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Ändringsförslag   833 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 65 – punkt 2 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) all relevant konkurrensbegränsning, 

även på slutkundsnivå, oberoende av om 

källorna till sådana begränsningar anses 

vara elektroniska kommunikationsnät, 

elektroniska kommunikationstjänster eller 

andra typer av tjänster eller tillämpningar 

som är jämförbara ur slutanvändarens 

perspektiv, och oberoende av om sådana 

begränsningar är en del av den relevanta 

marknaden, 

b) avsaknad av viktig relevant 

konkurrensbegränsning, även på 

slutkundsnivå, oberoende av om källorna 

till sådana begränsningar anses vara 

elektroniska kommunikationsnät, 

elektroniska kommunikationstjänster eller 

andra typer av tjänster eller tillämpningar 

som är jämförbara ur slutanvändarens 

perspektiv, och oberoende av om sådana 

begränsningar är en del av den relevanta 

marknaden, 

Or. en 

 

Ändringsförslag   834 

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

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 65 – punkt 2 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) andra typer av reglering eller 

åtgärder som införts och som påverkar 

den relevanta marknaden eller de 

besläktade slutkundsmarknaderna under 

hela den relevanta perioden, inbegripet, 

men utan begränsning, skyldigheter som 

införts i enlighet med artiklarna 44, 58 

och 59, och 

utgår 

Or. en 
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Motivering 

Kommissionens förslag försvagar ordningen för aktörer med betydande marknadsinflytande. 

Det trekriterietest som beskrivs i förslaget till kodex skiljer sig från den version av testet som 

framgångsrikt har tillämpats av de nationella regleringsmyndigheterna under de senaste 

15 åren och som anges i rekommendation 2014/710/EU. 

 

Ändringsförslag   835 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Julia Reda 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 65 – punkt 2 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) andra typer av reglering eller 

åtgärder som införts och som påverkar 

den relevanta marknaden eller de 

besläktade slutkundsmarknaderna under 

hela den relevanta perioden, inbegripet, 

men utan begränsning, skyldigheter som 

införts i enlighet med artiklarna 44, 58 

och 59, och 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   836 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 65 – punkt 2 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) andra typer av reglering eller 

åtgärder som införts och som påverkar den 

relevanta marknaden eller de besläktade 

slutkundsmarknaderna under hela den 

relevanta perioden, inbegripet, men utan 

begränsning, skyldigheter som införts i 

enlighet med artiklarna 44, 58 och 59, och 

c) andra typer av reglering eller 

åtgärder som införts och som påverkar den 

relevanta marknaden eller de besläktade 

slutkundsmarknaderna under hela den 

relevanta perioden, inbegripet, men utan 

begränsning, skyldigheter som införts i 

enlighet med artiklarna 44, 58 och 59 kan 

inte i tillräcklig grad avhjälpa de aktuella 
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misslyckandena på marknaden, och 

Or. en 

 

Ändringsförslag   837 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Julia Reda 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 65 – punkt 2 – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) reglering som införts på andra 

relevanta marknader på grundval av 

denna artikel. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   838 

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

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 65 – punkt 2 – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) reglering som införts på andra 

relevanta marknader på grundval av 

denna artikel. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Restriktioner av de nationella regleringsmyndigheternas förmåga att införa reglering måste 

undvikas. Fokus på affärsavtal undergräver ordningen för aktörer med betydande 

marknadsinflytande, eftersom det är kopplat till ett löfte om avreglering och på lång sikt 

skulle kunna skapa täta oligopoler. Vi bör noggrant överväga om en urvattning av den 

välfungerande ordningen för aktörer med betydande marknadsinflytande gynnar 

medborgarna. 
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Ändringsförslag   839 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 65 – punkt 2 – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) reglering som införts på andra 

relevanta marknader på grundval av denna 

artikel. 

d) reglering som införts på andra 

relevanta marknader på grundval av denna 

artikel kan inte i tillräcklig grad avhjälpa 

de aktuella misslyckandena på 

marknaden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   840 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 65 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Om en nationell 

regleringsmyndighet fastslår att införandet 

av regleringsskyldigheter i enlighet med 

punkterna 1 och 2 i denna artikel är 

motiverat på en relevant marknad, ska den 

identifiera alla företag som enskilt eller 

tillsammans med andra har ett betydande 

marknadsinflytande på den relevanta 

marknaden i enlighet med artikel 61. Den 

nationella regleringsmyndigheten ska 

ålägga dessa företag lämpliga specifika 

regleringsskyldigheter i enlighet med 

artikel 66 eller bibehålla eller ändra sådana 

skyldigheter om de redan existerar om den 

anser att det på en eller flera 

slutkundsmarknader inte skulle råda 

effektiv konkurrens i frånvaron av sådana 

skyldigheter. 

4. Om en nationell 

regleringsmyndighet fastslår att införandet 

av regleringsskyldigheter i enlighet med 

punkterna 1 och 2 i denna artikel är 

motiverat på en relevant marknad, ska den 

identifiera alla företag som enskilt eller 

tillsammans med andra har ett betydande 

marknadsinflytande eller avsevärt kan 

förhindra effektiv konkurrens på den 

relevanta marknaden i enlighet med artikel 

61. Den nationella regleringsmyndigheten 

ska ålägga dessa företag lämpliga specifika 

regleringsskyldigheter i enlighet med 

artikel 66 eller bibehålla eller ändra sådana 

skyldigheter om de redan existerar om den 

anser att det på en eller flera marknader 

inte skulle råda effektiv konkurrens i 

frånvaron av sådana skyldigheter. Om det 

föreligger betydande hinder för effektiv 

konkurrens ska den nationella 
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regleringsmyndigheten beakta de 

särskilda omständigheter som råder i 

fallet, ta hänsyn till behovet av 

proportionalitet samt överväga ett 

antagande av de minst betungande 

åtgärderna. 

Or. en 

Motivering 

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

tvingande skäl kopplade till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   841 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 65 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Om en nationell 

regleringsmyndighet fastslår att införandet 

av regleringsskyldigheter i enlighet med 

punkterna 1 och 2 i denna artikel är 

motiverat på en relevant marknad, ska den 

identifiera alla företag som enskilt eller 

tillsammans med andra har ett betydande 

marknadsinflytande på den relevanta 

marknaden i enlighet med artikel 61. Den 

nationella regleringsmyndigheten ska 

ålägga dessa företag lämpliga specifika 

regleringsskyldigheter i enlighet med 

artikel 66 eller bibehålla eller ändra sådana 

skyldigheter om de redan existerar om den 

anser att det på en eller flera 

slutkundsmarknader inte skulle råda 

effektiv konkurrens i frånvaron av sådana 

skyldigheter. 

4. Om en nationell 

regleringsmyndighet fastslår att införandet 

av regleringsskyldigheter i enlighet med 

punkterna 1 och 2 i denna artikel är 

motiverat på en relevant marknad, ska den 

identifiera alla företag som enskilt eller 

tillsammans med andra har ett betydande 

marknadsinflytande på den relevanta 

marknaden i enlighet med artikel 61. Den 

nationella regleringsmyndigheten ska 

ålägga dessa företag lämpliga specifika 

regleringsskyldigheter i enlighet med 

artikel 66 eller bibehålla eller ändra sådana 

skyldigheter om de redan existerar, om 

följande kriterier uppfylls kumulativt: 
a) Det skulle på en eller flera 

slutkundsmarknader inte råda effektiv 

konkurrens i frånvaron av sådana 

skyldigheter, och b) det finns inga 

föreskrivna skyldigheter på andra 

grossistmarknader för att lösa det 

identifierade konkurrensproblemet på den 

berörda slutkundsmarknaden. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag   842 

Fulvio Martusciello 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 65 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Om en nationell 

regleringsmyndighet fastslår att införandet 

av regleringsskyldigheter i enlighet med 

punkterna 1 och 2 i denna artikel är 

motiverat på en relevant marknad, ska den 

identifiera alla företag som enskilt eller 

tillsammans med andra har ett betydande 

marknadsinflytande på den relevanta 

marknaden i enlighet med artikel 61. Den 

nationella regleringsmyndigheten ska 

ålägga dessa företag lämpliga specifika 

regleringsskyldigheter i enlighet med 

artikel 66 eller bibehålla eller ändra sådana 

skyldigheter om de redan existerar om den 

anser att det på en eller flera 

slutkundsmarknader inte skulle råda 

effektiv konkurrens i frånvaron av sådana 

skyldigheter. 

