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pålægge eller fastholde forpligtelser i 

henhold til artikel 66 og artikel 67-72, og 

som den udbyder, der er udpeget som 

havende en stærk markedsoperation på det 

relevante marked, har udrullet eller 

planlægger at udrulle, hvis følgende 

kumulative betingelser er opfyldt: 

hensigt at pålægge eller fastholde 

forpligtelser i henhold til artikel 66 og 

artikel 67-72, og som den udbyder, der er 

udpeget som havende en stærk 

markedsoperation på det relevante marked, 

har udrullet eller planlægger at udrulle, 

hvis følgende kumulative betingelser er 

opfyldt: 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1010 

Eva Kaili 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 74 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

(a) udrulningen af de nye netelementer 

er åben for tilbud om samfinansiering i 

overensstemmelse med en transparent 

procedure og på vilkår, der fremmer 

bæredygtig konkurrence på lang sigt, bl.a. 

ved fair, rimelige og ikkediskriminerende 

vilkår for potentielle medinvestorer; 

fleksibilitet med hensyn til værdi af og 

tidsplan for de enkelte medinvestorers 

tilsagn; mulighed for at øge tilsagnene på 

et senere tidspunkt; gensidige rettigheder, 

som tildeles af medinvestorerne efter 

udrulningen af den samfinansierede 

infrastruktur; 

a) udrulningen af de nye netelementer 

i) udføres af et joint venture etableret af to 

eller flere virksomheder med delt ejerskab 

og en eller flere virksomheder, som 

deltager i dette joint venture, yder 

engrosadgang eller konkurrerer på 

detailniveau. eller 
ii) er åben for tilbud om samfinansiering i 

overensstemmelse med en transparent 

procedure og på vilkår, der fremmer 

bæredygtig konkurrence på lang sigt, bl.a. 

ved fair, rimelige og ikkediskriminerende 

vilkår for potentielle medinvestorer, 

fleksibilitet med hensyn til værdi af og 

tidsplan for de enkelte medinvestorers 

tilsagn, mulighed for at øge tilsagnene på 

et senere tidspunkt og gensidige 

rettigheder, som tildeles af 

medinvestorerne efter udrulningen af den 

samfinansierede infrastruktur; eller 

iii) udføres af en enkelt virksomhed, som 

fremsætter et engrostilbud på vilkår, der 

ligesom betingelserne for fælles 

investeringer i afsnit ii) favoriserer 

konkurrence på lang sigt ved bl.a. at 

inkludere fair, rimelige og 

ikkediskriminerende vilkår for 
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adgangssøgende virksomheder; 

fleksibilitet med hensyn til værdien af og 

tidsplanen for den enkelte 

adgangssøgendes tilsagn; mulighed for at 

øge tilsagnene på et senere tidspunkt 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1011 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 74 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

a) udrulningen af de nye netelementer 

er åben for tilbud om samfinansiering i 

overensstemmelse med en transparent 

procedure og på vilkår, der fremmer 

bæredygtig konkurrence på lang sigt, bl.a. 

ved fair, rimelige og ikkediskriminerende 

vilkår for potentielle medinvestorer, 

fleksibilitet med hensyn til værdi af og 

tidsplan for de enkelte medinvestorers 

tilsagn, mulighed for at øge tilsagnene på 

et senere tidspunkt, gensidige rettigheder, 

som tildeles af medinvestorerne efter 

udrulningen af den samfinansierede 

infrastruktur 

a) udrulningen af de nye netelementer 

er enten: 

i) åben for tilbud om samfinansiering i 

overensstemmelse med en transparent 

procedure og på vilkår, der fremmer 

bæredygtig konkurrence på lang sigt, bl.a. 

ved fair, rimelige og ikkediskriminerende 

vilkår for potentielle medinvestorer, 

fleksibilitet med hensyn til værdi af og 

tidsplan for de enkelte medinvestorers 

tilsagn, mulighed for at øge tilsagnene på 

et senere tidspunkt og gensidige 

rettigheder, som tildeles af 

medinvestorerne efter udrulningen af den 

samfinansierede infrastruktur 

Overensstemmelse med kriterierne i bilag 

IV; or 

ii) udføres af en enkelt virksomhed, som 

fremsætter et engrostilbud på vilkår, der 

favoriserer konkurrence på lang sigt ved 

bl.a. at inkludere fair, rimelige og 

ikkediskriminerende vilkår for 

adgangssøgende virksomheder; 

risikodelingmekanismer, fleksibilitet med 

hensyn til værdien af og tidsplanen for 

den enkelte adgangssøgendes tilsagn, 

mulighed for at øge tilsagnene på et 

senere tidspunkt 

Or. en 
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Begrundelse 

Som anført i ændringsforslaget til artikel 71, stk. 2, litra e), fremgår det af betragtning 166, at 

det er nødvendigt at tage hensyn til nyligt indgåede frivillige aftaler mellem udbyderne for at 

skabe lovgivningsmæssig fleksibilitet. Fælles investeringer er et særligt element i en 

handelsaftale, men ikke det eneste. 

 

Ændringsforslag   1012 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 74 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

a) udrulningen af de nye netelementer 

er åben for tilbud om samfinansiering i 

overensstemmelse med en transparent 

procedure og på vilkår, der fremmer 

bæredygtig konkurrence på lang sigt, bl.a. 

ved fair, rimelige og ikkediskriminerende 

vilkår for potentielle medinvestorer, 

fleksibilitet med hensyn til værdi af og 

tidsplan for de enkelte medinvestorers 

tilsagn, mulighed for at øge tilsagnene på 

et senere tidspunkt gensidige rettigheder, 

som tildeles af medinvestorerne efter 

udrulningen af den samfinansierede 

infrastruktur 

(a) udrulningen af de nye netelementer 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1013 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 74, stk. 1, afsnit 1, litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) udrulningen af de nye netelementer 

er åben for tilbud om samfinansiering i 

overensstemmelse med en transparent 

procedure og på vilkår, der fremmer 

bæredygtig konkurrence på lang sigt, bl.a. 

a) udrulningen af de nye netelementer 

er åben for tilbud om samfinansiering i 

overensstemmelse med en transparent 

procedure og på vilkår, der fremmer 

bæredygtig konkurrence på lang sigt, bl.a. 
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ved fair, rimelige og ikkediskriminerende 

vilkår for potentielle medinvestorer, 

fleksibilitet med hensyn til værdi af og 

tidsplan for de enkelte medinvestorers 

tilsagn, mulighed for at øge tilsagnene på 

et senere tidspunkt og gensidige 

rettigheder, som tildeles af 

medinvestorerne efter udrulningen af den 

samfinansierede infrastruktur 

ved fair, rimelige og ikkediskriminerende 

vilkår for potentielle medinvestorer, 

fleksibilitet med hensyn til værdi af og 

tidsplan for de enkelte medinvestorers 

tilsagn, mulighed for at øge tilsagnene på 

et senere tidspunkt og gensidige 

rettigheder, som tildeles af 

medinvestorerne efter udrulningen af den 

samfinansierede infrastruktur. De 

nationale tilsynsmyndigheder fastsætter 

klare betingelser for samfinansiering i de 

pågældende medlemsstater. 

Samfinansiering skal forhindre, at 

medinvestorer eller andre virksomheder 

forfordeles på markedet ud fra et 

konkurrencemæssigt synspunkt. 

Samfinansiering sikrer en åben adgang 

for alle de virksomheder, der ønsker at 

deltage. 

Or. de 

Begrundelse 

Tilsynsmyndighederne skal fastlægge klare betingelser for samfinansieringsmodellerne. 

 

Ændringsforslag   1014 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 74, stk. 1, afsnit 1, litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) udrulningen af de nye netelementer 

er åben for tilbud om samfinansiering i 

overensstemmelse med en transparent 

procedure og på vilkår, der fremmer 

bæredygtig konkurrence på lang sigt, bl.a. 

ved fair, rimelige og ikkediskriminerende 

vilkår for potentielle medinvestorer, 

fleksibilitet med hensyn til værdi af og 

tidsplan for de enkelte medinvestorers 

tilsagn, mulighed for at øge tilsagnene på 

et senere tidspunkt og gensidige 

rettigheder, som tildeles af 

a) udrulningen af de nye netelementer 

sker på baggrund af samfinansiering, der 

skaber en effektiv og bæredygtig 

konkurrence på det fagligt relevante 

marked, eller hvortil der hersker en sådan 

forventning. Dette vil være tilfældet, hvis 

kriterierne i bilag IV opfyldes. 
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medinvestorerne efter udrulningen af den 

samfinansierede infrastruktur 

Or. de 

 

Ændringsforslag   1015 

Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 74 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

a) udrulningen af de nye netelementer 

er åben for tilbud om samfinansiering i 

overensstemmelse med en transparent 

procedure og på vilkår, der fremmer 

bæredygtig konkurrence på lang sigt, bl.a. 

ved fair, rimelige og ikkediskriminerende 

vilkår for potentielle medinvestorer, 

fleksibilitet med hensyn til værdi af og 

tidsplan for de enkelte medinvestorers 

tilsagn, mulighed for at øge tilsagnene på 

et senere tidspunkt, gensidige rettigheder, 

som tildeles af medinvestorerne efter 

udrulningen af den samfinansierede 

infrastruktur 

a) udrulningen af de nye netelementer 

er underkastet en samfinansieringsaftale, 

hvor samfinansieringsvilkår er åbne for 

enhver potentiel medinvestor og er aftalt 

mellem virksomheder på baggrund af fair, 

rimelige og ikkediskriminerende vilkår, 

herunder tekniske og økonomiske, 

favoriserer bæredygtig konkurrence på 

lang sigt, fleksibilitet med hensyn til værdi 

af og tidsplan for de enkelte 

medinvestorers tilsagn, mulighed for at øge 

tilsagnene på et senere tidspunkt, gensidige 

rettigheder, som tildeles af 

medinvestorerne efter udrulningen af den 

samfinansierede infrastruktur 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 104 er denne ændring nødvendig af 

presserende årsager i forbindelse med tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   1016 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 74, stk. 1, afsnit 1, litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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a) udrulningen af de nye netelementer 

er åben for tilbud om samfinansiering i 

overensstemmelse med en transparent 

procedure og på vilkår, der fremmer 

bæredygtig konkurrence på lang sigt, bl.a. 

ved fair, rimelige og ikkediskriminerende 

vilkår for potentielle medinvestorer, 

fleksibilitet med hensyn til værdi af og 

tidsplan for de enkelte medinvestorers 

tilsagn, mulighed for at øge tilsagnene på 

et senere tidspunkt og gensidige 

rettigheder, som tildeles af 

medinvestorerne efter udrulningen af den 

samfinansierede infrastruktur. 

a) i forbindelse med udrulningen af de 

nye netelementer anvendes der i 

overensstemmelse med en transparent 

procedureinvesteringsmodeller, der 

fremmer bæredygtig konkurrence på lang 

sigt. Dette omfatter bl.a. 

samfinansieringsmodeller kendetegnet 

ved fair, rimelige og ikkediskriminerende 

vilkår for potentielle medinvestorer, 

fleksibilitet med hensyn til værdi af og 

tidsplan for de enkelte medinvestorers 

tilsagn, mulighed for at øge tilsagnene på 

et senere tidspunkt og gensidige 

rettigheder, som tildeles af 

medinvestorerne efter udrulningen af den 

samfinansierede infrastruktur. 

Or. de 

Begrundelse 

Den reelle anvendelse af konkurrencefremmende investeringer bør give anledning til en 

afregulering, idet fremme af en infrastrukturudbygning baseret på konkurrence er at 

foretrække frem for en markedsregulering. Alle de investeringsmodeller, der fremmer den 

bæredygtige konkurrence, bør derfor tages ligeligt i betragtning i forbindelse med 

vurderingen. 

 

Ændringsforslag   1017 

Edouard Martin 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 74 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

a) udrulningen af de nye netelementer 

er åben for tilbud om samfinansiering i 

overensstemmelse med en transparent 

procedure og på vilkår, der fremmer 

bæredygtig konkurrence på lang sigt, bl.a. 

ved fair, rimelige og ikkediskriminerende 

vilkår for potentielle medinvestorer, 

fleksibilitet med hensyn til værdi af og 

tidsplan for de enkelte medinvestorers 

tilsagn mulighed for at øge tilsagnene på et 

senere tidspunkt, gensidige rettigheder, 

a) udrulningen af de nye netelementer 

er underkastet en samfinansieringsaftale i 

overensstemmelse med en transparent 

procedure og på vilkår, der fremmer 

bæredygtig konkurrence på lang sigt, bl.a. 

ved fair, rimelige og ikkediskriminerende 

vilkår for potentielle medinvestorer, 

fleksibilitet med hensyn til værdi af og 

tidsplan for de enkelte medinvestorers 

tilsagn, mulighed for at øge tilsagnene på 

et senere tidspunkt, gensidige rettigheder, 
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som tildeles af medinvestorerne efter 

udrulningen af den samfinansierede 

infrastruktur 

som tildeles af medinvestorerne efter 

udrulningen af den samfinansierede 

infrastruktur 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1018 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 74 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

a) udrulningen af de nye netelementer 

er åben for tilbud om samfinansiering i 

overensstemmelse med en transparent 

procedure og på vilkår, der fremmer 

bæredygtig konkurrence på lang sigt, bl.a. 

ved fair, rimelige og ikkediskriminerende 

vilkår for potentielle medinvestorer, 

fleksibilitet med hensyn til værdi af og 

tidsplan for de enkelte medinvestorers 

tilsagn, mulighed for at øge tilsagnene på 

et senere tidspunkt, gensidige rettigheder, 

som tildeles af medinvestorerne efter 

udrulningen af den samfinansierede 

infrastruktur 

a) udrulningen af de nye netelementer 

er åben for samfinansieringsaftale i 

overensstemmelse med en transparent 

procedure og på vilkår, der fremmer 

bæredygtig konkurrence på lang sigt, bl.a. 

ved fair, rimelige og ikkediskriminerende 

vilkår for potentielle medinvestorer, 

fleksibilitet med hensyn til værdi af og 

tidsplan for de enkelte medinvestorers 

tilsagn, mulighed for at øge tilsagnene på 

et senere tidspunkt, gensidige rettigheder, 

som tildeles af medinvestorerne efter 

udrulningen af den samfinansierede 

infrastruktur 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1019 

Gunnar Hökmark, Michał Boni, Bendt Bendtsen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 74 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

a) udrulningen af de nye netelementer 

er åben for tilbud om samfinansiering i 

overensstemmelse med en transparent 

procedure og på vilkår, der fremmer 

bæredygtig konkurrence på lang sigt, bl.a. 

a) udrulningen af de nye netelementer 

sker gennem samfinansiering i 

overensstemmelse med en transparent 

procedure og på vilkår, der fremmer 

bæredygtig konkurrence på lang sigt, bl.a. 