4. Om en nationell 

regleringsmyndighet fastslår att införandet 

av regleringsskyldigheter i enlighet med 

punkterna 1 och 2 i denna artikel är 

motiverat på en relevant marknad, ska den 

identifiera alla företag som enskilt eller 

tillsammans med andra har ett betydande 

marknadsinflytande på den relevanta 

marknaden i enlighet med artikel 61. Den 

nationella regleringsmyndigheten ska 

ålägga dessa företag lämpliga specifika 

regleringsskyldigheter i enlighet med 

artikel 66 eller bibehålla eller ändra sådana 

skyldigheter om de redan existerar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   843 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 65 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Om en nationell 

regleringsmyndighet fastslår att införandet 

av regleringsskyldigheter i enlighet med 

punkterna 1 och 2 i denna artikel är 

4. Om en nationell 

regleringsmyndighet fastslår att införandet 

av regleringsskyldigheter i enlighet med 

punkterna 1 och 2 i denna artikel är 
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motiverat på en relevant marknad, ska den 

identifiera alla företag som enskilt eller 

tillsammans med andra har ett betydande 

marknadsinflytande på den relevanta 

marknaden i enlighet med artikel 61. Den 

nationella regleringsmyndigheten ska 

ålägga dessa företag lämpliga specifika 

regleringsskyldigheter i enlighet med 

artikel 66 eller bibehålla eller ändra sådana 

skyldigheter om de redan existerar om den 

anser att det på en eller flera 

slutkundsmarknader inte skulle råda 

effektiv konkurrens i frånvaron av sådana 

skyldigheter. 

motiverat på en relevant marknad, ska den 

identifiera alla företag som enskilt eller 

tillsammans med andra har ett betydande 

marknadsinflytande på den relevanta 

marknaden i enlighet med artikel 61. Den 

nationella regleringsmyndigheten ska 

ålägga dessa företag lämpliga specifika 

regleringsskyldigheter i enlighet med 

artikel 66 eller bibehålla eller ändra sådana 

skyldigheter om de redan existerar. 

Or. en 

Motivering 

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. 

 

Ändringsförslag   844 

Patrizia Toia 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 65 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Om en nationell 

regleringsmyndighet fastslår att införandet 

av regleringsskyldigheter i enlighet med 

punkterna 1 och 2 i denna artikel är 

motiverat på en relevant marknad, ska den 

4. Om en nationell 

regleringsmyndighet fastslår att införandet 

av regleringsskyldigheter i enlighet med 

punkterna 1 och 2 i denna artikel är 

motiverat på en relevant marknad, ska den 
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identifiera alla företag som enskilt eller 

tillsammans med andra har ett betydande 

marknadsinflytande på den relevanta 

marknaden i enlighet med artikel 61. Den 

nationella regleringsmyndigheten ska 

ålägga dessa företag lämpliga specifika 

regleringsskyldigheter i enlighet med 

artikel 66 eller bibehålla eller ändra sådana 

skyldigheter om de redan existerar om den 

anser att det på en eller flera 

slutkundsmarknader inte skulle råda 

effektiv konkurrens i frånvaron av sådana 

skyldigheter. 

identifiera alla företag som enskilt eller 

tillsammans med andra har ett betydande 

marknadsinflytande på den relevanta 

marknaden i enlighet med artikel 61. Den 

nationella regleringsmyndigheten ska 

ålägga dessa företag lämpliga specifika 

regleringsskyldigheter i enlighet med 

artikel 66 eller bibehålla eller ändra sådana 

skyldigheter om de redan existerar. 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag syftar till att stryka hänvisningen till slutkundsmarknader, mot 

bakgrund av att konkurrensen är strikt kopplad till tillträdesvillkor i grossistledet. 

 

Ändringsförslag   845 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 65 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Om en nationell 

regleringsmyndighet fastslår att införandet 

av regleringsskyldigheter i enlighet med 

punkterna 1 och 2 i denna artikel är 

motiverat på en relevant marknad, ska den 

identifiera alla företag som enskilt eller 

tillsammans med andra har ett betydande 

marknadsinflytande på den relevanta 

marknaden i enlighet med artikel 61. Den 

nationella regleringsmyndigheten ska 

ålägga dessa företag lämpliga specifika 

regleringsskyldigheter i enlighet med 

artikel 66 eller bibehålla eller ändra sådana 

skyldigheter om de redan existerar om den 

anser att det på en eller flera 

slutkundsmarknader inte skulle råda 

effektiv konkurrens i frånvaron av sådana 

4. Om en nationell 

regleringsmyndighet fastslår att införandet 

av regleringsskyldigheter i enlighet med 

punkterna 1 och 2 i denna artikel är 

motiverat på en relevant marknad, ska den 

identifiera alla företag som enskilt eller 

tillsammans med andra har ett betydande 

marknadsinflytande på den relevanta 

marknaden i enlighet med artikel 61. Den 

nationella regleringsmyndigheten ska 

ålägga dessa företag lämpliga specifika 

regleringsskyldigheter i enlighet med 

artikel 66 eller bibehålla eller ändra sådana 

skyldigheter om de redan existerar. 
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skyldigheter. 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag syftar till att undvika fokus på slutkundsmarknaden, eftersom det skulle 

kunna leda till stor osäkerhet om konkurrensens räckvidd begränsades till slutkundsnivå. 

 

Ändringsförslag   846 

Pavel Telička 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 65 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Om en nationell 

regleringsmyndighet fastslår att införandet 

av regleringsskyldigheter i enlighet med 

punkterna 1 och 2 i denna artikel är 

motiverat på en relevant marknad, ska den 

identifiera alla företag som enskilt eller 

tillsammans med andra har ett betydande 

marknadsinflytande på den relevanta 

marknaden i enlighet med artikel 61. Den 

nationella regleringsmyndigheten ska 

ålägga dessa företag lämpliga specifika 

regleringsskyldigheter i enlighet med 

artikel 66 eller bibehålla eller ändra sådana 

skyldigheter om de redan existerar om den 

anser att det på en eller flera 

slutkundsmarknader inte skulle råda 

effektiv konkurrens i frånvaron av sådana 

skyldigheter. 

4. Om en nationell 

regleringsmyndighet fastslår att införandet 

av regleringsskyldigheter i enlighet med 

punkterna 1 och 2 i denna artikel är 

motiverat på en relevant marknad, ska den 

identifiera alla företag som enskilt eller 

tillsammans med andra har ett betydande 

marknadsinflytande på den relevanta 

marknaden i enlighet med artikel 61. Den 

nationella regleringsmyndigheten ska 

ålägga dessa företag lämpliga specifika 

regleringsskyldigheter i enlighet med 

artikel 66 eller bibehålla eller ändra sådana 

skyldigheter om de redan existerar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   847 

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

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 65 – punkt 4 



 

PE602.952v01-00 12/190 AM\1122811SV.docx 

SV 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Om en nationell 

regleringsmyndighet fastslår att införandet 

av regleringsskyldigheter i enlighet med 

punkterna 1 och 2 i denna artikel är 

motiverat på en relevant marknad, ska den 

identifiera alla företag som enskilt eller 

tillsammans med andra har ett betydande 

marknadsinflytande på den relevanta 

marknaden i enlighet med artikel 61. Den 

nationella regleringsmyndigheten ska 

ålägga dessa företag lämpliga specifika 

regleringsskyldigheter i enlighet med 

artikel 66 eller bibehålla eller ändra sådana 

skyldigheter om de redan existerar om den 

anser att det på en eller flera 

slutkundsmarknader inte skulle råda 

effektiv konkurrens i frånvaron av sådana 

skyldigheter. 

4. Om en nationell 

regleringsmyndighet fastslår att införandet 

av regleringsskyldigheter i enlighet med 

punkterna 1 och 2 i denna artikel är 

motiverat, ska den identifiera  

a) alla företag som enskilt eller 

tillsammans med andra har ett betydande 

marknadsinflytande på den relevanta 

marknaden i enlighet med artikel 61.2, 

eller i avsaknad därav,  

b) företag som har en ställning med 

ensidigt marknadsinflytande på den 

marknaden i enlighet med 

artikel 61.3.Den nationella 

regleringsmyndigheten ska ålägga dessa 

företag lämpliga specifika 

regleringsskyldigheter eller bibehålla eller 

ändra sådana skyldigheter om de redan 

existerar. 

Or. en 

Motivering 

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. 

 

Ändringsförslag   848 

Evžen Tošenovský 

 

Förslag till direktiv 
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Artikel 65 – punkt 5 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) inom fem år från antagandet av en 

tidigare åtgärd om den nationella 

regleringsmyndigheten har definierat den 

relevanta marknaden och fastställt vilka 

företag som har betydande inflytande på 

marknaden. Undantagsvis kan denna 

femårsperiod förlängas med upp till 

ytterligare ett år om den nationella 

regleringsmyndigheten har delgett 

kommissionen ett motiverat förslag till 

förlängning senast fyra månader före 

utgången av femårsperioden, och 

kommissionen inte har gjort några 

invändningar senast en månad före 

förlängningens början, 

a) inom fem år från antagandet av en 

tidigare åtgärd om den nationella 

regleringsmyndigheten har definierat den 

relevanta marknaden och fastställt vilka 

företag som har betydande inflytande på 

marknaden. Undantagsvis kan denna 

femårsperiod förlängas med upp till 

ytterligare tre år om den nationella 

regleringsmyndigheten har delgett 

kommissionen ett motiverat förslag till 

förlängning senast fyra månader före 

utgången av femårsperioden, och 

kommissionen inte har gjort några 

invändningar senast en månad före 

förlängningens början, 

Or. en 

 

Ändringsförslag   849 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 65 – punkt 6a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6a. När det på framåtblickande grund 

finns eller förväntas finnas tre operatörer 

av accessnät som på ett hållbart sett kan 

konkurrera på samma slutkundsmarknad, 

ska de nationella 

regleringsmyndigheterna inte fastställa att 

en operatör har betydande inflytande på 

marknaden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   850 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 



 

PE602.952v01-00 14/190 AM\1122811SV.docx 

SV 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 66 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Om en operatör efter en 

marknadsanalys som utförts i enlighet med 

artikel 65 i detta direktiv anges ha ett 

betydande inflytande på en viss marknad, 

ska de nationella regleringsmyndigheterna 

kunna införa vilken som helst av de 

skyldigheter som anges i artiklarna 67–75 

och 77 i det här direktivet, om detta är 

lämpligt. 