 

AM\1122811DA.docx 119/191 PE602.952v01-00 

 DA 

ved fair, rimelige og ikkediskriminerende 

vilkår for potentielle medinvestorer, 

fleksibilitet med hensyn til værdi af og 

tidsplan for de enkelte medinvestorers 

tilsagn, mulighed for at øge tilsagnene på 

et senere tidspunkt, gensidige rettigheder, 

som tildeles af medinvestorerne efter 

udrulningen af den samfinansierede 

infrastruktur 

ved fair, rimelige og ikkediskriminerende 

vilkår for potentielle medinvestorer, 

fleksibilitet med hensyn til værdi af og 

tidsplan for de enkelte medinvestorers 

tilsagn, mulighed for at øge tilsagnene på 

et senere tidspunkt, gensidige rettigheder, 

som tildeles af medinvestorerne efter 

udrulningen af den samfinansierede 

infrastruktur 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1020 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 74 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a – punkt i (nyt) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 i) udføres af et joint venture etableret 

af to eller flere virksomheder med delt 

ejerskab og en eller flere virksomheder, 

som deltager i dette joint venture, yder 

engrosadgang eller konkurrerer på 

detailniveau eller 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1021 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 74 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a – punkt ii (nyt) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 ii) er åben for tilbud om 

samfinansiering i overensstemmelse med 

en transparent procedure og på vilkår, der 

fremmer bæredygtig konkurrence på lang 

sigt, bl.a. ved fair, rimelige og 

ikkediskriminerende vilkår for potentielle 

medinvestorer, fleksibilitet med hensyn til 
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værdien af og tidsplanen for de enkelte 

medinvestorers tilsagn, mulighed for at 

øge tilsagnene på et senere tidspunkt, 

gensidige rettigheder, som tildeles af 

medinvestorerne efter udrulningen af den 

samfinansierede infrastruktur eller 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1022 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 74 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a – punkt iii (nyt) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 iii) udføres af en enkelt virksomhed, 

som yder et engrostilnud på vilkår, der 

ligesom betingelserne for fælles 

investeringer i afsnit ii) favoriserer 

konkurrence på lang sigt ved bl.a. at 

inkludere fair, rimelige og 

ikkediskriminerende vilkår for 

adgangssøgende virksomheder, 

fleksibilitet med hensyn til værdien af og 

tidsplanen for den enkelte 

adgangssøgendes tilsagn; mulighed for at 

øge tilsagnene på et senere tidspunkt 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1023 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 74, stk. 1, afsnit 1, litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) udrulningen af de nye netelementer 

bidrager væsentligt til udrulningen af net 

med meget høj kapacitet 

b) udrulningen af de nye netelementer 

fører til udrulningen af net med meget høj 

kapacitet, eller der hersker en passende 

forventning hertil. 
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Or. de 

 

Ændringsforslag   1024 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 74, stk. 1, afsnit 1, litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) adgangssøgende virksomheder, 

som ikke deltager i samfinansieringen, 

kan drage fordel af samme kvalitet, 

hastighed, betingelser og muligheder for 

at nå ud til slutbrugere som før 

udrulningen enten ved hjælp af 

kommercielle aftaler, der bygger på fair 

og rimelige vilkår, eller ved en reguleret 

adgang, der fastholdes eller tilpasses af 

den nationale tilsynsmyndighed. 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag   1025 

Eva Kaili 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 74 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

c) adgangssøgende virksomheder, som 

ikke deltager i samfinansieringen, kan 

drage fordel af samme kvalitet, hastighed, 

betingelser og muligheder for at nå ud til 

slutbrugere som før udrulningen enten ved 

hjælp af forretningsaftaler, der bygger på 

fair og rimelige vilkår, eller ved en 

reguleret adgang, der fastholdes eller 

tilpasses af den nationale tilsynsmyndighed 

c) adgangssøgende virksomheder, som 

ikke deltager i en af udrulningsmodellerne 

oplistet i litra (a), kan drage fordel af 

samme kvalitet, hastighed, betingelser og 

muligheder for at nå ud til slutbrugere som 

før udrulningen enten ved hjælp af 

forretningsaftaler, der bygger på fair og 

rimelige vilkår, eller ved en reguleret 

adgang, der fastholdes eller tilpasses af den 

nationale tilsynsmyndighed indtil otte år 

efter dette direktivs ikrafttræden. 

Or. en 
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Ændringsforslag   1026 

Evžen Tošenovský 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 74 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

c) adgangssøgende virksomheder, som 

ikke deltager i samfinansieringen, kan 

drage fordel af samme kvalitet, hastighed, 

betingelser og muligheder for at nå ud til 

slutbrugere som før udrulningen enten ved 

hjælp af forretningsaftaler, der bygger på 

fair og rimelige vilkår, eller ved en 

reguleret adgang, der fastholdes eller 

tilpasses af den nationale 

tilsynsmyndighed 

c) adgangssøgende virksomheder, som 

ikke deltager i samfinansieringen, kan 

drage fordel af samme kvalitet, hastighed, 

betingelser og muligheder for at nå ud til 

slutbrugere som før udrulningen ved hjælp 

af forretningsaftaler, der bygger på fair og 

rimelige vilkår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1027 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 74 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

c) adgangssøgende virksomheder, som 

ikke deltager i samfinansieringen, kan 

drage fordel af samme kvalitet, hastighed, 

betingelser og muligheder for at nå ud til 

slutbrugere som før udrulningen enten ved 

hjælp af forretningsaftaler, der bygger på 

fair og rimelige vilkår, eller ved en 

reguleret adgang, der fastholdes eller 

tilpasses af den nationale tilsynsmyndighed 

c) adgangssøgende virksomheder, som 

ikke deltager i en af udrulningsmodellerne 

oplistet i litra (a), kan drage fordel af 

samme kvalitet, hastighed, betingelser og 

muligheder for at nå ud til slutbrugere som 

før udrulningen enten ved hjælp af 

forretningsaftaler, der bygger på fair og 

rimelige vilkår, der vurderes af, eller ved 

en reguleret adgang, der fastholdes eller 

tilpasses af den nationale tilsynsmyndighed 

Or. en 
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Begrundelse 

I tråd med ændringsforslaget til artikel 74 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a). 

 

Ændringsforslag   1028 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 74 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

c) adgangssøgende virksomheder, som 

ikke deltager i samfinansieringen, kan 

drage fordel af samme kvalitet, hastighed, 

betingelser og muligheder for at nå ud til 

slutbrugere som før udrulningen enten ved 

hjælp af forretningsaftaler, der bygger på 

fair og rimelige vilkår, eller ved en 

reguleret adgang, der fastholdes eller 

tilpasses af den nationale tilsynsmyndighed 

c) adgangssøgende virksomheder, som 

ikke deltager i en af udrulningsmodellerne 

oplistet i litra (a), kan drage fordel af 

samme kvalitet, hastighed, betingelser og 

muligheder for at nå ud til slutbrugere som 

før udrulningen enten ved hjælp af 

forretningsaftaler, der bygger på fair og 

rimelige vilkår, eller ved en reguleret 

adgang, der fastholdes eller tilpasses af den 

nationale tilsynsmyndighed 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1029 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 74 – stk. 1 – afsnit 2 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Når de nationale tilsynsmyndigheder 

vurderer tilbud om og procedurer for 

samfinansiering som omhandlet i litra a), 

skal de sikre, at tilbuddene og 

procedurerne opfylder kriterierne i bilag 

IV. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

I tråd med ændringsforslaget til artikel 74 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a). 
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Ændringsforslag   1030 

Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 74 – stk. 1 – afsnit 2 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Når de nationale tilsynsmyndigheder 

vurderer tilbud om og procedurer for 

samfinansiering som omhandlet i litra a), 

skal de sikre, at tilbuddene og 

procedurerne opfylder kriterierne i bilag 

IV. 

Når de nationale tilsynsmyndigheder 

vurderer tilbud om og procedurer for 

samfinansieringsvilkår som omhandlet i 

litra a), skal de sikre, at vilkårene og 

procedurerne opfylder kriterierne i bilag IV 

og er i overensstemmelse med 

konkurrenceloven. 

Når samfinansieringsvilkårene er i 

overensstemmelse med bilag IV, men kan 

skabe en situation, hvor en effektiv 

konkurrence hindres væsentligt, skal de 

nationale tilsynsmyndigheder sikre, at 

forholdsmæssigt afpassede og begrundede 

forpligtelser pålægges for løse situationen 

i overensstemmelse med artikel 66-72. 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 104 er denne ændring nødvendig af 

presserende årsager i forbindelse med tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   1031 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 74, stk. 1, afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Når de nationale tilsynsmyndigheder 

vurderer tilbud om og procedurer for 

samfinansiering som omhandlet i afsnit 1, 

litra a, skal de sikre, at tilbuddene og 

Den nationale tilsynsmyndighed sikrer, at 

betingelserne for anvendelsen af stk. 1 er 

opfyldt. Hvis den kan konstatere, at 

betingelserne ikke er opfyldt, kan den 
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procedurerne opfylder kriterierne i bilag 

IV. 

pålægge forpligtelser i henhold til artikel 

66 samt artikel 67 til 72. 

Or. de 

 

Ændringsforslag   1032 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 74 – stk. 1 – afsnit 2 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Når de nationale tilsynsmyndigheder 

vurderer tilbud og procedurer om og 

procedurer for samfinansiering som 

omhandlet i litra a), skal de sikre, at 

tilbuddene og procedurerne opfylder 

kriterierne i bilag IV. 

Når de nationale tilsynsmyndigheder 

vurderer tilbud og aftaler om og 

procedurer for samfinansiering som 

omhandlet i litra a), skal de sikre, at 

tilbuddene og aftalerne opfylder 

kriterierne i bilag IV. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1033 

Edouard Martin 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 74 – stk. 1 – afsnit 2 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Når de nationale tilsynsmyndigheder 

vurderer tilbud om og procedurer for 

samfinansiering som omhandlet i litra a), 

skal de sikre, at tilbuddene og 

procedurerne opfylder kriterierne i bilag 

IV. 

Når de nationale tilsynsmyndigheder 

vurderer vilkår om og procedurer for 

samfinansiering som omhandlet i litra a), 

skal de sikre, at vilkårene og procedurerne 

opfylder kriterierne i bilag IV. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1034 

Eva Kaili 
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Forslag til direktiv 

Artikel 74 – stk. 1 – afsnit 2 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Når de nationale tilsynsmyndigheder 

vurderer tilbud om og procedurer for 

samfinansiering som omhandlet i litra (a), 

skal de sikre, at tilbuddene og procedurerne 

opfylder kriterierne i bilag IV. 

Når de nationale tilsynsmyndigheder 

vurderer udrulningsmodeller oplistet i 

afsnit (ii) og (iii) i litra (a), skal de sikre, at 

tilbuddene og procedurerne opfylder 

kriterierne i bilag IV. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1035 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 74 – stk. 1 – afsnit 2 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Når de nationale tilsynsmyndigheder 

vurderer tilbud om og procedurer for 

samfinansiering som omhandlet i litra (a), 

skal de sikre, at tilbuddene og procedurerne 

opfylder kriterierne i bilag IV. 

Når de nationale tilsynsmyndigheder 

vurderer udrulningsmodeller oplistet i 

afsnit (ii) og (iii) i litra (a), skal de sikre, at 

tilbuddene og procedurerne opfylder 

kriterierne i bilag IV. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1036 

Gunnar Hökmark, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 74 – stk. 1 – punkt 1 (nyt) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 (1) For at fremme effektiv 

konkurrence og udrulning af nye 

netelementer og 

prokonkurrencetilsynsbetingelser skal 

medlemsstaterne i samråd med BEREC 

etablere fair og rimelige regler for delte 

net og kommercielle adgangsaftaler 

mellem operatører og virtuelle 
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tjenesteudbydere. Sådanne regler og 

regulerede betingelser skal tjene til at øge 

niveauet af nettraffik med henblik på at 

fremme afkast af investeringer og dermed 

fremme en effektiv konkurrence og 

udviklingen i retning af transeuropæiske 

net. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1037 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 74 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 Såfremt den markedsanalyse, som den 

nationale tilsynsmulighed har foretaget, 

viser, at samfinansieringstilbuddene 

og/eller de forretningsaftaler ikke 

begunstiger bæredygtig konkurrence, 

opretholder eller indfører den nationale 

tilsynsmulighed over for operatører, der 

er udpeget som havende en stærk 

markedsposition på det relevante marked. 

Or. en 

Begrundelse 

Forretningsaftaler må ikke føre til en kunstig fjernelse af adgangsforpligtelser, hvis de er 

nødvendige for at muliggøre og opretholde en bæredygtig konkurrence. 

 

Ændringsforslag   1038 

Patrizia Toia 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 75 – stk. 1 – afsnit 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Hvor den nationale tilsynsmyndighed 

konkluderer, at de relevante forpligtelser, 

Hvor den nationale tilsynsmyndighed 

konkluderer, at de relevante forpligtelser, 
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som er pålagt i henhold til artikel 67-72, 

ikke har kunnet tilvejebringe effektiv 

konkurrence, og at der er konstateret 

vigtige og vedvarende 

konkurrenceproblemer og/eller 

markedssvigt i forbindelse med engrossalg 

på visse markeder for adgangsprodukter, 

kan den som en undtagelsesforanstaltning i 

overensstemmelse med bestemmelserne i 

andet afsnit i artikel 66, stk. 3, pålægge 

vertikalt integrerede virksomheder at 

placere aktiviteter i forbindelse med 

engrossalg af adgangsprodukter i en 

uafhængigt fungerende forretningsenhed. 

som er pålagt i henhold til artikel 67-72, 

ikke har kunnet tilvejebringe effektiv 

konkurrence, og at der er konstateret 

vigtige og vedvarende 

konkurrenceproblemer og/eller 

markedssvigt i forbindelse med engrossalg 

på visse markeder for adgangsprodukter, 

kan den som en undtagelsesforanstaltning i 

overensstemmelse med bestemmelserne i 

andet afsnit i artikel 66, stk. 3, pålægge 

vertikalt integrerede virksomheder at 

placere aktiviteter i forbindelse med 

engrossalg af adgangsprodukter i en 

uafhængigt fungerende forretningsenhed 

eller i en separat lovlig enhed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1039 

Michel Reimon 

på vegne af Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 75 – stk. 1 – afsnit 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Hvor den nationale tilsynsmyndighed 

konkluderer, at de relevante forpligtelser, 

som er pålagt i henhold til artikel 67-72, 

ikke har kunnet tilvejebringe effektiv 

konkurrence, og at der er konstateret 

vigtige og vedvarende 

konkurrenceproblemer og/eller 

markedssvigt i forbindelse med engrossalg 

på visse markeder for adgangsprodukter, 

kan den som en undtagelsesforanstaltning i 

overensstemmelse med bestemmelserne i 

andet afsnit i artikel 66, stk. 3, pålægge 

vertikalt integrerede virksomheder at 

placere aktiviteter i forbindelse med 

engrossalg af adgangsprodukter i en 

uafhængigt fungerende forretningsenhed. 

Hvor den nationale tilsynsmyndighed 

konkluderer, at de relevante forpligtelser, 

som er pålagt i henhold til artikel 67-72, 

ikke er tilstrækkelige til at tilvejebringe 

effektiv konkurrence, og at der er 

konstateret vigtige og vedvarende 

konkurrenceproblemer og/eller 

markedssvigt i forbindelse med engrossalg 

på visse markeder for adgangsprodukter, 

kan den som en undtagelsesforanstaltning i 

overensstemmelse med bestemmelserne i 

andet afsnit i artikel 66, stk. 3, pålægge 

vertikalt integrerede virksomheder at 

placere aktiviteter i forbindelse med 

engrossalg af adgangsprodukter i en 

uafhængigt fungerende forretningsenhed. 

Or. en 
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Begrundelse 

Funktionel adskillelse bør ikke blot findes i de nationale tilsynsmyndigheders værktøjskasse 

som en sidste udvej, men også som en foranstaltning, der har til formål at sikre effektiv 

konkurrence. 

 

Ændringsforslag   1040 

Patrizia Toia 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 75 – stk. 1 – afsnit 2 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Denne forretningsenhed skal levere 

adgangsprodukter og -tjenester til alle 

virksomheder, herunder andre 

forretningsenheder af moderselskabet, efter 

samme tidsfrister, vilkår og betingelser, 

herunder vedrørende priser og 

serviceniveau, og via samme systemer og 

processer. 

I tilfælde af funktionel adskillelse skal den 

forretningsenhed levere adgangsprodukter 

og -tjenester til alle virksomheder, 

herunder andre forretningsenheder af 

moderselskabet, efter samme tidsfrister, 

vilkår og betingelser, herunder vedrørende 

priser og serviceniveau, og via samme 

systemer og processer. 

Or. en 

Begrundelse 

Nationale tilsynsmyndigheder bør have mulighed for at gå videre end juridisk adskillelse og 

kræve fuldstændig adskillelse af engrosudbud fra detailudbud, når det er begrundet i de 

nationale forhold. 

 

Ændringsforslag   1041 

Patrizia Toia 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 75 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 Hvor den nationale tilsynsmyndighed 

konkluderer, at selv pålæggelsen af en 

funktionel adskillelsesforpligtelse ikke har 

kunnet tilvejebringe effektiv konkurrence, 

kan den nationale tilsynsmyndighed 

pålægge en forpligtelse til juridisk 
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adskillelse. Denne forpligtelse kan 

omfatte et forbud mod, at de juridisk 

adskilte virksomheder kontrolleres af 

den/de samme ejer/ejere i sidste instans, 

og mod, at en af virksomhederne kan 

udøve en bestemmende indflydelse over 

den anden virksomhed via rettigheder, 

kontrakter eller andre midler. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1042 

Patrizia Toia 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 75 – stk. 2 – indledning 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

2. Når en national tilsynsmyndighed 

agter at pålægge et krav om funktionel 

adskillelse, forelægger den Kommissionen 

et forslag, der omfatter: 

2. Når en national tilsynsmyndighed 

agter at pålægge et krav om funktionel 

eller juridisk adskillelse, forelægger den 

Kommissionen et forslag, der omfatter: 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1043 

Evžen Tošenovský 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Virksomheder, der i overensstemmelse 

med artikel 65 i dette direktiv er udpeget 

som værende i besiddelse af en stærk 

markedsposition på et eller flere relevante 

markeder, skal underrette den nationale 

tilsynsmyndighed på forhånd og i god tid 

for at give den nationale tilsynsmyndighed 

mulighed for at vurdere virkningen af den 

planlagte transaktion, hvis den vil 

overdrage sit adgangsnet eller en væsentlig 

Virksomheder, der i overensstemmelse 

med artikel 65 i dette direktiv er udpeget 

som værende i besiddelse af en stærk 

markedsposition på et eller flere relevante 

markeder, skal underrette den nationale 

tilsynsmyndighed tre måneder på forhånd 

og i god tid for at give den nationale 

tilsynsmyndighed mulighed for at vurdere 

virkningen af den planlagte transaktion, 

hvis den vil overdrage sit adgangsnet eller 
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del heraf til en særskilt juridisk enhed med 

en anden ejer eller oprette en særskilt 

forretningsenhed med henblik på at give 

alle detailudbydere, herunder 

virksomhedens egne detailafdelinger, fuldt 

ud tilsvarende adgangsprodukter. 

en væsentlig del heraf til en særskilt 

juridisk enhed med en anden ejer eller 

oprette en særskilt forretningsenhed med 

henblik på at give alle detailudbydere, 

herunder virksomhedens egne 

detailafdelinger, fuldt ud tilsvarende 

adgangsprodukter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1044 

Patrizia Toia 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 76 – stk. 2 – afsnit 4 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

På grundlag af resultatet af analysen 

træffer den nationale tilsynsmyndighed i 

overensstemmelse med artikel 23 og 32 

afgørelse om at pålægge, opretholde, ændre 

eller ophæve forpligtelser med 

bestemmelserne i artikel 77, hvis det er 

hensigtsmæssigt. Den nationale 

tilsynsmyndighed kan i sin afgørelse gøre 

tilsagnene helt eller delvist bindende. 

Uanset artikel 65, stk. 5, kan den nationale 

tilsynsmyndighed gøre nogle eller alle 

tilsagn bindende i hele den periode, de 

afgives for. 

På grundlag af resultatet af analysen 

træffer den nationale tilsynsmyndighed i 

overensstemmelse med artikel 23 og 32. 

Den nationale tilsynsmyndighed kan i sin 

afgørelse gøre tilsagnene helt eller delvist 

bindende. Uanset artikel 65, stk. 5, kan den 

nationale tilsynsmyndighed gøre nogle 

eller alle tilsagn bindende i hele den 

periode, de afgives for. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1045 

Evžen Tošenovský 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 77 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Artikel 77  udgår 
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Vertikalt adskilte virksomheder  

1. Hvis en national tilsynsmyndighed 

finder, at en virksomhed, som ikke er 

aktiv på noget detailmarked for 

elektroniske kommunikationstjenester, 

har en stærk markedsposition på et eller 

flere engrosmarkeder, jf. artikel 65, 

vurderer den, om den pågældende 

virksomhed har følgende egenskaber: 

 

(a) alle selskaber og forretningsenheder 

inden for virksomheden, herunder alle 

selskaber, som kontrolleres, men ikke 

nødvendigvis ejes fuldstændig, af den(de) 

samme endelig(e) ejer(e), har kun 

nuværende og planlagte aktiviteter på 

engrosmarkeder for elektroniske 

kommunikationstjenester, og de har 

derfor ikke nogen aktiviteter på noget 

detailmarked for elektroniske 

kommunikationstjenester til slutbrugere i 

Unionen; 

 

(b) virksomheden har ikke nogen 

eksklusivaftale eller en aftale, som de 

facto udgør en eksklusivaftale, med nogen 

enkelt, selvstændig virksomhed senere i 

forsyningskæden, som er aktiv på et 

detailmarked for elektroniske 

kommunikationstjenester til private eller 

kommercielle slutbrugere. 

 

2. Hvis den nationale tilsynsmyndighed 

konkluderer, at betingelserne i stk. 1, litra 

a) og b), i denne artikel er opfyldt, kan 

tilsynsmyndigheden kun pålægge den 

pågældende virksomhed forpligtelser i 

henhold til artikel 70 eller 71. 

 

3. Den nationale tilsynsmyndighed 

reviderer de forpligtelser, der er pålagt 

virksomheden i henhold til denne artikel, 

hvis den konkluderer, at betingelserne i 

stk. 1, litra a) og b), i denne artikel ikke 

længere er opfyldt, og lader artikel 65-72 

finde anvendelse, hvis det er relevant. 

 

4. Den nationale tilsynsmyndighed 

reviderer også forpligtelser pålagt 

virksomheden i henhold til denne artikel, 
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hvis tilsynsmyndigheden på grundlag af 

beviser for betingelser og vilkår, som 

virksomheden tilbyder sine kunder senere 

i forsyningskæden, konkluderer, at der er 

opstået konkurrenceproblemer til ulempe 

for slutbrugerne, som kræver, at der 

pålægges en eller flere af forpligtelserne i 

artikel 67, 68, 69 eller 72, eller at de 

pålagte forpligtelser ændres i 

overensstemmelse med stk. 2. 

5. Pålæggelsen af forpligtelser og revision 

af disse i overensstemmelse med denne 

artikel gennemføres i henhold til 

procedurerne i artikel 23, 32 og 33. 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1046 

Michel Reimon 

på vegne af Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 77 – stk. 1 – litra b 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

b) virksomheden har ikke nogen 

eksklusivaftale eller en aftale, som de facto 

udgør en eksklusivaftale, med nogen 

enkelt, selvstændig virksomhed senere i 

forsyningskæden, som er aktiv på et 

detailmarked for elektroniske 

kommunikationstjenester til private eller 

kommercielle slutbrugere. 

b) virksomheden har ikke nogen 

eksklusivaftale eller en aftale, som de jure 

or de facto udgør en eksklusivaftale, med 

nogen enkelt, selvstændig virksomhed 

senere i forsyningskæden, som er aktiv på 

et detailmarked for elektroniske 

kommunikationstjenester til private eller 

kommercielle slutbrugere og/eller 

begrænser tredjepartsadgang til 

bygningsingeniørarbejde og/eller 

begrænser tredjepartsadgang til og 

anvendelse af specifikke netelementer og 

lignende faciliteter. 

Or. en 
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Begrundelse 

Det er vigtigt, at engrosvirksomheder ikke udnytter deres monopolposition til at begrænse 

tredjeparts adgang. Krav om åben adgang er derfor vigtige. De bør i denne forbindelse være 

underlagt forpligtelser til regnskabsmæssig adskillelse og priskontrol for at sikre fuld 

gennemsigtighed. 

 

Ændringsforslag   1047 

Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 77 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 b a) virksomheden er ikke en adskilt 

virksomhed som omhandlet i artikel 75 og 

76; 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 104 er denne ændring nødvendig af 

presserende årsager i forbindelse med tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   1048 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 77 – stk. 2 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

2. Hvis den nationale 

tilsynsmyndighed konkluderer, at 

betingelserne i stk. 1, litra a) og b), i denne 

artikel er opfyldt, kan tilsynsmyndigheden 

kun pålægge den pågældende virksomhed 

forpligtelser i henhold til artikel 70 eller 

71. 

2. Hvis den nationale 

tilsynsmyndighed konkluderer, at 

betingelserne i stk. 1, litra a) og b), i denne 

artikel er opfyldt, kan tilsynsmyndigheden 

kun pålægge den pågældende virksomhed 

forpligtelser i henhold til artikel 67, 70, 71 

og 72. 

Or. en 
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Ændringsforslag   1049 

Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 77 – stk. 2 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

2. Hvis den nationale 

tilsynsmyndighed konkluderer, at 

betingelserne i stk. 1, litra a) og b), i denne 

artikel er opfyldt, kan tilsynsmyndigheden 

kun pålægge den pågældende virksomhed 

forpligtelser i henhold til artikel 70 eller 

71. 

2. Hvis den nationale 

tilsynsmyndighed konkluderer, at 

betingelserne i stk. 1, litra a) og b), i denne 

artikel er opfyldt, kan tilsynsmyndigheden 

kun pålægge den pågældende virksomhed 

forpligtelser i henhold til artikel 70 eller 

72. 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 104 er denne ændring nødvendig af 

presserende årsager i forbindelse med tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   1050 

Patrizia Toia 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 77 – stk. 2 a (nyt) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 2 a. Den nationale tilsynsmyndighed 

skal vurdere, om disse betingelser er 

opfyldt, selv hvis virksomheden tilbyder 

fysisk forbindelse til slutbrugerne eller 

varetager overføring af signaler og 

netelementer til virkeliggørelse eller 

udvikling af en lokal fysisk infrastruktur 

for håndværkere, forretninger og erhverv. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1051 

Patrizia Toia 
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Forslag til direktiv 

Artikel 77 – stk. 4 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

4. Den nationale tilsynsmyndighed 

reviderer også forpligtelser pålagt 

virksomheden i henhold til denne artikel, 

hvis tilsynsmyndigheden på grundlag af 

beviser for betingelser og vilkår, som 

virksomheden tilbyder sine kunder senere 

i forsyningskæden, konkluderer, at der er 

opstået konkurrenceproblemer til ulempe 

for slutbrugerne, som kræver, at der 

pålægges en eller flere af forpligtelserne i 

artikel 67, 68, 69 eller 72, eller at de 

pålagte forpligtelser ændres i 

overensstemmelse med stk. 2. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1052 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 78 – stk. 2 – afsnit 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Den nationale tilsynsmyndighed sikrer, at 

afviklingsprocessen indeholder en 

gennemskuelig tidsplan og gennemskuelige 

betingelser, herunder bl.a. en passende 

anmeldelses- og transitionsperiode, og at 

der er adgang til alternative 

sammenlignelige produkter, som giver 

adgang til de netelementer, der erstatter 

den afviklede infrastruktur, hvis dette er 

nødvendigt for at sikre konkurrence og 

slutbrugerne rettigheder. 

Den nationale tilsynsmyndighed sikrer, at 

afviklingsprocessen indeholder en 

gennemskuelig tidsplan og gennemskuelige 

betingelser, herunder bl.a. en passende 

anmeldelses- og transitionsperiode, og at 

der er adgang til alternative 

sammenlignelige produkter, som giver 

adgang til de netelementer, der erstatter 

den afviklede infrastruktur rettidigt, hvis 

dette er nødvendigt for at sikre 

konkurrence og slutbrugerne rettigheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1053 
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Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 78 – stk. 2 – afsnit 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Den nationale tilsynsmyndighed sikrer, at 

afviklingsprocessen indeholder en 

gennemskuelig tidsplan og gennemskuelige 

betingelser, herunder bl.a. en passende 

anmeldelses- og transitionsperiode, og at 

der er adgang til alternative 

sammenlignelige produkter, som giver 

adgang til de netelementer, der erstatter 

den afviklede infrastruktur, hvis dette er 

nødvendigt for at sikre konkurrence og 

slutbrugerne rettigheder. 

Den nationale tilsynsmyndighed sikrer, at 

afviklingsprocessen indeholder en 

gennemskuelig tidsplan og gennemskuelige 

betingelser, herunder bl.a. en konkret 

tidsfrist, en passende anmeldelses- og 

transitionsperiode, og at der er adgang til 

tilsvarende produkter, som giver adgang til 

de netelementer, der erstatter den afviklede 

infrastruktur, hvis dette er nødvendigt for 

at sikre konkurrence og slutbrugerne 

rettigheder. 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 104 er denne ændring nødvendig af 

presserende årsager i forbindelse med tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   1054 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 78 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

a) om internetudbyderen beviseligt har 

skabt de rette betingelser for migration, 

herunder gjort et sammenligneligt 

alternativt accessprodukt tilgængeligt, som 

giver mulighed for at nå ud til de samme 

slutbrugere, som kunne nås via den 

eksisterende infrastruktur og 

a) om internetudbyderen beviseligt har 

skabt de rette betingelser for migration, 

herunder gjort et sammenligneligt 

alternativt accessprodukt tilgængeligt 

rettidigt, som giver mulighed for at nå ud 

til de samme potentielle slutbrugere, som 

kunne nås via den eksisterende 

infrastruktur og 

Or. en 
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Ændringsforslag   1055 

Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 78 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

a) om internetudbyderen beviseligt har 

skabt de rette betingelser for migration, 

herunder gjort et sammenligneligt 

alternativtaccessprodukt tilgængeligt, som 

giver mulighed for at nå ud til de samme 

slutbrugere, som kunne nås via den 

eksisterende infrastruktur og 

a) om internetudbyderen beviseligt har 

skabt de rette betingelser for migration, 

herunder gjort et tilsvarende accessprodukt 

tilgængeligt, som giver mulighed for at nå 

ud til de samme slutbrugere, som kunne 

nås via den eksisterende infrastruktur og 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 104 er denne ændring nødvendig af 

presserende årsager i forbindelse med tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   1056 

Michel Reimon 

på vegne af Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 79 – stk. 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 

slutbrugere på deres område, under 

hensyntagen til særlige nationale forhold, 

har adgang til tilgængelige funktionelle 

internetadgangs- og 

talekommunikationstjenester, til en rimelig 

pris, som er af den kvalitet, der er 

specificeret for deres område, herunder den 

underliggende forbindelse, som minimum 

på et fast sted. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 

slutbrugere på deres område, under 

hensyntagen til særlige nationale forhold, 

har adgang til tilgængelige 

bredbåndsinternetadgangs- og 

talekommunikationstjenester, til en rimelig 

pris, som er af den kvalitet, der er 

specificeret for deres område, herunder den 

underliggende forbindelse, som minimum 

på et fast sted. 

Or. en 
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Ændringsforslag   1057 

Michel Reimon 

på vegne af Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 79 – stk. 2 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne definerer den 

funktionelle internetadgangstjeneste, der 

er henvist til i stk. 1, med henblik på i 

tilstrækkelig grad at afspejle de tjenester, 

som anvendes af flertallet af slutbrugere 

på medlemsstatens område. Med henblik 

herpå skal funktionelle 

internetadgangstjenester være i stand til 

at understøtte det minimum af tjenester, 

der er fastsat i bilag V. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1058 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 79 – stk. 2 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne definerer den 

funktionelle internetadgangstjeneste, der er 

henvist til i stk. 1, med henblik på i 

tilstrækkelig grad at afspejle de tjenester, 

som anvendes af flertallet af slutbrugere på 

medlemsstatens område. Med henblik 

herpå skal funktionelle 

internetadgangstjenester være i stand til at 

understøtte det minimum af tjenester, der 

er fastsat i bilag V. 

2. Medlemsstaterne definerer den 

funktionelle internetadgangstjeneste, der er 

henvist til i stk. 1, med henblik på i 

tilstrækkelig grad at afspejle de tjenester, 

som anvendes af flertallet af slutbrugere på 

medlemsstatens område. Med henblik 

herpå skal funktionelle 

internetadgangstjenester være i stand til, 

både hvad angår hastighed og 

datamængder, at understøtte mindst det 

minimum af tjenester, der er fastsat i bilag 

V. Den fungerende 

internetadgangstjeneste skal være i 
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overensstemmelse med forpligtelserne om 

åbne internet som angivet forordning 

2120/2015. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1059 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 81 – stk. 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

1. Hvis en medlemsstat i tilstrækkelig 

grad har påvist under hensyntagen til 

resultaterne af den geografiske 

undersøgelse gennemført jf. artikel 22, stk. 