2. Om en operatör efter en 

marknadsanalys som utförts i enlighet med 

artikel 65 i detta direktiv anges ha ett 

betydande inflytande på en viss marknad, 

ska de nationella regleringsmyndigheterna 

införa vilken som helst av de skyldigheter 

som anges i artiklarna 67–75 och 77 i det 

här direktivet. 

Or. en 

Motivering 

Kommissionens förslag gör det möjligt för de nationella regleringsmyndigheterna att själva 

avgöra om de ska vidta åtgärder eller inte för att lösa problem som orsakas av aktörer med 

betydande marknadsinflytande. Det undergräver ordningen för aktörer med betydande 

marknadsinflytande, eftersom det ger de nationella regleringsmyndigheterna möjlighet att 

inte vidta några åtgärder alls. 

 

Ändringsförslag   851 

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

Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 66 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Om en operatör efter en 

marknadsanalys som utförts i enlighet med 

artikel 65 i detta direktiv anges ha ett 

betydande inflytande på en viss marknad, 

ska de nationella regleringsmyndigheterna 

kunna införa vilken som helst av de 

skyldigheter som anges i artiklarna 67–75 

och 77 i det här direktivet, om detta är 

lämpligt. 

2. Om en operatör efter en 

marknadsanalys som utförts i enlighet med 

artikel 65 i detta direktiv anges ha ett 

betydande inflytande på en viss marknad, 

ska de nationella regleringsmyndigheterna 

införa vilken som helst av de skyldigheter 

som anges i artiklarna 67–75 och 77 i det 

här direktivet. 
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Or. en 

Motivering 

Kommissionens förslag gör det möjligt för de nationella regleringsmyndigheterna att själva 

avgöra om de ska vidta åtgärder eller inte för att lösa problem som orsakas av aktörer med 

betydande marknadsinflytande. Det undergräver ordningen för aktörer med betydande 

marknadsinflytande, eftersom det ger de nationella regleringsmyndigheterna möjlighet att 

inte vidta några åtgärder alls. 

 

Ändringsförslag   852 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 66 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Skyldigheter i enlighet med denna 

artikel ska grundas på det fastställda 

problemets art, i synnerhet på 

slutkundsnivå och där det är lämpligt med 

beaktande av identifieringen av 

gränsöverskridande efterfrågan enligt 

artikel 64. De ska vara proportionella, med 

beaktande av kostnaderna och fördelarna 

och motiverade mot bakgrund av målen i 

artikel 3 i detta direktiv. Sådana 

skyldigheter ska endast införas efter 

samråd i enlighet med artiklarna 23 och 32. 

4. Skyldigheter i enlighet med denna 

artikel ska grundas på det fastställda 

problemets art på de relevanta 

marknaderna för att garantera långsiktig 

och hållbar konkurrens, och där det är 

lämpligt med beaktande av identifieringen 

av gränsöverskridande efterfrågan enligt 

artikel 64. De ska vara proportionella, med 

beaktande av kostnaderna och fördelarna 

och motiverade mot bakgrund av målen i 

artikel 3 i detta direktiv. Sådana 

skyldigheter ska endast införas efter 

samråd i enlighet med artiklarna 23 och 32. 

Om ett eller flera företag anses utgöra ett 

betydande hinder för effektiv konkurrens 

ska de nationella 

regleringsmyndigheterna beakta de 

särskilda omständigheter som råder i 

fallet och överväga de minst betungande 

åtgärderna, med hänsyn till deras 

proportionalitet och potentiella fördelar 

för slutanvändarna. 

Or. en 

Motivering 

Konsekvenserna för företag som skapar en situation som utgör ett betydande hinder för 

effektiv konkurrens bör vara proportionerliga, samtidigt som de vidtagna åtgärderna bör 
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vara anpassade efter de särskilda omständigheter som råder på varje marknad och syfta till 

bästa resultat för slutanvändarna. I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta 

ändringsförslag nödvändigt av tvingande skäl kopplade till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   853 

Evžen Tošenovský 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 66 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Skyldigheter i enlighet med denna 

artikel ska grundas på det fastställda 

problemets art, i synnerhet på 

slutkundsnivå och där det är lämpligt med 

beaktande av identifieringen av 

gränsöverskridande efterfrågan enligt 

artikel 64. De ska vara proportionella, med 

beaktande av kostnaderna och fördelarna 

och motiverade mot bakgrund av målen i 

artikel 3 i detta direktiv. Sådana 

skyldigheter ska endast införas efter 

samråd i enlighet med artiklarna 23 och 32. 

4. Skyldigheter i enlighet med denna 

artikel ska grundas på det fastställda 

problemets art, i synnerhet på 

slutkundsnivå. De ska vara proportionella, 

med beaktande av kostnaderna och 

fördelarna, vara utformade med särskild 

hänsyn till om det företag som anges ha 

betydande marknadsinflytande bedriver 

verksamhet på enbart grossistnivå, och 

motiverade mot bakgrund av målen i 

artikel 3 i detta direktiv. Sådana 

skyldigheter ska endast införas efter 

samråd i enlighet med artiklarna 23 och 32. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   854 

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

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 66 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Skyldigheter i enlighet med denna 

artikel ska grundas på det fastställda 

problemets art, i synnerhet på 

slutkundsnivå och där det är lämpligt med 

beaktande av identifieringen av 

gränsöverskridande efterfrågan enligt 

artikel 64. De ska vara proportionella, med 

beaktande av kostnaderna och fördelarna 

4. Skyldigheter i enlighet med denna 

artikel ska grundas på det fastställda 

problemets art på grossist- eller 

slutkundsnivå och där det är lämpligt med 

beaktande av identifieringen av 

gränsöverskridande efterfrågan enligt 

artikel 64. De ska vara proportionella, med 

beaktande av kostnaderna och fördelarna 
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och motiverade mot bakgrund av målen i 

artikel 3 i detta direktiv. Sådana 

skyldigheter ska endast införas efter 

samråd i enlighet med artiklarna 23 och 32. 

och motiverade mot bakgrund av målen i 

artikel 3 i detta direktiv. Sådana 

skyldigheter ska endast införas efter 

samråd i enlighet med artiklarna 23 och 32. 

Or. en 

Motivering 

Vi bör undvika att inrikta oss på enbart slutkundsmarknaden. 

 

Ändringsförslag   855 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 66 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Skyldigheter i enlighet med denna 

artikel ska grundas på det fastställda 

problemets art, i synnerhet på 

slutkundsnivå och där det är lämpligt med 

beaktande av identifieringen av 

gränsöverskridande efterfrågan enligt 

artikel 64. De ska vara proportionella, med 

beaktande av kostnaderna och fördelarna 

och motiverade mot bakgrund av målen i 

artikel 3 i detta direktiv. Sådana 

skyldigheter ska endast införas efter 

samråd i enlighet med artiklarna 23 och 32. 

4. Skyldigheter i enlighet med denna 

artikel ska grundas på det fastställda 

problemets art och där det är lämpligt med 

beaktande av identifieringen av 

gränsöverskridande efterfrågan enligt 

artikel 64. De ska vara proportionella, med 

beaktande av kostnaderna och fördelarna 

och motiverade mot bakgrund av målen i 

artikel 3 i detta direktiv. Sådana 

skyldigheter ska endast införas efter 

samråd i enlighet med artiklarna 23 och 32. 

Or. en 

Motivering 

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

and less innovation and choice for end-users. 

 

Ändringsförslag   856 

Fulvio Martusciello 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 66 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Skyldigheter i enlighet med denna 

artikel ska grundas på det fastställda 

problemets art, i synnerhet på 

slutkundsnivå och där det är lämpligt med 

beaktande av identifieringen av 

gränsöverskridande efterfrågan enligt 

artikel 64. De ska vara proportionella, med 

beaktande av kostnaderna och fördelarna 

och motiverade mot bakgrund av målen i 

artikel 3 i detta direktiv. Sådana 

skyldigheter ska endast införas efter 

samråd i enlighet med artiklarna 23 och 32. 

4. Skyldigheter i enlighet med denna 

artikel ska grundas på det fastställda 

problemets art och där det är lämpligt med 

beaktande av identifieringen av 

gränsöverskridande efterfrågan enligt 

artikel 64. De ska vara proportionella, med 

beaktande av kostnaderna och fördelarna 

och motiverade mot bakgrund av målen i 

artikel 3 i detta direktiv. Sådana 

skyldigheter ska endast införas efter 

samråd i enlighet med artiklarna 23 och 32. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   857 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 66 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Skyldigheter i enlighet med denna 

artikel ska grundas på det fastställda 

problemets art, i synnerhet på 

slutkundsnivå och där det är lämpligt med 

beaktande av identifieringen av 

gränsöverskridande efterfrågan enligt 

artikel 64. De ska vara proportionella, med 

beaktande av kostnaderna och fördelarna 

och motiverade mot bakgrund av målen i 

artikel 3 i detta direktiv. Sådana 

skyldigheter ska endast införas efter 

4. Skyldigheter i enlighet med denna 

artikel ska grundas på det fastställda 

problemets art och där det är lämpligt med 

beaktande av identifieringen av 

gränsöverskridande efterfrågan enligt 

artikel 64. De ska vara proportionella, med 

beaktande av kostnaderna och fördelarna 

och motiverade mot bakgrund av målen i 

artikel 3 i detta direktiv. Sådana 

skyldigheter ska endast införas efter 
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samråd i enlighet med artiklarna 23 och 32. samråd i enlighet med artiklarna 23 och 32. 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag syftar till att undvika fokus på slutkundsmarknaden, eftersom det skulle 

kunna leda till stor osäkerhet om konkurrensens räckvidd begränsades till slutkundsnivå. 