1, at tilgængeligheden på et sted af en 

funktionel internetadgangstjeneste, som 

fastsat i overensstemmelse med artikel 79, 

stk. 2, og af en talekommunikationstjeneste 

ikke kan sikres på normale kommercielle 

vilkår eller gennem andre politiske 

redskaber, kan den pålægge en passende 

pligt til at forsyne alle, der anmoder om at 

tilgå disse tjenester på medlemsstatens 

område. 

1. Hvis en medlemsstat i tilstrækkelig 

grad har påvist under hensyntagen til 

resultaterne af den geografiske 

undersøgelse gennemført jf. artikel 22, stk. 

1, at tilgængeligheden på et sted af en 

funktionel internetadgangstjeneste, som 

fastsat i overensstemmelse med artikel 79, 

stk. 2, og af en talekommunikationstjeneste 

ikke er sikret i øjeblikket på normale 

kommercielle vilkår eller gennem andre 

politiske redskaber, kan den pålægge en 

passende pligt til at forsyne alle, der 

anmoder om at tilgå disse tjenester på 

medlemsstatens område. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1060 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 83 – stk. 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

1. Medlemsstater skal sikre, at, ved at 

sørge for faciliteter og yderligere tjenester 

som henvist til i artikel 79, disse 

virksomheder, der sørger for tjenesterne i 

overensstemmelse med artikel 79, 81 og 

1. Medlemsstater skal sikre, at, ved at 

sørge for faciliteter og yderligere tjenester 

som henvist til i artikel 79, disse 

virksomheder, der sørger for 

talekommunikation og internetadgang i 
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82, etablerer vilkår og betingelser på en 

sådan måde, at slutbrugeren ikke er 

forpligtet til at betale for faciliteter eller 

tjenester, som ikke er nødvendige eller ikke 

påkrævede for den anmodede tjeneste. 

overensstemmelse med artikel 79, 81 og 

82, etablerer vilkår og betingelser på en 

sådan måde, at slutbrugeren ikke er 

forpligtet til at betale for faciliteter eller 

tjenester, som ikke er nødvendige eller ikke 

påkrævede for den anmodede tjeneste. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1061 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 85 – stk. 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Såfremt de nationale tilsynsmyndigheder 

på grundlag af den i artikel 84 omhandlede 

nettoomkostningsberegning mener, at en 

virksomhed pålægges en urimelig byrde, 

skal medlemsstaterne efter anmodning fra 

en udpeget virksomhed beslutte at: 

1. Såfremt de nationale tilsynsmyndigheder 

på grundlag af den i artikel 84 omhandlede 

netomkostningsberegning mener, at en 

virksomhed pålægges en urimelig byrde, 

skal medlemsstaterne efter anmodning fra 

en udpeget virksomhed beslutte at: 

a) indføre en ordning, der på transparente 

vilkår giver den pågældende virksomhed 

kompensation fra offentlige midler for de 

beregnede nettoomkostninger og/eller 

(b) for at dele nettoomkostningerne til 

forsyningspligt mellem udbydere af 

elektroniske kommunikationsnet og -

tjenester og de virksomheder, der leverer 

informationssamfundstjenester som 

defineret i direktiv 2000/31/EF, og som 

tegner sig for en stor del af 

bredbåndsforbruget. 

Or. en 

Begrundelse 

Medlemsstaterne skal opretholde fleksibilitet i forbindelse med finansiering af 

forsyningspligtordningen. 
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Ændringsforslag   1062 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 85 – stk. 2 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

indføre en ordning, der på transparente 

vilkår giver den pågældende virksomhed 

kompensation fra offentlige midler for de 

beregnede nettoomkostninger. Kun 

nettoomkostningerne, som fastsat i 

henhold til artikel 84, af forpligtelserne i 

artikel 79, 81 og 82 må finansieres. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Medlemsstaterne skal opretholde fleksibilitet i forbindelse med finansiering af 

forsyningspligtordningen. I tråd med ændringsforslaget til artikel 85 – stk. 1. 

 

Ændringsforslag   1063 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 85 – stk. 2 a (nyt) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 2. Såfremt nettoomkostningerne deles i 

henhold til stk. 1, litra b), fastsætter 

medlemsstaterne en deleordning, som 

forvaltes af den nationale 

tilsynsmyndighed eller af en af de 

begunstigede uafhængig instans under de 

nationale tilsynsmyndigheders tilsyn. Kun 

nettoomkostningerne, som fastsat i 

henhold til artikel 84, i forbindelse med 

forpligtelserne i artikel 79, 81 og 82 må 

finansieres. 

Or. en 
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Begrundelse 

Medlemsstaterne skal opretholde fleksibilitet i forbindelse med finansiering af 

forsyningspligtordningen. I tråd med ændringsforslaget til artikel 85 – stk. 1. 

 

Ændringsforslag   1064 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 85 – stk. 2 b (nyt) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 3. En deleordning skal overholde 

principperne om transparens, mindst 

mulig konkurrenceforvridning, ikke-

diskriminering og proportionalitet, jf. 

principperne i bilag IV, del B. 

Medlemsstaterne kan vælge ikke at kræve 

bidrag fra virksomheder, hvis nationale 

omsætning ikke overstiger en fastsat 

grænse. 

Or. en 

Begrundelse 

Medlemsstaterne skal opretholde fleksibilitet i forbindelse med finansiering af 

forsyningspligtordningen. I tråd med ændringsforslaget til artikel 85 – stk. 1. 

 

Ændringsforslag   1065 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 85 – stk. 2 c (nyt) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 4. Eventuelle udgifter i forbindelse med 

deling af omkostningerne ved 

forsyningspligten skal udskilles fra de 

øvrige udgifter og anføres særskilt for 

hver enkelt virksomheds vedkommende. 
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Sådanne udgifter kan ikke pålægges eller 

afkræves virksomheder, der ikke udbyder 

tjenester i den medlemsstat, der har 

indført den pågældende deleordning. 

Or. en 

Begrundelse 

Medlemsstaterne skal opretholde fleksibilitet i forbindelse med finansiering af 

forsyningspligtordningen. I tråd med ændringsforslaget til artikel 85 – stk. 1. 

 

Ændringsforslag   1066 

Evžen Tošenovský 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 87 – stk. 4 – afsnit 3 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

BEREC opretter et centralt register for 

numre med ret til ekstraterritoriel 

anvendelse, som de nationale 

tilsynsmyndigheder indberetter de 

relevante oplysninger til. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1067 

Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 88 – stk. 6 – afsnit 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Hvis brugsretten til numre også omfatter 

ekstraterritoriel brug af disse inden for 

Unionen, i henhold til artikel 87, stk. 4, 

behæfter de nationale tilsynsmyndigheder 

brugsretten med specifikke betingelser for 

at sikre, at alle de relevante nationale 

forbrugerbeskyttelsesregler og nationale 

regler vedrørende brug af numre i den 

Hvis brugsretten til numre også omfatter 

ekstraterritoriel brug af disse inden for 

Unionen, i henhold til artikel 87, stk. 4, 

behæfter de nationale tilsynsmyndigheder 

brugsretten med specifikke betingelser for 

at sikre, at alle de relevante nationale 

forbrugerbeskyttelsesregler og nationale 

regler vedrørende brug af numre i den 

medlemsstat, hvor numrene bruges, 
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medlemsstat, hvor numrene bruges, 

overholdes. 

overholdes. Medlemsstaterne kan ikke 

pålægge denne brugsret yderligere 

forpligtelser efterfølgende. 

Or. en 

Begrundelse 

Da der allerede er knyttet særlige betingelser for overensstemmelse til brugsretten i alle de 

relevante medlemsstater, bør det ikke være muligt for medlemsstaterne at tilføje nye krav, da 

det ville skabe en hindring for det indre marked. I overensstemmelse med forretningsordenens 

artikel 104 er denne ændring nødvendig af presserende årsager i forbindelse med tekstens 

indre logik. 

 

Ændringsforslag   1068 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 91 – stk. 1 – indledning 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 

nationale tilsynsmyndigheder tager alle 

nødvendige skridt, hvor det er teknisk og 

økonomisk tænkeligt, og bortset fra hvor 

en opkaldt slutbruger af kommercielle 

årsager har valgt at begrænse adgang ved at 

ringe til partier i specielle geografiske 

områder, for at sikre, at slutbrugere er i 

stand til:  

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 

nationale tilsynsmyndigheder tager alle 

nødvendige skridt, hvor det er teknisk og 

økonomisk tænkeligt, og bortset fra hvor 

en opkaldt slutbruger af kommercielle 

årsager har valgt at begrænse adgang ved at 

ringe til partier i specielle geografiske 

områder, for at sikre, at slutbrugere af 

talekommunikationstjenester er i stand til: 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1069 

Morten Helveg Petersen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 92 – stk. 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Udbydere af elektroniske 

kommunikationsnet eller -tjenester 

opsætter ingen diskriminerende krav eller 

Udbydere af elektroniske 

kommunikationsnet eller -tjenester 

opsætter ingen diskriminerende krav eller 
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brugs- eller adgangsbetingelser for 

slutbrugere baseret på disses nationalitet 

eller bopælssted, medmindre sådanne 

forskelle er objektivt begrundede. 

brugs- eller adgangsbetingelser for 

slutbrugere baseret på disses nationalitet 

eller bopælssted, medmindre sådanne 

forskelle er objektivt begrundede og i 

overensstemmelse med rækkevidden og 

fortolkningen af de grundlæggende 

rettigheder som anført i chartrets artikel 

52. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1070 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 92 – stk. 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Udbydere af elektroniske 

kommunikationsnet eller -tjenester 

opsætter ingen diskriminerende krav eller 

brugs- eller adgangsbetingelser for 

slutbrugere baseret på disses nationalitet 

eller bopælssted, medmindre sådanne 

forskelle er objektivt begrundede. 

1. Udbydere af elektroniske 

kommunikationsnet eller -tjenester 

opsætter ingen diskriminerende krav eller 

brugs- eller adgangsbetingelser for 

slutbrugere baseret på disses nationalitet 

eller bopælssted, medmindre sådanne 

forskelle er objektivt begrundede. 

Or. en 

Begrundelse 

I forslaget til et indre marked for telekommunikation offentliggjort den 11. september 2013 

har Kommissionen allerede foreslået at regulere EU-interne opkald og sms-beskeder, som 

stammer fra det land, hvor der er tegnet et mobilabonnement, og termineres i en anden 

medlemsstat med henblik på eliminering af prohibitive overpriser. Denne bestemmelse 

genintroducerer dette forslag. 

 

Ændringsforslag   1071 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 92 – stk. 1 a (nyt) 
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Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 2. Udbydere af elektronisk 

kommunikation til offentligheden må ikke 

benytte takster for EU-intern 

kommunikation, der termineres i en 

anden medlemsstat, som er højere, 

medmindre det kan begrundes objektivt: 

 a) for fastnetkommunikation må taksterne 

ikke overstige taksten for indenlandsk 

fjernkommunikation 

 b) for mobilkommunikation må taksterne 

ikke overstige eurotarifferne for 

henholdsvis reguleret tale- og sms-

roamingkommunikation i forordning 

(EF) nr. 531/2012. 

Or. en 

Begrundelse 

I forslaget til et indre marked for telekommunikation offentliggjort den 11. september 2013 

har Kommissionen allerede foreslået at regulere EU-interne opkald og sms-beskeder, som 

stammer fra det land, hvor der er tegnet et mobilabonnement, og termineres i en anden 

medlemsstat med henblik på eliminering af prohibitive overpriser. Denne bestemmelse 

genintroducerer dette forslag. 

 

Ændringsforslag   1072 

Michel Reimon 

på vegne af Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 92 a (ny) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 Artikel 92 a  

 1. Udbydere af elektroniske 

kommunikationstjenester til 

offentligheden må ikke benytte nogen 

takster for fast eller mobil EU-intern 

kommunikation, som termineres i en 

anden medlemsstat, der er forskellig fra 
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tarifferne for tjenester, som termineres i 

den samme stat, medmindre udbyderen 

godtgør, at denne må afholde direkte 

omkostninger, som er objektivt begrundet. 

 2. Seks måneder efter dette direktivs 

ikrafttræden, skal BEREC udstede 

retningslinjer for inddrivelse af sådanne 

objektivt begrundede direkte 

omkostninger i henhold til stk. 1. 

 3. Et år efter dette direktivs ikrafttræden 

og årligt derefter, skal Kommissionen 

uarbejde en rapport om anvendelse af 

forpligtelserne i stk. 1, herunder en 

vurdering af udviklingen af EU-interne 

kommunikationstariffer. 

Or. en 

Begrundelse 

This provision helps to build one pillar for a digital single market in telecoms and provides a 

simple and fair solution to expensive tariffs for international calls without having to regulate 

prices. Seeking to abolish any type of discriminatory practice, whether on access to services 

or prices for cross-border services, is very important for the creation of a true Digital Single 

Market for consumers. The prohibition of price differentiation based on the geographical 

origin and destination of a service is an adequate approach, and telecom providers should 

therefore never be allowed to have access or pricing policies based on these elements, unless 

unavoidable and significant additional costs need to be covered to offer the service. In these 

cases, the proposal foresees a wide exception where “objectively justified ”additional costs 

are present. In that regard, the proposed Directive must include legal clarity as to what 

should be the general principles to determine exemptions to the non-discrimination rule and 

mandate BEREC and NRAs to develop more detailed guidelines. Furthermore, the Directive 

should call on the Commission and NRAs to closely monitor on a case-by-case basis that 

service providers are respecting the criteria when their prices are discriminatory. Operators 

often denounce the amount of revenue they theoretically will stop receiving if they cannot 

overprice cross-border services. Yet it is of equal importance to understand that the 

disappearance of these expensive charges will increase the use of cross-border telecom 

services, generate more demand and therefore more revenue for operators. 

 

Ændringsforslag   1073 

Evžen Tošenovský 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 93 – overskrift 
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Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Overholdelse af grundlæggende 
rettigheder 

Grundlæggende rettigheder 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1074 

Evžen Tošenovský 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 93 – stk. 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

1. Nationale foranstaltninger 

vedrørende slutbrugeres adgang til eller 

benyttelse af tjenester og applikationer via 

elektroniske kommunikationsnet skal 

overholde fysiske personers 

grundlæggende rettigheder og 

frihedsrettigheder som defineret i Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder og generelle 

principper i EU-retten. 

1. Nationale foranstaltninger 

vedrørende slutbrugeres adgang til eller 

benyttelse af tjenester og applikationer via 

elektroniske kommunikationsnet skal 

overholde Den Europæiske Unions charter 

om grundlæggende rettigheder og generelle 

principper i EU-retten. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1075 

Evžen Tošenovský 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 93 – stk. 2 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

2. De af disse foranstaltninger 

vedrørende slutbrugeres adgang til eller 

benyttelse af tjenester og applikationer via 

elektroniske kommunikationsnet, der kan 

begrænse disse grundlæggende rettigheder 

eller frihedsrettigheder, må kun indføres, 

hvis de er fastsat ved lov og respekterer det 

væsentligste indhold i disse rettigheder og 

2. De af disse foranstaltninger 

vedrørende slutbrugeres adgang til eller 

benyttelse af tjenester og applikationer via 

elektroniske kommunikationsnet, der kan 

begrænse udøvelsen af disse rettigheder 

eller frihedsrettigheder, må kun indføres, 

hvis de er fastsat ved lov og respekt for 

disse rettigheder og frihedsrettigheder, som 



 

PE602.952v01-00 150/191 AM\1122811DA.docx 

DA 

frihedsrettigheder, er hensigtsmæssige, 

forholdsmæssigt afpassede og nødvendige, 

og oprigtigt opfylder mål af almen 

interesse, der er anerkendt af Unionen, 

eller opfylder behovet for at beskytte 

andres rettigheder og frihedsrettigheder i 

overensstemmelse med artikel 52, stk. 1, i 

Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder og generelle 

principper i EU-retten, herunder effektiv 

retsbeskyttelse og ret til en retfærdig 

rettergang. Følgelig må disse 

foranstaltninger kun træffes under 

hensyntagen til princippet om 

uskyldsformodning og retten til privatlivets 

fred. En forudgående, retfærdig og upartisk 

procedure skal garanteres, herunder den 

eller de berørte personers ret til at blive 

hørt, med forbehold af behovet for 

passende betingelser og proceduremæssige 

ordninger i behørigt begrundede 

hastetilfælde i overensstemmelse med den 

europæiske konvention til beskyttelse af 

menneskerettigheder og grundlæggende 

frihedsrettigheder i Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder. Retten til en effektiv og 

rettidig domstolskontrol skal garanteres. 

er anerkendt af charteret, er 

hensigtsmæssige, forholdsmæssigt 

afpassede og nødvendige, og oprigtigt 

opfylder mål af almen interesse, der er 

anerkendt af Unionen, eller opfylder 

behovet for at beskytte andres rettigheder 

og frihedsrettigheder i overensstemmelse 

med artikel 52, stk. 1, i Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder og generelle principper i EU-

retten, herunder retten til et effektivt 

retsmiddel og en retfærdig rettergang. 

Følgelig må disse foranstaltninger kun 

træffes under hensyntagen til princippet om 

uskyldsformodning og retten til privatlivets 

fred. En forudgående, retfærdig og upartisk 

procedure skal garanteres, herunder den 

eller de berørte personers ret til at blive 

hørt, med forbehold af behovet for 

passende betingelser og proceduremæssige 

ordninger i behørigt begrundede 

hastetilfælde i overensstemmelse med 

charteret. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1076 

Morten Helveg Petersen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 93 – stk. 2 a (nyt) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 2 a. Senest den ... [dato] skal BEREC 

med henblik på at bidrage til en 

konsekvent overholdelse af de 

grundlæggende rettigheder, efter at have 

hørt interessenter og i tæt samarbejde 

med Kommissionen og Den Europæiske 

Unions Agentur for Grundlæggende 
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Rettigheder, udstede retningslinjer for 

generelle strategier, der skal sikre, at 

nationale foranstaltninger vedrørende 

slutbrugers adgang til eller brug af 

tjeneste og applikationer via elektroniske 

kommunikationsnet overholder de 

grundlæggende rettigheder og friheder, 

der sikres med charteret og de almindelige 

principper i EU-retten. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1077 

András Gyürk 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 94 – stk. 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Medlemsstaterne må ikke i national ret 

opretholde eller indføre bestemmelser om 

beskyttelse af slutbrugere vedrørende 

emner, som er omfattet af dette afsnit, og 

som afviger fra de bestemmelser, der er 

fastsat heri, herunder strengere eller 

lempeligere bestemmelser som skal sikre 

et anderledes beskyttelsesniveau, 

medmindre andet fremgår af dette afsnit. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Vi mener, at den nuværende tilgang giver medlemsstaterne mulighed for at tilpasse EU-

rammebestemmelserne til de særlige nationale behov og den teknologiske udvikling og 

udforme løsninger, der er målrettet den særlige kommercielle praksis, der påvises på de 

nationale markeder, og fastsætter referencebenchmarks, som bidrager til gradvist at forbedre 

slutbrugerbeskyttelsen på sektorplan i EU. Maksimal harmonisering kan resultere i 

forringelser i slutbrugergarantierne. Den nuværende lovgivning sikrer ordentlige rammer til 

beskyttelse af slutbrugere. 

 

Ændringsforslag   1078 
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José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 94 – stk. 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Medlemsstaterne må ikke i national ret 

opretholde eller indføre bestemmelser om 

beskyttelse af slutbrugere vedrørende 

emner, som er omfattet af dette afsnit, og 

som afviger fra de bestemmelser, der er 

fastsat heri, herunder strengere eller 

lempeligere bestemmelser som skal sikre 

et anderledes beskyttelsesniveau, 

medmindre andet fremgår af dette afsnit. 

Medlemsstaterne må i national ret under 

ingen omstændigheder indføre 

bestemmelser om beskyttelse af 

slutbrugere, som undergraver de 

bestemmelser, der er fastsat heri, da det 

udgør det minimumsniveau af 

slutbrugerbeskyttelse, der tilstræbes i EU. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1079 

Krišjānis Kariņš 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 95 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

[...] udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1080 

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

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 95 – stk. 4 a (nyt) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 4 a. Udbydere af offentligt tilgængelige 

elektroniske kommunikationstjenester 

andre end nummeruafhængige 

interpersonelle kommunikationstjenester 
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skal omfatte den i stk. 1, 2 og 4 omtalte 

information som en del kontrakten selv. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1081 

Evžen Tošenovský 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 95 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Inden [ikrafttrædelsesdato + 12 måneder] 

træffer BEREC en afgørelse om en 

skabelon til aftaleresumé, hvori de 

vigtigste elementer fra oplysningskravene 

fastsættes, jf. stk. 1 og 2. De vigtigste 

elementer omfatter som minimum følgende 

oplysninger: 

Inden [ikrafttrædelsesdato + 12 måneder] 

træffer Kommissionen en afgørelse om en 

skabelon til aftaleresumé, hvori de 

vigtigste elementer fra oplysningskravene 

fastsættes, jf. stk. 1 og 2. De vigtigste 

elementer omfatter som minimum følgende 

oplysninger: 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1082 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 95 – stk. 6 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

6. Udbydere af 

internetadgangstjenester og udbydere af 

offentligt tilgængelige nummerbaserede 

interpersonelle kommunikationstjenester 

skal tilbyde slutbrugere mulighed for at 

overvåge og kontrollere brugen af enhver 

tjeneste, der faktureres på grundlag af 

enten tids- eller mængdeforbrug. Denne 

mulighed skal give adgang til rettidige 

oplysninger om forbruget af en tjeneste set 

i sammenhæng med prisvilkårene. 

6. Udbydere af 

internetadgangstjenester og udbydere af 

offentligt tilgængelige 

talekommunikationstjenester skal tilbyde 

slutbrugere mulighed for at overvåge og 

kontrollere brugen af enhver tjeneste, der 

faktureres på grundlag af enten tids- eller 

mængdeforbrug. Denne mulighed skal give 

adgang til rettidige oplysninger om 

forbruget af en tjeneste set i sammenhæng 

med prisvilkårene. 

Or. en 
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Ændringsforslag   1083 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 96 – stk. 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

1. De nationale tilsynsmyndigheder 

sikrer, at de oplysninger, der er henvist til i 

bilag VIII, offentliggøres i en klar, 

forståelig og let tilgængelig form af de 

virksomheder, der leverer offentligt 

tilgængelige elektroniske 

kommunikationstjenester, som ikke er 

nummeruafhængige interpersonelle 
kommunikationstjenester, eller af den 

nationale tilsynsmyndighed selv. De 

nationale tilsynsmyndigheder kan 

fastsætte yderligere krav til, i hvilken form 

sådanne oplysninger skal offentliggøres. 

1. De nationale tilsynsmyndigheder 

sikrer, at de oplysninger, der er henvist til i 

bilag VIII, offentliggøres i en klar, 

forståelig og let tilgængelig form af de 

virksomheder, der leverer offentligt 

tilgængelige talekommunikationstjenester 

eller offentligt tilgængelige 

internetadgangstjenester. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1084 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 96 – stk. 2 – afsnit 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

De nationale tilsynsmyndigheder skal 

sikre, at slutbrugerne har gratis adgang til 

mindst ét uafhængigt værktøj, som gør dem 

i stand til at sammenligne og evaluere 

priser og takster samt kvaliteten af 

forskellige offentligt tilgængelige 

elektroniske kommunikationstjenester, som 

ikke er nummeruafhængige interpersonelle 

kommunikationstjenester. 

De nationale tilsynsmyndigheder kan sikre, 

at slutbrugerne har gratis adgang til mindst 

ét uafhængigt værktøj, som gør dem i stand 

til at sammenligne og evaluere priser og 

takster samt kvaliteten af forskellige 

offentligt tilgængelige elektroniske 

kommunikationstjenester, som ikke er 

nummeruafhængige interpersonelle 

kommunikationstjenester. 

Or. en 
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Ændringsforslag   1085 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 98 – stk. 3 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

3. Slutbrugere har ret til at opsige 

deres aftale uden nogen omkostninger ved 

meddelelse om ændring i aftalevilkårene, 

der foreslås af udbyderen af offentligt 

tilgængelige elektroniske 

kommunikationstjenester, som ikke er 

nummeruafhængige interpersonelle 

kommunikationstjenester, medmindre de 

foreslåede ændringer udelukkende er til 

fordel for slutbrugeren, eller de er strengt 

nødvendige for at gennemføre lov- eller 

regelændringer. Udbydere skal underrette 

slutbrugere med mindst en måneds varsel 

om sådanne ændringer, og de skal samtidig 

underrette dem om deres ret til gratis at 

opsige aftalen, hvis de ikke accepterer de 

nye vilkår. Medlemsstaterne sikrer, at 

underretningen foregår på en klar og 

forståelig måde på et varigt medium og i et 

format, som blev valgt af slutbrugeren, da 

aftalen blev indgået. 

3. Slutbrugere har ret til at opsige 

deres aftale uden nogen omkostninger ved 

meddelelse om ændring i aftalevilkårene, 

der foreslås af udbyderen af offentligt 

tilgængelige elektroniske 

kommunikationstjenester, som ikke er 

nummeruafhængige interpersonelle 

kommunikationstjenester, medmindre de 

foreslåede ændringer er strengt nødvendige 

for at gennemføre lov- eller 

regelændringer. Udbydere skal underrette 

slutbrugere med mindst en måneds varsel 

om sådanne ændringer, og de skal samtidig 

underrette dem om deres ret til gratis at 

opsige aftalen, hvis de ikke accepterer de 

nye vilkår. Medlemsstaterne sikrer, at 

underretningen foregår på en klar og 

forståelig måde på et varigt medium og i et 

format, som blev valgt af slutbrugeren, da 

aftalen blev indgået. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1086 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 98 – stk. 4 a (nyt) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 4 a. Enhver vedvarende eller 

regelmæssigt forekommende væsentlig 
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uoverensstemmelse mellem 

internetadgangstjenestens faktiske 

hastighed eller andre 

tjenestekvalitetsparametre og den 

hastighed og de kvalitetsparametre, der 

angives af udbyderen af 

internetadgangstjenesterne, hvor de 

relevante forhold er blevet fastslået af en 

overvågningsmekanisme, som er godkendt 

af den nationale tilsynsmyndighed, for en 

afvigelse fra det aftalte tjenesteniveau 

med henblik på at udløse de afhjælpende 

foranstaltninger, der står til rådighed for 

forbrugeren i henhold til national ret. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1087 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 99 – stk. 1 – afsnit 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

I forbindelse med at skifte mellem 

udbydere af internetadgangstjenester 

forsyner udbyderne slutbrugeren med 

tilstrækkelige oplysninger før og under 

skiftet samt sikrer, at tjenesten fortsat er 

tilgængelig. Den modtagende udbyder 

sikrer, at aktiveringen af tjenesten finder 

sted på den dato, der er aftalt med 

slutbrugeren. Den afgivende udbyder 

fortsætter med at stille tjenesten til 

rådighed på samme vilkår, indtil tjenesten 

er blevet aktiveret hos den modtagende 

udbyder. Den tid, tjenesten er utilgængelig, 

må ikke udgøre mere end én arbejdsdag. 

I forbindelse med at skifte mellem 

udbydere af elektroniske 

kommunikationstjenester, som ikke er 

nummeruafhængige interpersonelle 

kommunikationstjenester, skal de 

pågældende udbydere forsyne slutbrugeren 

med tilstrækkelige oplysninger, før og 

under skifteprocessen og sikre den fortsatte 

tjeneste. Den modtagende udbyder sikrer, 

at aktiveringen af tjenesten finder sted på 

den dato, der er aftalt med slutbrugeren. 

Den afgivende udbyder fortsætter med at 

stille tjenesten til rådighed på samme 

vilkår, indtil tjenesten er blevet aktiveret 

hos den modtagende udbyder. Den tid, 

tjenesten er utilgængelig, må ikke udgøre 

mere end én arbejdsdag. 

Or. en 
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Ændringsforslag   1088 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 105 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer i henhold til 

bestemmelserne i bilag X, at der er 

interoperabilitet mellem det deri 

omhandlede forbrugerudstyr til digitalt tv. 

Medlemsstaterne sikrer i henhold til 

bestemmelserne i bilag X, at der er 

interoperabilitet mellem det deri 

omhandlede forbrugerudstyr til digital 

radio og digitalt TV. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag   1089 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 105 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer i henhold til 

bestemmelserne i bilag X, at der er 

interoperabilitet mellem det deri 

omhandlede forbrugerudstyr til digitalt tv. 

Medlemsstaterne sikrer i henhold til 

bestemmelserne i bilag X, at der er 

interoperabilitet mellem det deri 

omhandlede forbrugerudstyr til digital 

radio og digitalt TV. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag   1090 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 106 – stk. 1 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne kan pålægge 

virksomheder i deres område, som udbyder 

elektroniske kommunikationsnet, der 

Medlemsstaterne kan pålægge 

virksomheder i deres område, som udbyder 

elektroniske kommunikationsnet og 
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anvendes til transmission af radio- og tv-

kanaler til offentligheden, en rimelig must 

carry-forpligtelse for så vidt angår radio- 

og nærmere bestemte tv-kanaler samt 

relaterede supplerende tjenester, navnlig 

tilgængelighedstjenester for at sikre 

slutbrugere med handicap behørig adgang 

og data, som understøtter tjenester til 

forbundne tv og elektroniske 

programoversigter, hvis et betydeligt antal 

slutbrugere af sådanne net anvender dem 

som deres primære adgang til modtagelse 

af radio- og tv-kanaler. En sådan 

forpligtelse pålægges udelukkende, hvis 

det er nødvendigt for at opfylde 

målsætninger i almenhedens interesse, som 

er klart defineret af den enkelte 

medlemsstat, og forpligtelsen skal stå i et 

rimeligt forhold til det tilsigtede mål og 

være transparent. 

tjenester, der anvendes til transmission af 

radiokanaler og audiovisuelle 

medietjenester til offentligheden, en 

rimelig must carry-forpligtelse for så vidt 

angår radiokanaler, audiovisuelle 

medietjenester samt relaterede supplerende 

tjenester, navnlig tilgængelighedstjenester 

for at sikre slutbrugere med handicap 

behørig adgang, og data, som understøtter 

og giver slutbrugerne adgang til tjenester 

til forbundne tv og tjenester anført i de 

elektroniske programoversigter, hvis et 

betydeligt antal slutbrugere af sådanne net 

og tjenester anvender dem til modtagelse 

af radiokanaler og audiovisuelle 

medietjenester. En sådan forpligtelse 

pålægges udelukkende, hvis det er 

nødvendigt for at opfylde målsætninger i 

almenhedens interesse, som er klart 

defineret af den enkelte medlemsstat, og 

forpligtelsen skal stå i et rimeligt forhold til 

det tilsigtede mål og være transparent. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag   1091 

Miapetra Kumpula-Natri, Flavio Zanonato, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 106 – stk. 1 – afsnit 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Medlemsstaterne kan pålægge 

virksomheder i deres område, som udbyder 

elektroniske kommunikationsnet, der 

anvendes til transmission af radio- og tv-

kanaler til offentligheden, en rimelig must 

carry-forpligtelse for så vidt angår 

bestemte radio- og tv-kanaler samt 

supplerende tjenester, navnlig 

tilgængelighedstjenester for at sikre 

handicappede slutbrugere med handicap 

behørig adgang og data, som understøtter 

tjenester til forbundne tv og elektroniske 

Medlemsstaterne kan pålægge 

virksomheder i deres område, som udbyder 

elektroniske kommunikationsnet, der 

anvendes til transmission af radiotjenester 

og audiovisuelle medietjenester til 

offentligheden, en rimelig must carry-

forpligtelse for så vidt angår bestemte 

radio- og tv-kanaler samt supplerende 

tjenester, navnlig tilgængelighedstjenester 

for at sikre handicappede slutbrugere med 

handicap behørig adgang og data, som 

understøtter og muliggør slutbrugers 
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programoversigter, hvis et betydeligt antal 

slutbrugere af sådanne net anvender dem 

som deres primære adgang til modtagelse 

af radio- og tv-kanaler. En sådan 

forpligtelse pålægges udelukkende, hvis 

det er nødvendigt for at opfylde 

målsætninger i almenhedens interesse, som 

er klart defineret af den enkelte 

medlemsstat, og forpligtelsen skal stå i et 

rimeligt forhold til det tilsigtede mål og 

være transparent. 

adgang til forbundne tv-tjenester og til de 

specifikke tjenester på elektroniske 

programoversigter, hvis et betydeligt antal 

slutbrugere af sådanne net og tjenester 

anvender dem til modtagelse af radio og 

audiovisuelle medietjenester. En sådan 

forpligtelse pålægges udelukkende, hvis 

det er nødvendigt for at opfylde 

målsætninger i almenhedens interesse, som 

er klart defineret af den enkelte 

medlemsstat, og forpligtelsen skal stå i et 

rimeligt forhold til det tilsigtede mål og 

være transparent. 