 

Ändringsförslag   858 

José Blanco López 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 66 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Skyldigheter i enlighet med denna 

artikel ska grundas på det fastställda 

problemets art, i synnerhet på 

slutkundsnivå och där det är lämpligt med 

beaktande av identifieringen av 

gränsöverskridande efterfrågan enligt 

artikel 64. De ska vara proportionella, med 

beaktande av kostnaderna och fördelarna 

och motiverade mot bakgrund av målen i 

artikel 3 i detta direktiv. Sådana 

skyldigheter ska endast införas efter 

samråd i enlighet med artiklarna 23 och 32. 

4. Skyldigheter i enlighet med denna 

artikel ska grundas på det fastställda 

problemets art på grossist- eller 

slutkundsnivå och där det är lämpligt med 

beaktande av identifieringen av 

gränsöverskridande efterfrågan enligt 

artikel 64. De ska vara proportionella, med 

beaktande av kostnaderna och fördelarna 

och motiverade mot bakgrund av målen i 

artikel 3 i detta direktiv. Sådana 

skyldigheter ska endast införas efter 

samråd i enlighet med artiklarna 23 och 32. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   859 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 66 – punkt 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Nationella regleringsmyndigheter 

ska beakta följderna av ny utveckling på 

marknaden, exempelvis med hänsyn till 

affärsavtal, inbegripet 

saminvesteringsavtal, som har ingåtts eller 

6. Nationella regleringsmyndigheter 

ska beakta följderna av ny eller planerad 

utveckling på marknaden, som sannolikt 

kommer att påverka 

konkurrensdynamiken, exempelvis med 
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på ett oförutsebart sätt åsidosatts eller 

sagts upp varvid konkurrensdynamiken 

har påverkats. Om denna utveckling inte 

är tillräckligt betydelsefull för att 

bestämma att det finns ett behov av att 

företa en ny marknadsanalys i enlighet 

med artikel 65, ska den nationella 

regleringsmyndigheten bedöma om det är 

nödvändigt att se över de skyldigheter som 

ålagts operatörer som anses ha ett 

betydande marknadsinflytande i syfte att 

säkerställa att sådana skyldigheter alltjämt 

uppfyller villkoren i punkt 4. Sådana 

ändringar ska endast införas efter samråd 

i enlighet med artiklarna 23 och 32. 

hänsyn till affärsavtal, inbegripet, utan 

begränsning, saminvesteringsavtal, 

och/eller företag som inte är närvarande 

på någon slutkundsmarknad för 

elektroniska kommunikationstjänster. 

Nationella regleringsmyndigheter ska 

göra detta 

a) på eget initiativ, med hänsyn tagen till 

behovet av förutsägbara marknadsvillkor, 

eller 

b) på en motiverad begäran. 
Om denna utveckling inte är tillräckligt 

betydelsefull för att kräva en ny 

marknadsanalys i enlighet med artikel 65, 

ska den nationella regleringsmyndigheten 

utan dröjsmål bedöma om det är 

nödvändigt att se över de skyldigheter som 

gäller för operatörer som anses ha ett 

betydande marknadsinflytande och ändra 

alla tidigare beslut genom att återkalla 

skyldigheter eller införa nya skyldigheter, 
i syfte att säkerställa att sådana 

skyldigheter alltjämt uppfyller kraven i 

detta direktiv, eller om det ska beslutas att 

inga, färre eller mindre betungande 

skyldigheter ska införas med avseende på 

en planerad utveckling. Sådana beslut ska 

endast fattas efter samråd i enlighet med 

artiklarna 23 och 32. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   860 

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

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 66 – punkt 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Nationella regleringsmyndigheter 

ska beakta följderna av ny utveckling på 

marknaden, exempelvis med hänsyn till 

affärsavtal, inbegripet 

saminvesteringsavtal, som har ingåtts 

6. Nationella regleringsmyndigheter 

ska beakta följderna av ny utveckling på 

marknaden. Om denna utveckling inte är 

tillräckligt betydelsefull för att bestämma 

att det finns ett behov av att företa en ny 
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eller på ett oförutsebart sätt åsidosatts 

eller sagts upp varvid 

konkurrensdynamiken har påverkats. Om 

denna utveckling inte är tillräckligt 

betydelsefull för att bestämma att det finns 

ett behov av att företa en ny 

marknadsanalys i enlighet med artikel 65, 

ska den nationella regleringsmyndigheten 

bedöma om det är nödvändigt att se över 

de skyldigheter som ålagts operatörer som 

anses ha ett betydande marknadsinflytande 

i syfte att säkerställa att sådana 

skyldigheter alltjämt uppfyller villkoren i 

punkt 4. Sådana ändringar ska endast 

införas efter samråd i enlighet med 

artiklarna 23 och 32. 

marknadsanalys i enlighet med artikel 65, 

ska den nationella regleringsmyndigheten 

bedöma om det är nödvändigt att se över 

de skyldigheter som ålagts operatörer som 

anses ha ett betydande marknadsinflytande 

i syfte att säkerställa att sådana 

skyldigheter alltjämt uppfyller villkoren i 

punkt 4. Sådana ändringar ska endast 

införas efter samråd i enlighet med 

artiklarna 23 och 32. 

Or. en 

Motivering 

Affärsavtal är utformade på olika sätt och vissa av dem kan leda till ineffektiv konkurrens på 

marknaden. Om detta inte hanteras på rätt sätt kan samfinansiering leda till samordnad 

verksamhet och till och med minska konkurrens och investeringar på lång sikt. 

 

Ändringsförslag   861 

Pavel Telička 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 66 – punkt 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Nationella regleringsmyndigheter 

ska beakta följderna av ny utveckling på 

marknaden, exempelvis med hänsyn till 

affärsavtal, inbegripet 

saminvesteringsavtal, som har ingåtts 

eller på ett oförutsebart sätt åsidosatts 

eller sagts upp varvid 

konkurrensdynamiken har påverkats. Om 

denna utveckling inte är tillräckligt 

betydelsefull för att bestämma att det finns 

ett behov av att företa en ny 

marknadsanalys i enlighet med artikel 65, 

ska den nationella regleringsmyndigheten 

6. Nationella regleringsmyndigheter 

ska beakta följderna av ny utveckling på 

marknaden. Om denna utveckling inte är 

tillräckligt betydelsefull för att bestämma 

att det finns ett behov av att företa en ny 

marknadsanalys i enlighet med artikel 65, 

ska den nationella regleringsmyndigheten 

bedöma om det är nödvändigt att se över 

de skyldigheter som ålagts operatörer som 

anses ha ett betydande marknadsinflytande 

i syfte att säkerställa att sådana 

skyldigheter alltjämt uppfyller villkoren i 

punkt 4. Sådana ändringar ska endast 
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bedöma om det är nödvändigt att se över 

de skyldigheter som ålagts operatörer som 

anses ha ett betydande marknadsinflytande 

i syfte att säkerställa att sådana 

skyldigheter alltjämt uppfyller villkoren i 

punkt 4. Sådana ändringar ska endast 

införas efter samråd i enlighet med 

artiklarna 23 och 32. 

införas efter samråd i enlighet med 

artiklarna 23 och 32. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   862 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 66 – punkt 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Nationella regleringsmyndigheter 

ska beakta följderna av ny utveckling på 

marknaden, exempelvis med hänsyn till 

affärsavtal, inbegripet 

saminvesteringsavtal, som har ingåtts 

eller på ett oförutsebart sätt åsidosatts 

eller sagts upp varvid 

konkurrensdynamiken har påverkats. Om 

denna utveckling inte är tillräckligt 

betydelsefull för att bestämma att det finns 

ett behov av att företa en ny 

marknadsanalys i enlighet med artikel 65, 

ska den nationella regleringsmyndigheten 

bedöma om det är nödvändigt att se över 

de skyldigheter som ålagts operatörer som 

anses ha ett betydande marknadsinflytande 

i syfte att säkerställa att sådana 

skyldigheter alltjämt uppfyller villkoren i 

punkt 4. Sådana ändringar ska endast 

införas efter samråd i enlighet med 

artiklarna 23 och 32. 

6. Nationella regleringsmyndigheter 

ska beakta följderna av ny utveckling på 

marknaden. Om denna utveckling inte är 

tillräckligt betydelsefull för att bestämma 

att det finns ett behov av att företa en ny 

marknadsanalys i enlighet med artikel 65, 

ska den nationella regleringsmyndigheten 

bedöma om det är nödvändigt att se över 

de skyldigheter som ålagts operatörer som 

anses ha ett betydande marknadsinflytande 

i syfte att säkerställa att sådana 

skyldigheter alltjämt uppfyller villkoren i 

punkt 4. Sådana ändringar ska endast 

införas efter samråd i enlighet med 

artiklarna 23 och 32. 