Or. en 

Begrundelse 

Henvisningen til "tv-kanaler" skal opdateres ved at erstatte den med "audiovisuelle 

medietjenester" for at gøre bestemmelsen mere fremtidssikker og teknologisk neutral. 

 

Ændringsforslag   1092 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 106 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hverken stk. 1 i denne artikel eller 

artikel 57, stk. 2, indskrænker 

medlemsstaternes ret til eventuelt at 

fastsætte en passende godtgørelse for så 

vidt angår foranstaltninger, der træffes i 

medfør af denne artikel, idet det sikres, at 

der under lignende omstændigheder ikke 

finder diskrimination sted i behandlingen 

af virksomheder, der udbyder elektroniske 

kommunikationsnet. I tilfælde hvor der er 

fastsat godtgørelse skal medlemsstaten 

sikre, at ordningen anvendes på en 

forholdsmæssig og transparent måde. 

2. Hverken stk. 1 i denne artikel eller 

artikel 57, stk. 2, indskrænker 

medlemsstaternes ret til eventuelt gennem 

en lovbestemmelse at fastsætte en passende 

godtgørelse for så vidt angår 

foranstaltninger, der træffes i medfør af 

denne artikel, idet det sikres, at der under 

lignende omstændigheder ikke finder 

diskrimination sted i behandlingen af 

virksomheder, der udbyder net og 

tjenester. I tilfælde hvor der er fastsat 

godtgørelse skal medlemsstaten sikre, at 

ordningen anvendes på en forholdsmæssig 

og transparent måde. 

Or. fr 
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Ændringsforslag   1093 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 107 – stk. 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

1. Uden at det berører artikel 83, stk. 

2, skal medlemsstaterne sikre, at de 

nationale tilsynsmyndigheder er i stand til 

at påbyde alle virksomheder, der udbyder 

internetadgang og/eller udbydere af 

offentligt tilgængelige nummerbaserede 

interpersonelle kommunikationstjenester, 

at gøre alle eller en del af de ekstra 

faciliteter oplistet i del B i bilag VI 

tilgængelige, som er underkastet teknisk 

gennemførlighed og økonomisk 

levedygtighed såvel som alle eller en del af 

de ekstra faciliteter oplistet i del A i bilag 

VI. 

1. Uden at det berører artikel 83, stk. 

2, skal medlemsstaterne sikre, at de 

nationale tilsynsmyndigheder er i stand til 

at påbyde alle virksomheder, der udbyder 

internetadgang og/eller udbydere af 

talekommunikationstjenester, at gøre alle 

eller en del af de ekstra faciliteter oplistet i 

del B i bilag VI tilgængelige, som er 

underkastet teknisk gennemførlighed og 

økonomisk levedygtighed, såvel som alle 

eller en del af de ekstra faciliteter oplistet i 

del A i bilag VI. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1094 

Evžen Tošenovský 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 109 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Artikel 109  udgår 

Udøvelse af de delegerede beføjelser  

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter tillægges Kommissionen på de i 

denne artikel fastlagte betingelser. 

 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 40, 60, 73, 102 og 108 

tillægges Kommissionen for en 

ubegrænset periode fra ... [datoen for den 

lovgivningsmæssige basisretsakts 
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ikrafttræden eller enhver anden dato 

fastsat af medlovgiverne]. 

3. Den i artikel 40, 60, 73, 102 og 108 

omhandlede delegation af beføjelser kan 

til enhver tid tilbagekaldes af Europa-

Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de 

beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får 

virkning dagen efter offentliggørelsen af 

afgørelsen i Den Europæiske Unions 

Tidende eller på et senere tidspunkt, der 

angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der 

allerede er i kraft. 

 

4. Inden vedtagelsen af en delegeret 

retsakt, hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt 

medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle 

aftale om bedre lovgivning af 13. april 

2016. 

 

5. Så snart Kommissionen vedtager en 

delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 

herom. 

 

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 

til artikel 40, 60, 73, 102 og 108 træder 

kun i kraft, hvis hverken Europa-

Parlamentet eller Rådet har gjort 

indsigelse inden for en frist på [to 

måneder ] fra meddelelsen af den 

pågældende retsakt til Europa-

Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-

Parlamentet og Rådet inden udløbet af 

denne frist begge har informeret 

Kommissionen om, at de ikke agter at 

gøre indsigelse. Fristen forlænges med [to 

måneder] på Europa-Parlamentets eller 

Rådets initiativ. 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1095 
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Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 114, stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1 a) I den forbindelse kontrollerer den 

navnlig, hvorvidt definitionen af "net med 

meget høj kapacitet" afspejler den p.t. 

mest effektive teknologi på markedet for 

så vidt angår præstationsfaktorerne 

båndbredde til down- og uplink, 

robusthed, fejlrelaterede parametre samt 

latenstid og variation i denne. 

Definitionen kan tilpasses, hvis der findes 

betydelige forbedringer, eller hvis andre 

præstationsfaktorer har vist sig at være 

relevante. 

Or. de 

Begrundelse 

Definitionen af "net med meget høj kapacitet" tager udgangspunkt i den state of the art-

teknologi, der p.t. benyttes på markedet. Ved at kontrollere definitionen med jævne 

mellemrum sikres det, at udbygningen af de mest effektive net også fremmes i fremtiden. 

 

Ændringsforslag   1096 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 114, stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Nyvurderingen foretages på 

grundlag af den samfundsmæssige, 

økonomiske og teknologiske udvikling, 

idet der bl.a. tages hensyn til mobilitet og 

transmissionshastighed under hensyn til 

den fremherskende teknologi, der anvendes 

af flertallet af slutbrugerne. Kommissionen 

forelægger Europa-Parlamentet og Rådet 

en rapport om resultatet af denne 

nyvurdering. 

(3) Nyvurderingen foretages på 

grundlag af den samfundsmæssige, 

økonomiske og teknologiske udvikling, 

idet der bl.a. tages hensyn til mobilitet og 

transmissionshastighed under hensyn til 

den fremherskende teknologi, der anvendes 

af flertallet af slutbrugerne. Inden for 

rammerne af denne nyvurdering vil 

definitionen af "net med meget høj 

kapacitet" også blive evalueret, og det 

kontrolleres, hvorvidt definitionen som 
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følge af den teknologiske udvikling og de 

ændrede markedsforhold fortsat opfylder 

de aktuelle krav. Kommissionen 

forelægger Europa-Parlamentet og Rådet 

en rapport om resultatet af denne 

nyvurdering. 

Or. de 

Begrundelse 

Det elektroniske kommunikationsnet, der består af optiske fiberelementer, giver p.t. den 

bedste netpræstation ud fra de gældende præstationsparametre. Det er dog et faktum, at 

teknologier videreudvikles, og at der opstår nye markedsforhold i de enkelte medlemsstater. 

Det skal derfor fremover være muligt at ændre i den aktuelle definition. 

 

Ændringsforslag   1097 

Morten Helveg Petersen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 114 – stk. 3 a (nyt) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 3 a. Kommissionen skal regelmæssigt 

revidere den i artikel 93 omhandlede 

overholdelse af de grundlæggende 

rettigheder. Sådan en revision skal 

gennemføres hvert femte år. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1098 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Forslag til direktiv 

Bilag I – stk. 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

De i dette bilag anførte vilkår er en 

udtømmende liste over de vilkår, som kan 

knyttes til generelle tilladelser til 

elektroniske kommunikationsnet og -

tjenester, bortset fra nummeruafhængige 

De i dette bilag anførte vilkår er en 

udtømmende liste over de vilkår, som kan 

knyttes til generelle tilladelser til 

elektroniske kommunikationsnet og -

tjenester, bortset fra nummeruafhængige 
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interpersonelle kommunikationstjeneste 

(del A), elektroniske kommunikationsnet 

(del B), elektroniske 

kommunikationstjenester, bortset fra 

nummeruafhængige interpersonelle 

kommunikationstjeneste, (del C), 

rettigheder til anvendelse af 

radiofrekvenser (del D) og rettigheder til 

anvendelse af numre (del E) 

interpersonelle kommunikationstjeneste 

(del A), elektroniske kommunikationsnet 

(del B), talekommunikationstjenester og 

internetadgangstjenester (del C), 

rettigheder til anvendelse af 

radiofrekvenser (del D) og rettigheder til 

anvendelse af numre (del E) 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1099 

Michel Reimon 

på vegne af Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 

Bilag I – del A – punkt 4 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

4. Kompetente nationale 

myndigheders mulighed for lovlig 

aflytning i overensstemmelse med direktiv 

2002/58/EF og Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 

1995 om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger54 . 

udgår 

_________________  

54 EFT L 281, 23.11.1995, s. 31.  

Or. en 

 

Ændringsforslag   1100 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Forslag til direktiv 

Bilag I – del A – punkt 4 
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Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

4. Kompetente nationale 

myndigheders mulighed for lovlig 

aflytning i overensstemmelse med direktiv 

2002/58/EF og Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 

1995 om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger54 . 

4. Kompetente nationale 

myndigheders mulighed for lovlig 

aflytning, hvor udbyderen er etableret 

eller driver et elektronisk 

kommunikationsnet og i 

overensstemmelse med direktiv 

2002/58/EF og Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 

1995 om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger og Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/41/EU af 3. april 2014 om den 

europæiske efterforskningskendelse 

vedrørende kriminalitet. 

_________________  

54 EFT L 281, 23.11.1995, s. 31.  

Or. en 

 

Ændringsforslag   1101 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Forslag til direktiv 

Bilag I – del A – punkt 7 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

7. Andre adgangsforpligtelser end de i 

nærværende direktivs artikel 13, der gælder 

virksomheder, der udbyder elektroniske net 

eller tjenester. 

7. Andre adgangsforpligtelser end de i 

nærværende direktivs artikel 13, der gælder 

virksomheder, der udbyder elektroniske net 

eller tjenester, herunder for at undgå tvivl 

i artikel 59, stk. 2. 

Or. en 

Begrundelse 

For at skabe forbindelse til artikel 59, stk. 2, om symmetriske forpligtelser. 
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Ændringsforslag   1102 

Edouard Martin 

 

Forslag til direktiv 

Bilag I – del 1 – punkt 6 a (nyt) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 6 a. Betingelser for en genvurdering af 

brugsrettigheder, når deres varighed 

overskrider det minimum, der er fastlagt i 

dette direktiv. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1103 

Miapetra Kumpula-Natri, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Forslag til direktiv 

Bilag I – del D – punkt 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

1. Forpligtelse til at yde en tjeneste 

eller anvende en type teknologi inden for 

rammerne af artikel 49 i nærværende 

direktiv, herunder, hvor det er passende, 

krav vedrørende tjenesters dækning og 

kvalitet. 

1. Forpligtelse til at yde en tjeneste 

eller anvende en type teknologi inden for 

rammerne af artikel 49 i nærværende 

direktiv, for at dække næsten 100 procent 

af de europæiske borgere og, hvor det er 

passende, krav vedrørende tjenesters 

kvalitet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1104 

Eva Kaili 

 

Forslag til direktiv 

Bilag I – del D – punkt 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

1. Forpligtelse til at yde en tjeneste 

eller anvende en type teknologi inden for 

rammerne af artikel 49 i nærværende 

1. Forpligtelse til at yde en tjeneste 

eller anvende en type teknologi inden for 

rammerne af artikel 49 i nærværende 
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direktiv, herunder, hvor det er passende, 

krav vedrørende tjenesters dækning og 

kvalitet. 

direktiv, for at dække næsten 100 procent 

af de europæiske borgere og, hvor det er 

passende, krav vedrørende tjenesters 

kvalitet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1105 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Forslag til direktiv 

Bilag II – del 2 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) Adgang til elektroniske 

programoversigter (EPG). 

b) Adgang til elektroniske 

programoversigter (EPG), herunder med 

hensyn til oplysninger, der giver 

slutbrugerne adgang til forbundne tv-

tjenester. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag   1106 

Miapetra Kumpula-Natri, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Forslag til direktiv 

Bilag II – del 2 – litra b 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

b) Adgang til elektroniske 

programoversigter (EPGs). 

b) Adgang til elektroniske 

programoversigter (EPGs), herunder til 

datastøtte og muliggørelse af slutbrugers 

adgang til forbundne tv-tjenester 

Or. en 

Begrundelse 

Medtagelse af "datastøtte og muliggørelse af slutbrugeradgang til at forbinde tv-tjenester" i 

bilag II del II (b), gør betingelserne for tildeling af adgang teknologineutrale og 

fremtidssikre. På denne måde kan de nationale tilsynsmyndigheder indføre 
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adgangsforpligtelser for at løse problemer med praksisser, der hindrer konkurrencen til skade 

for de europæiske forbrugere (data, som understøtter tjenester til forbundne tv kan omfatte 

audiovisuelle medietjenester, radio- og audiotjenester, men også interaktive tjenester, såsom 

applikationer, spil og afstemninger, klip, tekst, billeder og grafik). 

 

Ændringsforslag   1107 

Pervenche Berès 

 

Forslag til direktiv 

Bilag II – del 2 – litra b a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) c) Adgang til caching-funktioner. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag   1108 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis 

 

Forslag til direktiv 

Bilag II – del 2 a (ny) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 c) Adgang til caching-faciliteter. 

Or. en 

Begrundelse 

"Caching-faciliteter" spiller en stadig større rolle i distributionen af audiovisuelle 

medietjenester on demand. Vi bør vurdere denne udvikling og tillade de nationale 

tilsynsmyndigheder at indføre adgangsforpligtelser om nødvendigt. 

 

Ændringsforslag   1109 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Forslag til direktiv 

Bilag III 
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Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Kriterier for fastsættelse af engrostakster 

for terminering af taleopkald 

udgår 

Kriterier og parametre for fastsættelse af 

engrostakster på markedet for 

terminering af taleopkald i fast- og 

mobilnet som omhandlet i artikel 73, stk. 