Or. en 
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Motivering 

Detta ändringsförslag är nödvändigt eftersom denna punkt i kommissionens förslag försvagar 

ordningen för aktörer med betydande marknadsinflytande, då fokus förflyttas från denna 

ordning till kommersiella tillträdesavtal. 

 

Ändringsförslag   863 

Fulvio Martusciello 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 66 – punkt 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Nationella regleringsmyndigheter 

ska beakta följderna av ny utveckling på 

marknaden, exempelvis med hänsyn till 

affärsavtal, inbegripet 

saminvesteringsavtal, som har ingåtts 

eller på ett oförutsebart sätt åsidosatts 

eller sagts upp varvid 

konkurrensdynamiken har påverkats. Om 

denna utveckling inte är tillräckligt 

betydelsefull för att bestämma att det finns 

ett behov av att företa en ny 

marknadsanalys i enlighet med artikel 65, 

ska den nationella regleringsmyndigheten 

bedöma om det är nödvändigt att se över 

de skyldigheter som ålagts operatörer som 

anses ha ett betydande marknadsinflytande 

i syfte att säkerställa att sådana 

skyldigheter alltjämt uppfyller villkoren i 

punkt 4. Sådana ändringar ska endast 

införas efter samråd i enlighet med 

artiklarna 23 och 32. 

6. Nationella regleringsmyndigheter 

ska beakta följderna av ny utveckling på 

marknaden. Om denna utveckling inte är 

tillräckligt betydelsefull för att bestämma 

att det finns ett behov av att företa en ny 

marknadsanalys i enlighet med artikel 65, 

ska den nationella regleringsmyndigheten 

bedöma om det är nödvändigt att se över 

de skyldigheter som ålagts operatörer som 

anses ha ett betydande marknadsinflytande 

i syfte att säkerställa att sådana 

skyldigheter alltjämt uppfyller villkoren i 

punkt 4. Sådana ändringar ska endast 

införas efter samråd i enlighet med 

artiklarna 23 och 32. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   864 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Förslag till direktiv 
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Artikel 66 – punkt 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Nationella regleringsmyndigheter 

ska beakta följderna av ny utveckling på 

marknaden, exempelvis med hänsyn till 

affärsavtal, inbegripet 

saminvesteringsavtal, som har ingåtts 

eller på ett oförutsebart sätt åsidosatts 

eller sagts upp varvid 

konkurrensdynamiken har påverkats. Om 

denna utveckling inte är tillräckligt 

betydelsefull för att bestämma att det finns 

ett behov av att företa en ny 

marknadsanalys i enlighet med artikel 65, 

ska den nationella regleringsmyndigheten 

bedöma om det är nödvändigt att se över 

de skyldigheter som ålagts operatörer som 

anses ha ett betydande marknadsinflytande 

i syfte att säkerställa att sådana 

skyldigheter alltjämt uppfyller villkoren i 

punkt 4. Sådana ändringar ska endast 

införas efter samråd i enlighet med 

artiklarna 23 och 32. 

6. Nationella regleringsmyndigheter 

ska beakta följderna av ny utveckling på 

marknaden. Om denna utveckling inte är 

tillräckligt betydelsefull för att bestämma 

att det finns ett behov av att företa en ny 

marknadsanalys i enlighet med artikel 65, 

ska den nationella regleringsmyndigheten 

bedöma om det är nödvändigt att se över 

de skyldigheter som ålagts operatörer som 

anses ha ett betydande marknadsinflytande 

i syfte att säkerställa att sådana 

skyldigheter alltjämt uppfyller villkoren i 

punkt 4. Sådana ändringar ska endast 

införas efter samråd i enlighet med 

artiklarna 23 och 32. 

Or. en 

Motivering 

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.” 

 

Ändringsförslag   865 
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Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 66 – punkt 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Nationella regleringsmyndigheter 

ska beakta följderna av ny utveckling på 

marknaden, exempelvis med hänsyn till 

affärsavtal, inbegripet 

saminvesteringsavtal, som har ingåtts 

eller på ett oförutsebart sätt åsidosatts 

eller sagts upp varvid 
konkurrensdynamiken har påverkats. Om 

denna utveckling inte är tillräckligt 

betydelsefull för att bestämma att det finns 

ett behov av att företa en ny 

marknadsanalys i enlighet med artikel 65, 

ska den nationella regleringsmyndigheten 

bedöma om det är nödvändigt att se över 

de skyldigheter som ålagts operatörer som 

anses ha ett betydande marknadsinflytande 

i syfte att säkerställa att sådana 

skyldigheter alltjämt uppfyller villkoren i 

punkt 4. Sådana ändringar ska endast 

införas efter samråd i enlighet med 

artiklarna 23 och 32. 

6. Nationella regleringsmyndigheter 

ska beakta följderna av ny utveckling på 

marknaden, exempelvis med hänsyn till 

befintliga affärsavtal, som påverkar 

konkurrensdynamiken. Om denna 

utveckling inte är tillräckligt betydelsefull 

för att bestämma att det finns ett behov av 

att företa en ny marknadsanalys i enlighet 

med artikel 65, ska den nationella 

regleringsmyndigheten bedöma om det är 

nödvändigt att se över de skyldigheter som 

ålagts operatörer som anses ha ett 

betydande marknadsinflytande i syfte att 

säkerställa att sådana skyldigheter alltjämt 

uppfyller villkoren i punkt 4. Sådana 

ändringar ska endast införas efter samråd i 

enlighet med artiklarna 23 och 32. 

Or. de 

Motivering 

Alla befintliga avtal som skulle kunna påverka främjandet av hållbar konkurrens ska beaktas i 

bedömningen av marknadsutvecklingen. 

 

Ändringsförslag   866 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins, Markus Pieper 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 66 – punkt 6a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6a. Nationella regleringsmyndigheter 

ska säkerställa att de skyldigheter som de 

föreskriver fullgörs. Beroende på 
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överträdelse bör de nationella 

regleringsmyndigheterna ha möjlighet att 

utfärda på förhand fastställda sanktioner 

i form av böter till i) myndigheter, ii) 

slutkunder och/eller iii) andra företag. 

Or. de 

 

Ändringsförslag   867 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 66 – punkt 6a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6a. Nationella regleringsmyndigheter 

ska garantera att de skyldigheter som de 

inför är effektiva, även i form av 

administrativa sanktioner vid 

överträdelser av skyldigheter för aktörer 

med betydande marknadsinflytande och 

de tillträdesvillkor som godkänts av den 

nationella regleringsmyndigheten. 

Or. en 

Motivering 

Bestämmelsen syftar till att garantera att de skyldigheter som införs av de nationella 

regleringsmyndigheterna bemöts effektivt och fullgörs, även om det handlar om 

administrativa sanktioner. 

 

Ändringsförslag   868 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 67 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. De nationella 

regleringsmyndigheterna får specificera 

exakt vilka uppgifter som ska 

tillhandahållas, hur detaljerade de ska vara 

3. De nationella 

regleringsmyndigheterna får specificera 

exakt vilka uppgifter som ska 

tillhandahållas, hur detaljerade de ska vara 
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samt på vilket sätt de ska offentliggöras. samt på vilket sätt de ska offentliggöras. I 

synnerhet om en operatör är ålagd 

skyldigheter för tillträde till 

anläggningsstruktur och/eller 

skyldigheter för tillträde till och 

användning av särskilda nätfaciliteter ska 

de nationella regleringsmyndigheterna 

ange de särskilda resultatindikatorer och 

motsvarande servicenivåavtal, samt om så 

krävs tillhörande straffavgifter, som ska 

tillgängliggöras för det tillträde som 

tillhandahålls respektive för operatörens 

egen efterföljande verksamhet och dem 

som gynnas av tillträdesskyldigheterna. 

Or. en 

Motivering 

Dessa bestämmelser syftar till att stärka insynsskyldigheten genom att föreskriva att 

tillräckliga, tydliga och objektiva uppgifter ska tillgängliggöras för utvärdering av det 

tillträde som tillhandahålls. 

 

Ändringsförslag   869 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 67 – punkt 3a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. I synnerhet om en operatör är 

ålagd skyldigheter för tillträde till 

anläggningsstruktur och/eller 

skyldigheter för tillträde till och 

användning av särskilda nätfaciliteter ska 

de nationella regleringsmyndigheterna 

ange de särskilda resultatindikatorer och 

motsvarande servicenivåavtal samt 

tillhörande straffavgifter som ska 

tillgängliggöras för det tillträde som 

tillhandahålls respektive för operatörens 

egen efterföljande verksamhet och dem 

som gynnas av tillträdesskyldigheterna. 
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 När en operatör som anges ha betydande 

marknadsinflytande är ålagd skyldigheter 

för tillträde till anläggningsstruktur 

och/eller för tillträde till och användning 

av särskilda nätfaciliteter i enlighet med 

artikel [ANGE REFERENS] ska de 

nationella regleringsmyndigheterna, 

oaktat punkterna 2, 3 och 4, se till att ett 

referensanbud offentliggörs som 

åtminstone innehåller de uppgifter som 

anges i bilaga [ANGE REFERENS]. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   870 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 68 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Skyldigheter avseende icke-

diskriminering ska särskilt säkerställa att 

operatören under likvärdiga 

omständigheter tillämpar likvärdiga villkor 

på andra företag som tillhandahåller 

likvärdiga tjänster, samt att de tjänster och 

den information som operatören erbjuder 

andra, tillhandahålls på samma villkor och 

med samma kvalitet som gäller för dess 

egna tjänster eller för dess dotterbolags 

eller samarbetspartners tjänster. I 

synnerhet i fall då operatören bygger upp 

nya system får nationella 

regleringsmyndigheter för den operatören 

införa skyldigheter att leverera 

tillträdesprodukter och tillträdestjänster till 

alla företag, inbegripet det egna företaget, 

enligt samma tidsfrister och på samma 

villkor, bland annat när det gäller pris- och 

servicenivåer, samt med hjälp av likadana 

system och förfaranden, i syfte att 

säkerställa likvärdigt tillträde. 