4: 

 

a) de relevante meromkostninger ved 

tjenesten for engrosterminering af 

taleopkald skal fastsættes som forskellen 

mellem de samlede langsigtede 

omkostninger for en operatør med et fuldt 

udbud af tjenester og de samlede 

langsigtede omkostninger for en operatør, 

der ikke tilbyder en tjeneste for 

engrosterminering af taleopkald til 

tredjemand; 

 

b) kun de trafikrelaterede omkostninger, 

som ville være sparet, såfremt der ikke 

blev udbudt en tjeneste for 

engrosterminering af taleopkald, skal 

indgå i opgørelsen af den relevante 

meromkostning ved terminering af 

opkald; 

 

c) omkostninger i forbindelse med 

yderligere netkapacitet skal kun 

medregnes, i det omfang de skyldes 

behovet for at øge kapaciteten med det 

formål at håndtere yderligere trafik, der 

er forbundet med engrosterminering af 

taleopkald; 

 

d) afgifter på radiofrekvenser skal ikke 

medregnes i den yderligere 

mobilterminering; 

 

e) der skal kun medregnes de 

engroshandelsomkostninger, som er 

direkte forbundet med udbud af tjenesten 

for engrosterminering af taleopkald til 

tredjemand; 

 

f) alle fastnetoperatører skal anses for at 

udbyde tjenester for terminering af 
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taleopkald til samme enhedspris som en 

effektiv operatør, uanset deres størrelse; 

g) mindstestørrelsen for et effektivt net 

skal fastsættes til en markedsandel på 

mindst 20 % for mobilnetoperatører; 

 

h) økonomisk afskrivning skal anvendes 

som afskrivningsmetode; og 

 

i) valget af teknologi for det modellerede 

net skal være fremadrettet, baseret på et 

IP-backbone og tage hensyn til de 

forskellige teknologier, der sandsynligvis 

vil blive anvendt i gyldighedsperioden for 

den maksimale takst. For fastnet skal 

opkald udelukkende anses for at være 

pakkekoblede. 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1110 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis 

 

Forslag til direktiv 

Bilag IV 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

[...] udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1111 

Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Bilag IV – underoverskrift 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

KRITERIER FOR VURDERING AF 

TILBUD OM SAMFINANSIERING 

KRITERIER FOR VURDERING AF 

VILKÅR FOR SAMFINANSIERING 

Or. en 
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Begrundelse 

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 104 er denne ændring nødvendig af 

presserende årsager i forbindelse med tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   1112 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Forslag til direktiv 

Bilag IV, stk. 1 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Når de nationale tilsynsmyndigheder 

vurderer et tilbud om samfinansiering i 

henhold til artikel 74, stk. 1, litra d, skal de 

sikre, at de følgende kriterier er opfyldt: 

Når de nationale tilsynsmyndigheder 

vurderer et tilbud om samfinansiering i 

henhold til artikel 74, stk. 1, litra d, skal de 

sikre, at de følgende kriterier er opfyldt, 

eller der hersker en passende forventning 

til, at disse vil blive opfyldt: 

Or. de 

 

Ændringsforslag   1113 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Bilag IV – stk. 1 – indledning 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Når de nationale tilsynsmyndigheder 

vurderer et tilbud om samfinansiering i 

henhold til artikel 74, stk. 1, litra d), skal 

de sikre, at de følgende kriterier er opfyldt: 

Når de nationale tilsynsmyndigheder 

vurderer tilbud om samfinansiering eller 

engrosadgang i henhold til artikel 74, stk. 

1, litra d), skal de sikre, at de følgende 

kriterier er opfyldt: 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1114 

Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Bilag IV – stk. 1 – indledning 
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Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

Når de nationale tilsynsmyndigheder 

vurderer et tilbud om samfinansiering i 

henhold til artikel 74, stk. 1, litra d), skal 

de sikre, at de følgende kriterier er opfyldt: 

Når den nationale tilsynsmyndighed 

vurderer samfinansieringsvilkår i henhold 

til artikel 74, stk. 1, skal den sikre, at de 

følgende kriterier er opfyldt: 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 104 er denne ændring nødvendig af 

presserende årsager i forbindelse med tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   1115 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Forslag til direktiv 

Bilag IV, stk. 1, litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) Enhver virksomhed skal under 

hele levetiden for det net, der opføres 

inden for rammerne af et 

samfinansieringstilbud, have adgang til 

samfinansieringstilbuddet på 

ikkediskriminerende vilkår. I tilbuddet 

kan SMP-udbyderen inkludere rimelige 

betingelser vedrørende en virksomheds 

finansielle kapacitet, så potentielle 

medinvestorer f. eks. skal kunne vise, at 

de er i stand til at foretage trinvise 

betalinger, som danner grundlag for 

planlægningen af udrulningen, 

vedrørende accept af en strategisk plan, 

som danner grundlag for udarbejdelse af 

udrulningsplaner på mellemlang sigt, osv. 

a) Der eksisterer mindst tre 

uafhængige net på det relevante marked; 

Or. de 

 

Ændringsforslag   1116 

Michel Reimon 

på vegne af Verts/ALE-Gruppen 
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Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 

Bilag IV – stk. 1 – litra b – indledning 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

(b) Samfinansieringen skal være 

gennemsigtig: 

(b) Samfinansieringen skal være fair, 

rimelig, ikkediskriminerende og 
gennemsigtig: 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1117 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Forslag til direktiv 

Bilag IV, stk. 1, litra b – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) Tilbuddet om samfinansiering skal 

være transparent: 

b) Samfinansieringsprojektet 

diskriminerer ingen af deltagerne; 

Or. de 

 

Ændringsforslag   1118 

Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Bilag IV – stk. 1 – litra b – indledning 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

(b) Samfinansieringstilbuddet skal 

være gennemsigtigt: 

(b) Samfinansieringsvilkårene skal 

være gennemsigtige: 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 104 er denne ændring nødvendig af 

presserende årsager i forbindelse med tekstens indre logik. 
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Ændringsforslag   1119 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Forslag til direktiv 

Bilag IV, stk. 1, litra b, led 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

- tilbuddet er umiddelbart 

tilgængeligt på SMP-udbyderens websted 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag   1120 

Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Bilag IV – stk. 1 – litra b – led 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

- tilbuddet er tilgængeligt og nemt at 

finde på SMP-udbyderens websted: 

- vilkårene er tilgængelige og 

nemme at finde på SMP-udbyderens 

websted: 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 104 er denne ændring nødvendig af 

presserende årsager i forbindelse med tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   1121 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Forslag til direktiv 

Bilag IV, stk. 1, litra b, led 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

- de fulde, detaljerede vilkår skal 

gøres tilgængelige for potentielle 

tilbudsgivere, der har tilkendegivet 

interesse, uden unødig forsinkelse, 

herunder samfinansieringsaftalens retlige 

udgår 
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form og, hvor det er relevant, 

hensigtserklæringen om reglerne for 

styring af samfinansieringorganet, og 

Or. de 

 

Ændringsforslag   1122 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Bilag IV – stk. 1 – litra b – led 2 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

- de fulde, detaljerede vilkår skal 

gøres tilgængelige for potentielle 

tilbudsgivere, der har tilkendegivet 

interesse, uden unødig forsinkelse, 

herunder samfinansieringsaftalens retlige 

form og, hvor det er relevant, 

hensigtserklæringen om reglerne for 

styring af samfinansieringorganet; og 

- de fulde, detaljerede vilkår skal 

gøres tilgængelige for potentielle 

tilbudsgivere, der har tilkendegivet 

interesse, uden unødig forsinkelse, 

herunder samfinansieringsaftalens eller 

engrosadgangsaftalens retlige form og, 

hvor det er relevant, hensigtserklæringen 

om reglerne for styring af 

samfinansieringorganet; og 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1123 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Forslag til direktiv 

Bilag IV, stk. 1, litra b, led 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

- forløbet, såsom køreplanen for 

oprettelsen og udviklingen af 

samfinansieringsprojektet, skal fastlægges 

på forhånd, eventuelle medinvestorer skal 

modtage en tydelig forklaring på skrift og 

alle vigtige milepæle skal på en tydelig 

måde meddeles alle virksomheder uden 

diskrimination. 

udgår 

Or. de 
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Ændringsforslag   1124 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Bilag IV – stk. 1 – litra b – led 3 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

- forløbet, såsom køreplanen for 

oprettelsen og udviklingen af 

samfinansieringsprojektet, skal fastlægges 

på forhånd, eventuelle medinvestorer skal 

modtage en tydelig forklaring på skrift, og 

alle vigtige milepæle skal på en tydelig 

måde meddeles alle virksomheder uden 

diskrimination. 

- forløbet, såsom køreplanen for 

udrulningsmodellerne i underafsnit (ii) og 

(iii) i artikel 74, stk. 1, litra a), om nye 

netelementer skal fastlægges på forhånd, 

eventuelle medinvestorer og 

adgangssøgende virksomheder og alle 

vigtige milepæle skal på en tydelig måde 

meddeles alle virksomheder uden 

diskrimination. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1125 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Forslag til direktiv 

Bilag IV, stk. 1, litra c – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) Tilbuddet om samfinansiering skal 

omfatte vilkår for potentielle 

medinvestorer, som fremmer bæredygtig 

konkurrence på lang sigt, særlig: 

c) Ingen SMP-udbyder på det 

relevante marked står for mere end 50 % 

af detailmarkedet i forbindelse med net, 

der er opbygget med udgangspunkt i 

samfinansieringsprojekter. 

Or. de 

 

Ændringsforslag   1126 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Bilag IV – stk. 1 – litra c – indledning 
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Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

(c) Tilbuddet om samfinansiering skal 

omfatte vilkår for potentielle 

medinvestorer, som fremmer bæredygtig 

konkurrence på lang sigt, særlig: 

(c) Tilbuddet skal omfatte vilkår for 

potentielle medinvestorer og 

adgangssøgende virksomheder, som 

fremmer bæredygtig konkurrence på lang 

sigt, særlig: 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1127 

Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Bilag IV – stk. 1 – litra c – indledning 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

(c) Tilbuddet om samfinansiering skal 

omfatte vilkår for potentielle 

medinvestorer, som fremmer bæredygtig 

konkurrence på lang sigt, særlig: 

(c) Vilkårene for samfinansiering skal 

omfatte vilkår for potentielle 

medinvestorer, som fremmer bæredygtig 

konkurrence på lang sigt, særlig: 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 104 er denne ændring nødvendig af 

presserende årsager i forbindelse med tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   1128 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Forslag til direktiv 

Bilag IV, stk. 1, litra c, led 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

- Alle virksomheder skal tilbydes 

fair, rimelige og ikkediskriminerende 

vilkår og betingelser for at deltage i 

samfinansieringsaftalen, der afhænger af, 

hvornår de tilslutter sig aftalen, herunder 

hvad angår den finansielle modydelse, der 

kræves for at opnå bestemte rettigheder, 

udgår 



 

PE602.952v01-00 178/191 AM\1122811DA.docx 

DA 

hvad angår den beskyttelse, som de 

pågældende rettigheder giver 

medinvestorerne under såvel 

opbygningsfasen som driftsfasen, f.eks. 

ved at tildele umistelige brugsrettigheder i 

hele det samfinansierede nets forventede 

levetid, og hvad angår betingelserne for 

tilslutning og potentiel opsigelse af 

samfinansieringsaftalen. I denne 

sammenhæng forstås ved 

ikkediskriminerende vilkår ikke, at alle 

potentielle medinvestorer skal tilbydes 

nøjagtig samme vilkår, herunder 

finansielle vilkår, men at alle ændringer 

af de tilbudte vilkår skal begrundes ud fra 

de samme objektive, transparente, 

ikkediskriminerende og forudsigelige 

kriterier, såsom det antal 

slutbrugertilslutninger, der indgås tilsagn 

om. 

Or. de 

 

Ændringsforslag   1129 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Bilag IV – stk. 1 – litra c – led 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

- Alle virksomheder skal tilbydes 

fair, rimelige og ikkediskriminerende 

vilkår og betingelser for at deltage i 

samfinansieringsaftalen, der afhænger af, 

hvornår de tilslutter sig aftalen, herunder 

hvad angår den finansielle modydelse, der 

kræves for at opnå bestemte rettigheder, 

hvad angår den beskyttelse, som de 

pågældende rettigheder giver 

medinvestorerne under såvel 

opbygningsfasen som driftsfasen, f.eks. 

ved at tildele umistelige brugsrettigheder i 

hele det samfinansierede nets forventede 

levetid, og hvad angår betingelserne for 

tilslutning og potentiel opsigelse af 

- Alle virksomheder skal tilbydes 

fair, rimelige og ikkediskriminerende 

vilkår og betingelser for at deltage i 

samfinansieringsaftalen eller 

engrosadgangen, der afhænger af, hvornår 

de tilslutter sig aftalen, herunder hvad 

angår den finansielle modydelse, der 

kræves for at opnå bestemte rettigheder, 

hvad angår den beskyttelse 

medinvestorerne og adgangssøgende 

virksomheder, som de pågældende 

rettigheder giver medinvestorerne under 

såvel opbygningsfasen som driftsfasen, 

f.eks. ved at tildele umistelige 

brugsrettigheder til nets forventede levetid 
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samfinansieringsaftalen. I denne 

sammenhæng forstås ved 

ikkediskriminerende vilkår ikke, at alle 

potentielle medinvestorer skal tilbydes 

nøjagtig samme vilkår, herunder finansielle 

vilkår, men at alle ændringer af de tilbudte 

vilkår skal begrundes ud fra de samme 

objektive, transparente, 

ikkediskriminerende og forudsigelige 

kriterier, såsom det antal 

slutbrugertilslutninger, der indgås tilsagn 

om. 

for nyligt udrullede netelementer, og hvad 

angår betingelserne for tilslutning og 

potentiel opsigelse af samfinansierings 

eller engrosadgangsaftalen. Fair, rimelige 

og ikkediskriminerende vilkår skal sikre 

omkostningsdækning og tage højde for 

risici forbundet med investeringer 

foretaget af udbyderen. I denne 

sammenhæng forstås ved 

ikkediskriminerende vilkår ikke, at alle 

potentielle medinvestorer eller 

adgangssøgende virksomheder skal 

tilbydes nøjagtig samme vilkår, herunder 

finansielle vilkår, men at alle ændringer af 

de tilbudte vilkår skal begrundes ud fra de 

samme objektive, transparente, 

ikkediskriminerende og forudsigelige 

kriterier, såsom det antal 

slutbrugertilslutninger, der indgås tilsagn 

om. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1130 

Michel Reimon 

på vegne af Verts/ALE-Gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 

Bilag IV – stk. 1 – litra c – led 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

- Alle virksomheder skal tilbydes 

fair, rimelige og ikkediskriminerende 

vilkår og betingelser for at deltage i 

samfinansieringsaftalen, der afhænger af, 

hvornår de tilslutter sig aftalen, herunder 

hvad angår den finansielle modydelse, der 

kræves for at opnå bestemte rettigheder, 

hvad angår den beskyttelse, som de 

pågældende rettigheder giver 

medinvestorerne under såvel 

opbygningsfasen som driftsfasen, f.eks. 

ved at tildele umistelige brugsrettigheder i 

hele det samfinansierede nets forventede 

- Alle virksomheder skal tilbydes 

fair, rimelige og ikkediskriminerende 

vilkår og betingelser for at deltage i 

samfinansieringsaftalen, der afhænger af, 

hvornår de tilslutter sig aftalen, herunder 

hvad angår den finansielle modydelse, der 

kræves for at opnå bestemte rettigheder, 

hvad angår adgang til individuelle linjer, 

hvad angår den beskyttelse, som de 

pågældende rettigheder giver 

medinvestorerne under såvel 

opbygningsfasen som driftsfasen, f.eks. 

ved at tildele umistelige brugsrettigheder i 
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levetid, og hvad angår betingelserne for 

tilslutning og potentiel opsigelse af 

samfinansieringsaftalen. I denne 

sammenhæng forstås ved 

ikkediskriminerende vilkår ikke, at alle 

potentielle medinvestorer skal tilbydes 

nøjagtig samme vilkår, herunder finansielle 

vilkår, men at alle ændringer af de tilbudte 

vilkår skal begrundes ud fra de samme 

objektive, transparente, 

ikkediskriminerende og forudsigelige 

kriterier, såsom det antal 

slutbrugertilslutninger, der indgås tilsagn 

om. 

hele det samfinansierede nets forventede 

levetid, og hvad angår betingelserne for 

tilslutning og potentiel opsigelse af 

samfinansieringsaftalen. I denne 

sammenhæng forstås ved 

ikkediskriminerende vilkår ikke, at alle 

potentielle medinvestorer skal tilbydes 

nøjagtig samme vilkår, herunder finansielle 

vilkår, men at alle ændringer af de tilbudte 

vilkår skal begrundes ud fra de samme 

objektive, transparente, 

ikkediskriminerende og forudsigelige 

kriterier, såsom det antal 

slutbrugertilslutninger, der indgås tilsagn 

om. 