2. Skyldigheter avseende icke-

diskriminering ska särskilt säkerställa att 

operatören under likvärdiga 

omständigheter tillämpar likvärdiga villkor 

på andra företag som tillhandahåller 

likvärdiga tjänster, samt att de tjänster och 

den information som operatören erbjuder 

andra, tillhandahålls på samma villkor och 

med samma kvalitet som gäller för dess 

egna tjänster eller för dess dotterbolags 

eller samarbetspartners tjänster. Nationella 

regleringsmyndigheter får för den 

operatören införa skyldigheter att leverera 

tillträdesprodukter och tillträdestjänster till 

alla företag, inbegripet det egna företaget, 

enligt samma tidsfrister och på samma 

villkor, bland annat när det gäller pris- och 

servicenivåer, samt med hjälp av likadana 

system och förfaranden, i syfte att 

säkerställa likvärdigt tillträde. 

Or. en 
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Ändringsförslag   871 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 68 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Skyldigheter avseende icke-

diskriminering ska särskilt säkerställa att 

operatören under likvärdiga 

omständigheter tillämpar likvärdiga villkor 

på andra företag som tillhandahåller 

likvärdiga tjänster, samt att de tjänster och 

den information som operatören erbjuder 

andra, tillhandahålls på samma villkor och 

med samma kvalitet som gäller för dess 

egna tjänster eller för dess dotterbolags 

eller samarbetspartners tjänster. I 

synnerhet i fall då operatören bygger upp 

nya system får nationella 

regleringsmyndigheter för den operatören 

införa skyldigheter att leverera 

tillträdesprodukter och tillträdestjänster till 

alla företag, inbegripet det egna företaget, 

enligt samma tidsfrister och på samma 

villkor, bland annat när det gäller pris- och 

servicenivåer, samt med hjälp av likadana 

system och förfaranden, i syfte att 

säkerställa likvärdigt tillträde. 

2. Skyldigheter avseende icke-

diskriminering ska särskilt säkerställa att 

operatören under likvärdiga 

omständigheter tillämpar likvärdiga villkor 

på andra företag som tillhandahåller 

likvärdiga tjänster, samt att de tjänster och 

den information som operatören erbjuder 

andra, tillhandahålls på samma villkor och 

med samma kvalitet som gäller för dess 

egna tjänster eller för dess dotterbolags 

eller samarbetspartners tjänster. Nationella 

regleringsmyndigheter får för den 

operatören införa skyldigheter att leverera 

relevant information, tillträdesprodukter 

och tillträdestjänster till alla företag, 

inbegripet det egna företaget, enligt samma 

tidsfrister och på samma villkor, bland 

annat när det gäller pris- och servicenivåer, 

samt med hjälp av likadana system och 

förfaranden, i syfte att säkerställa 

likvärdigt tillträde i form av 

insatsresurser. 

Or. en 

Motivering 

Om skyldigheten begränsas till ”nya system” skulle detta i slutändan kunna framställa hela 

principen om lika insatsresurser (equivalence of inputs, EoI) som överflödig, eftersom 

operatörer med betydande marknadsinflytande kommer att utforma varje ytterligare egenskap 

som en uppgradering av befintliga system. De nationella regleringsmyndigheterna kommer 

att behöva styrka att ett system är nytt, samtidigt som de är benägna att leka katt och råtta 

med den operatör med betydande marknadsinflytande som först utformade systemet och 

därför har en klar fördel i fråga om information och kunskap. 
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Ändringsförslag   872 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 70 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 70 utgår 

Tillträde till anläggningsinfrastruktur  

1. En nationell regleringsmyndighet får i 

enlighet med artikel 66 införa 

skyldigheter för operatörer att uppfylla 

rimliga krav på tillträde till och 

användning av anläggningsinfrastruktur, 

inbegripet, utan begränsning, byggnader 

eller ingångar till byggnader, kablar i 

byggnader inklusive fastighetsnät, 

antenner, torn och andra 

stödkonstruktioner, stolpar, master, 

ledningar, rör, tillsynsbrunnar, 

inspektionsbrunnar och kopplingsskåp, i 

situationer där marknadsanalysen visar 

att nekat tillträde, eller tillträde som ges 

på orimliga villkor med liknande verkan, 

skulle hindra uppkomsten av en hållbar 

konkurrensutsatt marknad på 

slutkundens nivå eller och att det inte 

skulle ligga i slutanvändarnas intresse. 

 

2. Nationella regleringsmyndigheter får 

införa skyldigheter för en operatör att 

tillhandahålla tillträde i enlighet med 

denna artikel, oberoende av om de 

tillgångar som påverkas av skyldigheten 

är en del av den relevanta marknaden 

enligt marknadsanalysen, förutsatt att 

skyldigheten är nödvändig för att uppnå, 

och står i proportion till, målen i artikel 3. 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag   873 

Fulvio Martusciello 

 

Förslag till direktiv 
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Artikel 70 – rubrik 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Tillträde till anläggningsinfrastruktur Tillträde till anläggningsinfrastruktur samt 

till hela och delade fysiska nätdelar 

Or. en 

 

Ändringsförslag   874 

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

Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 70 – rubrik 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Tillträde till anläggningsinfrastruktur Tillträde till anläggningsinfrastruktur samt 

till hela och delade fysiska nätdelar 

Or. en 

Motivering 

För överensstämmelse med innehållet. 

 

Ändringsförslag   875 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 70 – rubrik 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Tillträde till anläggningsinfrastruktur Tillträde till anläggningsinfrastruktur samt 

till hela och delade fysiska nätdelar 

Or. en 

 

Ändringsförslag   876 
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Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Flavio Zanonato, Zigmantas Balčytis, 

Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 70 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. En nationell regleringsmyndighet 

får i enlighet med artikel 66 införa 

skyldigheter för operatörer att uppfylla 

rimliga krav på tillträde till och 

användning av anläggningsinfrastruktur, 

inbegripet, utan begränsning, byggnader 

eller ingångar till byggnader, kablar i 

byggnader inklusive fastighetsnät, 

antenner, torn och andra 

stödkonstruktioner, stolpar, master, 

ledningar, rör, tillsynsbrunnar, 

inspektionsbrunnar och kopplingsskåp, i 

situationer där marknadsanalysen visar att 

nekat tillträde, eller tillträde som ges på 

orimliga villkor med liknande verkan, 

skulle hindra uppkomsten av en hållbar 

konkurrensutsatt marknad på slutkundens 

nivå eller och att det inte skulle ligga i 

slutanvändarnas intresse. 

1. En nationell regleringsmyndighet 

får i enlighet med artikel 66 i situationer 

där den anser att nekat tillträde eller 

orimliga villkor med liknande verkan 

skulle hindra uppkomsten av en hållbar 

konkurrensutsatt marknad och att det inte 

skulle ligga i slutanvändarnas intresse 

a. införa skyldigheter att uppfylla rimliga 

krav på tillträde till och användning av 

anläggningsinfrastruktur, inbegripet, 

utan begränsning, byggnader eller 

ingångar till byggnader, kablar i 

byggnader inklusive fastighetsnät, 

antenner, torn och andra 

stödkonstruktioner, stolpar, master, 

ledningar, rör, tillsynsbrunnar, 

inspektionsbrunnar och kopplingsskåp, 

b. införa skyldigheter för tillträde till och 

användning av särskilda hela fysiska 

nätdelar och tillhörande nätfaciliteter, 

bland annat separat tillträde till 

accessnätet och delaccessnätet liksom till 

fibernät och fiberslutsegment, 

c. införa skyldigheter att ge tredje part 

tillträde till specificerade nätdelar, bland 

annat delat tillträde till accessnätet och 

delaccessnätet liksom till fibernät och 

fiberslutsegment, inbegripet 

våglängdsmultiplexering och liknande 

lösningar för delad användning. 

Or. en 

Motivering 

Att begränsa omfattningen av konkurrensproblemen till slutkundsnivån skapar osäkerhet över 

regelverket. Tillräcklig konkurrens på slutkundsmarknaden uppstår genom fungerande 

grossistmarknader. Vi bör dock inte undergräva den fungerande modellen för enbart 

grossister. 
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Ändringsförslag   877 

Pavel Telička 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 70 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. En nationell regleringsmyndighet 

får i enlighet med artikel 66 införa 

skyldigheter för operatörer att uppfylla 

rimliga krav på tillträde till och användning 

av anläggningsinfrastruktur, inbegripet, 

utan begränsning, byggnader eller ingångar 

till byggnader, kablar i byggnader 

inklusive fastighetsnät, antenner, torn och 

andra stödkonstruktioner, stolpar, master, 

ledningar, rör, tillsynsbrunnar, 

inspektionsbrunnar och kopplingsskåp, i 

situationer där marknadsanalysen visar 

att nekat tillträde, eller tillträde som ges 

på orimliga villkor med liknande verkan, 

skulle hindra uppkomsten av en hållbar 

konkurrensutsatt marknad på 

slutkundens nivå eller och att det inte 

skulle ligga i slutanvändarnas intresse. 

1. En nationell regleringsmyndighet 

får i enlighet med artikel 66 i situationer 

där den anser att nekat tillträde eller 

villkor med liknande verkan skulle hindra 

uppkomsten av en kraftigt 

konkurrensutsatt marknad och att det inte 

skulle ligga i slutanvändarnas intresse 
a. införa skyldigheter att uppfylla rimliga 

krav på tillträde till och användning av 

anläggningsinfrastruktur, inbegripet, utan 

begränsning, byggnader eller ingångar till 

byggnader, kablar i byggnader inklusive 

fastighetsnät, antenner, torn och andra 

stödkonstruktioner, stolpar, master, 

ledningar, rör, tillsynsbrunnar, 

inspektionsbrunnar och kopplingsskåp, 

b. införa skyldigheter för tillträde till och 

användning av särskilda hela fysiska 

nätdelar och tillhörande nätfaciliteter, 

bland annat separat tillträde till 

accessnätet och delaccessnätet liksom till 

fibernät och fiberslutsegment, 

c. införa skyldigheter att ge tredje part 

tillträde till specificerade nätdelar, bland 

annat delat tillträde till accessnätet och 

delaccessnätet liksom till fibernät och 

fiberslutsegment, inbegripet 

våglängdsmultiplexering och liknande 

lösningar för delad användning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   878 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 
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Förslag till direktiv 

Artikel 70 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. En nationell regleringsmyndighet 

får i enlighet med artikel 66 införa 

skyldigheter för operatörer att uppfylla 

rimliga krav på tillträde till och 

användning av anläggningsinfrastruktur, 

inbegripet, utan begränsning, byggnader 

eller ingångar till byggnader, kablar i 

byggnader inklusive fastighetsnät, 

antenner, torn och andra 

stödkonstruktioner, stolpar, master, 

ledningar, rör, tillsynsbrunnar, 

inspektionsbrunnar och kopplingsskåp, i 

situationer där marknadsanalysen visar att 

nekat tillträde, eller tillträde som ges på 

orimliga villkor med liknande verkan, 

skulle hindra uppkomsten av en hållbar 

konkurrensutsatt marknad på slutkundens 

nivå eller och att det inte skulle ligga i 

slutanvändarnas intresse. 

1. En nationell regleringsmyndighet 

får i enlighet med artikel 66 i situationer 

där den anser att nekat tillträde eller 

orimliga villkor med liknande verkan 

skulle hindra uppkomsten av en hållbar 

konkurrensutsatt marknad och att det inte 

skulle ligga i slutanvändarnas intresse 

Or. en 

 

Ändringsförslag   879 

Fulvio Martusciello 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 70 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. En nationell regleringsmyndighet 

får i enlighet med artikel 66 införa 

skyldigheter för operatörer att uppfylla 

rimliga krav på tillträde till och användning 

av anläggningsinfrastruktur, inbegripet, 

utan begränsning, byggnader eller ingångar 

till byggnader, kablar i byggnader 

inklusive fastighetsnät, antenner, torn och 

andra stödkonstruktioner, stolpar, master, 

ledningar, rör, tillsynsbrunnar, 

1. En nationell regleringsmyndighet 

får i enlighet med artikel 66 

a. införa skyldigheter att uppfylla rimliga 

krav på tillträde till och användning av 

anläggningsinfrastruktur, inbegripet, utan 

begränsning, byggnader eller ingångar till 

byggnader, kablar i byggnader inklusive 

fastighetsnät, antenner, torn och andra 

stödkonstruktioner, stolpar, master, 

ledningar, rör, tillsynsbrunnar, 
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inspektionsbrunnar och kopplingsskåp, i 

situationer där marknadsanalysen visar 

att nekat tillträde, eller tillträde som ges 

på orimliga villkor med liknande verkan, 

skulle hindra uppkomsten av en hållbar 

konkurrensutsatt marknad på 

slutkundens nivå eller och att det inte 

skulle ligga i slutanvändarnas intresse. 

inspektionsbrunnar och kopplingsskåp, 

b. införa skyldigheter för tillträde till och 

användning av särskilda hela fysiska 

nätdelar och tillhörande nätfaciliteter, 

bland annat separat tillträde till 

accessnätet och delaccessnätet liksom till 

fibernät och fiberslutsegment, 

c. införa skyldigheter att ge tredje part 

tillträde till specificerade nätdelar, bland 

annat delat tillträde till accessnätet och 

delaccessnätet liksom till fibernät och 

fiberslutsegment, inbegripet 

våglängdsmultiplexering och liknande 

lösningar för delad användning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   880 

Michał Boni, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 70 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. En nationell regleringsmyndighet 

får i enlighet med artikel 66 införa 

skyldigheter för operatörer att uppfylla 

rimliga krav på tillträde till och användning 

av anläggningsinfrastruktur, inbegripet, 

utan begränsning, byggnader eller ingångar 

till byggnader, kablar i byggnader 

inklusive fastighetsnät, antenner, torn och 

andra stödkonstruktioner, stolpar, master, 

ledningar, rör, tillsynsbrunnar, 

inspektionsbrunnar och kopplingsskåp, i 

situationer där marknadsanalysen visar att 

nekat tillträde, eller tillträde som ges på 

orimliga villkor med liknande verkan, 

skulle hindra uppkomsten av en hållbar 

konkurrensutsatt marknad på slutkundens 

nivå eller och att det inte skulle ligga i 

slutanvändarnas intresse. 

1. En nationell regleringsmyndighet 

får i enlighet med artikel 66 införa 

skyldigheter för operatörer att uppfylla 

rimliga krav på tillträde till och användning 

av anläggningsinfrastruktur och passiv 

infrastruktur, inbegripet, utan 

begränsning, byggnader eller ingångar till 

byggnader, kablar i byggnader inklusive 

fastighetsnät, antenner, torn och andra 

stödkonstruktioner, stolpar, master, 

ledningar, inaktiv trådbunden 

överföringsinfrastruktur såsom kablar 

och fiber, rör, tillsynsbrunnar, 

inspektionsbrunnar och kopplingsskåp, i 

situationer där marknadsanalysen visar att 

nekat tillträde, eller tillträde som ges på 

orimliga villkor med liknande verkan, 

skulle hindra uppkomsten av en hållbar 

konkurrensutsatt marknad på slutkundens 

nivå och att det inte skulle ligga i 

slutanvändarnas intresse. 
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Or. en 

Motivering 

Förslag till att utöka tillämpningsområdet för denna artikel till att omfatta all passiv 

infrastruktur. 

 

Ändringsförslag   881 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 70 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. En nationell regleringsmyndighet 

får i enlighet med artikel 66 införa 

skyldigheter för operatörer att uppfylla 

rimliga krav på tillträde till och användning 

av anläggningsinfrastruktur, inbegripet, 

utan begränsning, byggnader eller ingångar 

till byggnader, kablar i byggnader 

inklusive fastighetsnät, antenner, torn och 

andra stödkonstruktioner, stolpar, master, 

ledningar, rör, tillsynsbrunnar, 

inspektionsbrunnar och kopplingsskåp, i 

situationer där marknadsanalysen visar att 

nekat tillträde, eller tillträde som ges på 

orimliga villkor med liknande verkan, 

skulle hindra uppkomsten av en hållbar 

konkurrensutsatt marknad på slutkundens 

nivå eller och att det inte skulle ligga i 

slutanvändarnas intresse. 

1. En nationell regleringsmyndighet 

får i enlighet med artikel 66 införa 

skyldigheter för operatörer att uppfylla 

rimliga krav på tillträde till och användning 

av anläggningsinfrastruktur och passiv 

infrastruktur, inbegripet, utan 

begränsning, byggnader eller ingångar till 

byggnader, kablar i byggnader inklusive 

fastighetsnät, antenner, torn och andra 

stödkonstruktioner, stolpar, master, 

ledningar, inaktiv överföringsinfrastruktur 

(såsom optofiber och kablar), rör, 

tillsynsbrunnar, inspektionsbrunnar och 

kopplingsskåp, i situationer där 

marknadsanalysen visar att nekat tillträde, 

eller tillträde som ges på orimliga villkor 

med liknande verkan, skulle hindra 

uppkomsten av en hållbar konkurrensutsatt 

marknad på slutkundens nivå eller och att 

det inte skulle ligga i slutanvändarnas 

intresse. 

Or. de 

 

Ändringsförslag   882 

Krišjānis Kariņš 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 70 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. En nationell regleringsmyndighet 

får i enlighet med artikel 66 införa 

skyldigheter för operatörer att uppfylla 

rimliga krav på tillträde till och användning 

av anläggningsinfrastruktur, inbegripet, 

utan begränsning, byggnader eller ingångar 

till byggnader, kablar i byggnader 

inklusive fastighetsnät, antenner, torn och 

andra stödkonstruktioner, stolpar, master, 

ledningar, rör, tillsynsbrunnar, 

inspektionsbrunnar och kopplingsskåp, i 

situationer där marknadsanalysen visar att 

nekat tillträde, eller tillträde som ges på 

orimliga villkor med liknande verkan, 

skulle hindra uppkomsten av en hållbar 

konkurrensutsatt marknad på slutkundens 

nivå eller och att det inte skulle ligga i 

slutanvändarnas intresse. 