Or. en 

Begrundelse 

De nuværende bestemmelser om samfinansiering giver ikke nonprofit-organisationer eller 

lokale internetudbydere mulighed for at deltage i investeringerne, idet denne muligt er 

begrænset til større og etablerede aktører. Selv om EU's netværk og lokale aktører har haft 

succes med at forbinde ugunstigt stillede samfund, både i byer og i landdistrikter, ville det kun 

være normalt at opfatte dem som ligeværdige medlemmer af telekommunikationssystemet og 

dermed give dem fair og ligelig adgang til samfinansieringsmuligheder. 

 

Ændringsforslag   1131 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Forslag til direktiv 

Bilag IV, stk. 1, litra c, led 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

- Tilbuddet skal give mulighed for 

fleksibilitet med hensyn til størrelsen af og 

tidsplanen for hver enkelt medinvestors 

tilsagn, f.eks. i form af en aftalt og 

potentielt stigende procentdel af det 

samlede antal slutbrugertilslutninger i et 

givet område, som medinvestorer gradvist 

kan øge deres tilsagn om, og som 

fastsættes på et enhedsniveau, der gør det 

muligt for mindre medinvestorer gradvist 

at øge deres deltagelse, samtidig med at 

udgår 
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det sikres, at det oprindelige tilsagn er 

tilstrækkeligt. Fastsættelsen af den 

enkelte medinvestors finansielle 

modydelse skal afspejle, at de første 

investorer påtager sig en større risiko og 

indskyder kapital på et tidligere tidspunkt. 

Or. de 

 

Ændringsforslag   1132 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Bilag IV – stk. 1 – litra c – led 2 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

- Tilbuddet skal give mulighed for 

fleksibilitet med hensyn til størrelsen af og 

tidsplanen for hver enkelt medinvestors 

tilsagn, f.eks. i form af en aftalt og 

potentielt stigende procentdel af det 

samlede antal slutbrugertilslutninger i et 

givet område, som medinvestorer gradvist 

kan øge deres tilsagn om, og som 

fastsættes på et enhedsniveau, der gør det 

muligt for mindre medinvestorer gradvist 

at øge deres deltagelse, samtidig med at 

det sikres, at det oprindelige tilsagn er 

tilstrækkeligt. Fastsættelsen af den enkelte 

medinvestors finansielle modydelse skal 

afspejle, at de første investorer påtager sig 

en større risiko og indskyder kapital på et 

tidligere tidspunkt. 

-  Tilbuddet skal give mulighed for 

fleksibilitet med hensyn til størrelsen af og 

tidsplanen for hver enkelt medinvestors 

eller engrosadgangsudbyders tilsagn, f.eks. 

i form af en aftalt og potentielt stigende 

procentdel af det samlede antal 

slutbrugertilslutninger i et givet område, 

som medinvestorer eller adgangssøgende 

virksomheder gradvist kan øge deres 

tilsagn om, samtidig med at det sikres, at 

det oprindelige tilsagn er tilstrækkeligt. 

Fastsættelsen af den enkelte medinvestors 

finansielle modydelse skal afspejle, at de 

første investorer eller adgangssøgende 

virksomheder påtager sig en større risiko 

og indskyder kapital på et tidligere 

tidspunkt. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1133 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Forslag til direktiv 

Bilag IV, stk. 1, litra c, led 3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

- Et merbidrag, som øges over tid, 

skal anses for berettiget for tilsagn, der 

indgås senere i forløbet, og for nye 

medinvestorer, der tilslutter sig 

samfinansieringen efter projektets start, 

for at afspejle de aftagende risici og 

modvirke et eventuelt incitament til at 

tilbageholde kapital i de tidlige faser. 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag   1134 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Bilag IV – stk. 1 – litra c – led 3 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

- Et merbidrag, som øges over tid, 

skal anses for berettiget for tilsagn, der 

indgås senere i forløbet, og for nye 

medinvestorer, der tilslutter sig 

samfinansieringen efter projektets start, 

for at afspejle de aftagende risici og 

modvirke et eventuelt incitament til at 

tilbageholde kapital i de tidlige faser. 

- Et merbidrag, som øges over tid, 

skal anses for berettiget for tilsagn, der 

indgås senere i forløbet, og for nye 

medinvestorer eller adgangssøgende 

virksomheder, der tilslutter sig efter 

projektets start, for at afspejle de aftagende 

risici og modvirke et eventuelt incitament 

til at tilbageholde kapital i de tidlige faser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1135 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Bilag IV – stk. 1 – litra c – led 3 a (nyt) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 - Vilkår og betingelser, der afspejler 

risici i forbindelse med anvendelsen, der 

stammer fra f.eks. lave tilslutningssatser i 
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forhold til fuld dækning, må betragtes 

som begrundet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1136 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Forslag til direktiv 

Bilag IV, stk. 1, litra c, led 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

- Samfinansieringsaftalen skal give 

mulighed for, at medinvestorer kan 

overdrage erhvervede rettigheder til andre 

medinvestorer eller til tredjeparter, som 

ønsker at tilslutte sig 

samfinansieringsaftalen, med forbehold 

af at den overtagende virksomhed 

forpligter sig til at opfylde alle den 

overdragende virksomheds oprindelige 

forpligtelser. 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag   1137 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Bilag IV – stk. 1 – litra c – led 4 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

- Samfinansieringsaftalen skal give 

mulighed for, at medinvestorer kan 

overdrage erhvervede rettigheder til andre 

medinvestorer eller til tredjeparter, som 

ønsker at tilslutte sig 

samfinansieringsaftalen, med forbehold af 

at den overtagende virksomhed forpligter 

sig til at opfylde alle den overdragende 

virksomheds oprindelige forpligtelser. 

- – Samfinansierings- eller 

engrosadgangsaftalen skal give mulighed 

for at overdrage erhvervede rettigheder til 

andre medinvestorer, adgangssøgende 

virksomheder eller til tredjeparter, som 

ønsker at tilslutte sig 

engrosadgangsaftalen med forbehold af at 

den overtagende virksomhed forpligter sig 

til at opfylde alle den overdragende 

virksomheds oprindelige forpligtelser i 
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henhold til samfinansierings- eller 

engrosadgangsaftalen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1138 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Forslag til direktiv 

Bilag IV, stk. 1, litra c, led 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

- Medinvestorerne skal på fair og 

rimelige vilkår og betingelser give 

hinanden gensidige rettigheder til adgang 

til den samfinansierede infrastruktur med 

henblik på udbud af tjenester i de 

efterfølgende led, herunder til 

slutbrugere, på transparente betingelser, 

som skal være transparente i tilbuddet om 

samfinansiering og efterfølgende aftaler, 

særlig når medinvestorer individuelt og 

særskilt har ansvaret for udrulningen af 

bestemte dele af nettet. Hvis der oprettes 

et samfinansieringorgan, skal det give alle 

medinvestorer adgang til nettet, uanset 

om det er direkte eller indirekte, på 

equivalence of inputs-basis og på fair og 

rimelige vilkår og betingelser, herunder 

finansielle betingelser, der afspejler de 

forskellige risikoniveauer, som de enkelte 

medinvestorer har accepteret. 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag   1139 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Bilag IV – stk. 1 – litra c – led 5 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 
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- Medinvestorerne skal på fair og 

rimelige vilkår og betingelser give 

hinanden gensidige rettigheder til adgang 

til den samfinansierede infrastruktur med 

henblik på udbud af tjenester i de 

efterfølgende led, herunder til slutbrugere, 

på transparente betingelser, som skal være 

transparente i tilbuddet om samfinansiering 

og efterfølgende aftaler, særlig når 

medinvestorer individuelt og særskilt har 

ansvaret for udrulningen af bestemte dele 

af nettet. Hvis der oprettes et 

samfinansieringsorgan, skal det give alle 

medinvestorer adgang til nettet, uanset om 

det er direkte eller indirekte, på 

equivalence of inputs-basis og på fair og 

rimelige vilkår og betingelser, herunder 

finansielle betingelser, der afspejler de 

forskellige risikoniveauer, som de enkelte 

medinvestorer har acceptereret. 

- Medinvestorerne skal på fair og 

rimelige vilkår og betingelser give 

hinanden gensidige rettigheder til adgang 

til den samfinansierede infrastruktur med 

henblik på udbud af tjenester i de 

efterfølgende led, herunder til slutbrugere, 

på transparente betingelser, som skal være 

transparente i tilbuddet om samfinansiering 

og efterfølgende aftaler, særlig når 

medinvestorer individuelt og særskilt har 

ansvaret for udrulningen af bestemte dele 

af nettet. Hvis der oprettes et 

samfinansieringsorgan, skal det give alle 

medinvestorer adgang til nettet, uanset om 

det er direkte eller indirekte, på 

equivalence of outputs-basis og på fair og 

rimelige vilkår og betingelser, herunder 

finansielle betingelser, der afspejler de 

forskellige risikoniveauer, som de enkelte 

medinvestorer har acceptereret. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1140 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Forslag til direktiv 

Bilag IV – stk. 1 – litra d 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

(d) Tilbuddet om samfinansiering skal 

sikre en bæredygtig investering, der vil 

kunne dække fremtidige behov ved at 

udrulle nye netelementer, som i væsentlig 

grad bidrager til udrulningen af net med 

meget høj kapacitet. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1141 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Forslag til direktiv 
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Bilag IV, stk. 1, litra d 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) Tilbuddet om samfinansiering skal 

sikre en bæredygtig investering, der vil 

kunne dække fremtidige behov, ved at 

udrulle nye netelementer, som i væsentlig 

grad bidrager til udrulningen af net med 

meget høj kapacitet. 

d) Samfinansieringsprojektet sigter 

ikke mod eller medfører ikke en 

konkurrencebegrænsning mellem 

deltagerne eller mellem deltagerne og 

andre udbydere på det samme relevante 

marked. Sådanne aftaler eller strukturer 

omfatter eksempelvis en markedsopdeling, 

informationsudveksling, prisaftaler eller 

aftaler vedrørende teknologisk 

innovation. 

Or. de 

 

Ændringsforslag   1142 

Kaja Kallas 

 

Forslag til direktiv 

Bilag IV – stk. 1 – litra d 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

(d) Tilbuddet om samfinansiering skal 

sikre en bæredygtig investering, der vil 

kunne dække fremtidige behov, ved at 

udrulle nye netelementer, som i væsentlig 

grad bidrager til udrulningen af net med 

meget høj kapacitet. 

(d) Vilkårene for samfinansiering skal 

sikre en bæredygtig investering, der vil 

kunne dække fremtidige behov, ved at 

udrulle nye netelementer, som i væsentlig 

grad bidrager til udrulningen af net med 

meget høj kapacitet. 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 104 er denne ændring nødvendig af 

presserende årsager i forbindelse med tekstens indre logik. 

 

Ændringsforslag   1143 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Forslag til direktiv 

Bilag IV – stk. 1 – litra d a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) Samfinansieringsprojektet virker 

hverken direkte eller indirekte 

afskærmende, således at adgangen til det 

relevante marked forhindres. 

Or. de 

Ændringsforslag   1144 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Forslag til direktiv 

Bilag V – nr. 11 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11a) (12) Audiovisuelle medietjenester 

Or. fr 

 

Ændringsforslag   1145 

Miapetra Kumpula-Natri, Theresa Griffin, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, 

Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis 

 

Forslag til direktiv 

Bilag V – punkt 11 a (ny) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 (11 a) audiovisuelle medietjenester 

Or. en 

Begrundelse 

Hvis vi bevarer tilgangen med en liste med henblik på at klarlægge de tjenester, der kan 

understøttes af funktionelle internetadgangstjenester, så bør audiovisuelle medietjenester 

føjes til denne liste. Universel adgang til bredbåndsnet spiller en vital rolle for 

medietjenester, der er underlagt forsyningspligt, og som skal tjene et inkluderende digitalt 

samfund i en internettidsalder. 

 

Ændringsforslag   1146 

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



 

PE602.952v01-00 188/191 AM\1122811DA.docx 

DA 

 

Forslag til direktiv 

Bilag V – punkt 11 a (ny) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 (11 a) e-sundhedstjenester 

Or. en 

 

Ændringsforslag   1147 

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

 

Forslag til direktiv 

Bilag VII – underoverskrift 1 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

BEREGNING AF EVENTUELLE 

NETTOOMKOSTNINGER VED 

FORSYNINGSPLIGTEN I HENHOLD 

TIL ARTIKEL 84 OG 85 

BEREGNING AF EVENTUELLE 

NETTOOMKOSTNINGER VED 

FORSYNINGSPLIGTEN OG 

ETABLERING AF EVENTUELLE 

INDDRIVELSES- ELLER 

DELINGSMEKANISMER I HENHOLD 

TIL ARTIKEL 84 OG 85 

Or. en 

Begrundelse 

Medlemsstaterne skal opretholde fleksibilitet i forbindelse med finansiering af 

forsyningspligtordningen. I tråd med ændringsforslaget til artikel 85 – stk. 1. 

 

Ændringsforslag   1148 

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

 

Forslag til direktiv 

Bilag VII – underoverskrift 1 a (ny) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 DEL A: BEREGNING AF 

NETTOOMKOSTNINGER 
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Or. en 

Begrundelse 

Medlemsstaterne skal opretholde fleksibilitet i forbindelse med finansiering af 

forsyningspligtordningen. I tråd med ændringsforslaget til artikel 85 – stk. 1. 

 

Ændringsforslag   1149 

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

 

Forslag til direktiv 

Bilag VII – stk. 3 – led 2 a (nyt) 

 
Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag 

 DEL B: GODTGØRELSE AF 

EVENTUELLE 

NETTOOMKOSTNINGER VED 

FORSYNINGSPLIGTEN 

 Godtgørelse eller finansiering af 

eventuelle nettoomkostninger ved 

forsyningspligten betyder, at de udpegede 

forsyningspligtige virksomheder har krav 

på kompensation for de tjenester, de 

udbyder på ikke-kommercielle vilkår. Da 

en sådan kompensation indebærer 

pengeoverførsler, sikrer medlemsstaterne, 

at disse sker på en transparent, objektiv, 

ikkediskriminerende og rimelig måde. Det 

betyder, at overførslerne skal forårsage 

mindst mulig konkurrence- og 

brugerefterspørgselsforvridning. 

 I henhold til artikel 85, stk. 3, skal en 

fondsbaseret deleordning anvende et 

transparent og neutralt middel til 

opkrævning af bidrag, hvorved faren for 

dobbelt opkrævning af bidrag af både 

virksomhedernes in- og output undgås. 

 Den uafhængige instans, der forvalter 

fonden, skal sørge for opkrævning af 

bidrag fra de virksomheder, som er blevet 

vurderet til at skulle bidrage til 

dækningen af forsyningspligtens 

nettoomkostninger i den pågældende 

medlemsstat, og overvåge overførslen af 
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skyldige beløb og/eller de administrative 

udbetalinger til virksomheder, der har 

krav på at modtage betalinger fra fonden. 

Or. en 

Begrundelse 

Medlemsstaterne skal opretholde fleksibilitet i forbindelse med finansiering af 

forsyningspligtordningen. I tråd med ændringsforslaget til artikel 85 – stk. 1. 

Ændringsforslag   1150 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Forslag til direktiv 

Bilag X – overskrift 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

INTEROPERABILITET MELLEM 

DIGITALT FORBRUGERUDSTYR SOM 

OMHANDLET I ARTIKEL 105 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Or. fr 

 

Ændringsforslag   1151 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Forslag til direktiv 

Bilag X – del 2 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Interoperabilitet med hensyn til 

radiomodtagelse 

Or. fr 

 

Ændringsforslag   1152 

Pervenche Berès 

 

Forslag til direktiv 

Bilag X – del 2 b (ny) 
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 DA 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2b. Alt radioudstyr, der markedsføres 

til salg eller leje eller på anden måde 

bliver gjort tilgængeligt i EU, skal være i 

stand til at modtage digitale og analoge tv-

tjenester i overensstemmelse med 

standarder vedtaget af et anerkendt 

europæisk standardiseringsorgan. For så 

vidt angår bærbart udstyr, der sælges i 

EU, og som omfatter en analog og/eller 

digital radiomodtager, skal denne 

modtager være aktiveret. 

Or. fr 

 