1. En nationell regleringsmyndighet 

får i enlighet med artikel 66 införa 

skyldigheter för operatörer att uppfylla 

rimliga krav på tillträde till och användning 

av anläggningsinfrastruktur, inbegripet, 

utan begränsning, byggnader eller ingångar 

till byggnader, kablar i byggnader 

inklusive fastighetsnät, antenner, torn och 

andra stödkonstruktioner, stolpar, master, 

ledningar, rör, tillsynsbrunnar, 

inspektionsbrunnar och kopplingsskåp, om 

de ägs av operatören med betydande 

marknadsinflytande, i situationer där 

marknadsanalysen visar att nekat tillträde, 

eller tillträde som ges på orimliga villkor 

med liknande verkan, skulle hindra 

uppkomsten av en hållbar konkurrensutsatt 

marknad på slutkundens nivå och att det 

inte skulle ligga i slutanvändarnas intresse. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   883 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 70 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. En nationell regleringsmyndighet 

får i enlighet med artikel 66 införa 

skyldigheter för operatörer att uppfylla 

rimliga krav på tillträde till och användning 

av anläggningsinfrastruktur, inbegripet, 

utan begränsning, byggnader eller ingångar 

till byggnader, kablar i byggnader 

inklusive fastighetsnät, antenner, torn och 

andra stödkonstruktioner, stolpar, master, 

ledningar, rör, tillsynsbrunnar, 

inspektionsbrunnar och kopplingsskåp, i 

situationer där marknadsanalysen visar att 

nekat tillträde, eller tillträde som ges på 

orimliga villkor med liknande verkan, 

1. En nationell regleringsmyndighet 

får i enlighet med artikel 66 införa 

skyldigheter för operatörer att uppfylla 

rimliga krav på tillträde till och användning 

av anläggningsinfrastruktur och passiv 

infrastruktur, inbegripet, utan 

begränsning, byggnader eller ingångar till 

byggnader, kablar i byggnader inklusive 

fastighetsnät, antenner, torn och andra 

stödkonstruktioner, stolpar, master, 

ledningar, rör, inaktiva ledningar, 

tillsynsbrunnar, inspektionsbrunnar och 

kopplingsskåp, i situationer där 

marknadsanalysen visar att nekat tillträde, 



 

PE602.952v01-00 38/190 AM\1122811SV.docx 

SV 

skulle hindra uppkomsten av en hållbar 

konkurrensutsatt marknad på slutkundens 

nivå eller och att det inte skulle ligga i 

slutanvändarnas intresse. 

eller tillträde som ges på orimliga villkor 

med liknande verkan, skulle hindra 

uppkomsten av en hållbar konkurrensutsatt 

marknad på slutkundens nivå eller och att 

det inte skulle ligga i slutanvändarnas 

intresse. 

Or. de 

Motivering 

För att främja utbyggnad av nätet bör tillträde till passiv infrastruktur eller 

anläggningsstruktur prioriteras vid åläggande av tillträdesskyldigheter. Endast om detta inte 

är tillräckligt för att främja hållbar konkurrens på slutkunds- och grossistnivå med avseende 

på slutanvändarna bör aktiv gemensam användning av nätdelar möjliggöras. 

 

Ändringsförslag   884 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 70 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. En nationell regleringsmyndighet 

får i enlighet med artikel 66 införa 

skyldigheter för operatörer att uppfylla 

rimliga krav på tillträde till och användning 

av anläggningsinfrastruktur, inbegripet, 

utan begränsning, byggnader eller ingångar 

till byggnader, kablar i byggnader 

inklusive fastighetsnät, antenner, torn och 

andra stödkonstruktioner, stolpar, master, 

ledningar, rör, tillsynsbrunnar, 

inspektionsbrunnar och kopplingsskåp, i 

situationer där marknadsanalysen visar att 

nekat tillträde, eller tillträde som ges på 

orimliga villkor med liknande verkan, 

skulle hindra uppkomsten av en hållbar 

konkurrensutsatt marknad på slutkundens 

nivå eller och att det inte skulle ligga i 

slutanvändarnas intresse. 

1. En nationell regleringsmyndighet 

får i enlighet med artikel 66 införa 

skyldigheter för operatörer att uppfylla 

rimliga krav på tillträde till och användning 

av anläggningsinfrastruktur, inbegripet, 

utan begränsning, byggnader eller ingångar 

till byggnader, kablar i byggnader 

inklusive fastighetsnät, antenner, torn och 

andra stödkonstruktioner, stolpar, master, 

ledningar, rör, tillsynsbrunnar, 

inspektionsbrunnar och kopplingsskåp, i 

situationer där marknadsanalysen visar att 

nekat tillträde, eller tillträde som ges på 

orimliga villkor med liknande verkan, 

skulle hindra uppkomsten av långsiktig 

hållbar konkurrens på de relevanta 

marknaderna och att det inte skulle ligga i 

slutanvändarnas intresse. 

Or. en 
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Motivering 

Det finns ofta flera slutkundsmarknader kopplade till en större grossistmarknad, som kan 

utvecklas snabbare på olika sätt samtidigt som hinder för marknadstillträde kvarstår på den 

relevanta grossistmarknaden. Därför är det inte ändamålsenligt att enbart inrikta sig på 

slutkundsmarknaden, utan formuleringen bör ersättas av långsiktig hållbar konkurrens på de 

relevanta marknaderna. I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag 

nödvändigt av tvingande skäl kopplade till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   885 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 70 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. En nationell regleringsmyndighet 

får i enlighet med artikel 66 införa 

skyldigheter för operatörer att uppfylla 

rimliga krav på tillträde till och användning 

av anläggningsinfrastruktur, inbegripet, 

utan begränsning, byggnader eller ingångar 

till byggnader, kablar i byggnader 

inklusive fastighetsnät, antenner, torn och 

andra stödkonstruktioner, stolpar, master, 

ledningar, rör, tillsynsbrunnar, 

inspektionsbrunnar och kopplingsskåp, i 

situationer där marknadsanalysen visar att 

nekat tillträde, eller tillträde som ges på 

orimliga villkor med liknande verkan, 

skulle hindra uppkomsten av en hållbar 

konkurrensutsatt marknad på slutkundens 

nivå eller och att det inte skulle ligga i 

slutanvändarnas intresse. 

1. En nationell regleringsmyndighet 

får i enlighet med artikel 66 införa 

skyldigheter för operatörer att uppfylla 

rimliga krav på tillträde till och användning 

av anläggningsinfrastruktur, inbegripet, 

utan begränsning, byggnader eller ingångar 

till byggnader, kablar i byggnader 

inklusive fastighetsnät, antenner, torn och 

andra stödkonstruktioner, stolpar, master, 

ledningar, rör, tillsynsbrunnar, 

inspektionsbrunnar och kopplingsskåp, i 

situationer där marknadsanalysen visar att 

nekat tillträde, eller tillträde som ges på 

orimliga villkor med liknande verkan, 

skulle hindra uppkomsten av en hållbar 

konkurrensutsatt marknad och att det inte 

skulle ligga i slutanvändarnas intresse. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   886 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Förslag till direktiv 



 

PE602.952v01-00 40/190 AM\1122811SV.docx 

SV 

Artikel 70 – punkt 1 – led a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 a) införa skyldigheter att uppfylla 

rimliga krav på tillträde till och 

användning av anläggningsinfrastruktur, 

inbegripet, utan begränsning, byggnader 

eller ingångar till byggnader, kablar i 

byggnader inklusive fastighetsnät, 

antenner, torn och andra 

stödkonstruktioner, stolpar, master, 

ledningar, rör, tillsynsbrunnar, 

inspektionsbrunnar och kopplingsskåp, 

Or. en 

 

Ändringsförslag   887 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 70 – punkt 1 – led b (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 b) införa skyldigheter för tillträde till 

och användning av särskilda hela fysiska 

nätdelar och tillhörande nätfaciliteter, 

bland annat separat tillträde till 

accessnätet och delaccessnätet liksom till 

fibernät och fiberslutsegment, 

Or. en 

 

Ändringsförslag   888 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 70 – punkt 1 – led c (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 c) införa skyldigheter att ge tredje 

part tillträde till specificerade nätdelar, 

bland annat delat tillträde till accessnätet 

och delaccessnätet liksom till fibernät och 

fiberslutsegment, inbegripet 

våglängdsmultiplexering och liknande 

lösningar för delad användning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   889 

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

Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 70 – punkt 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Nationella regleringsmyndigheter 

ska särskilt beakta följande faktorer: 

 a) Den tekniska och ekonomiska 

bärkraften för användning och 

installation av konkurrerande faciliteter i 

ljuset av marknadsutvecklingen, med 

beaktande av arten och typen av samtrafik 

och/eller tillträde, bland annat bärkraften 

för andra tillträdesalternativ i tidigare led, 

såsom tillträde till ledningar. 

 b) Hur den tekniska utvecklingen kommer 

att påverka nätens utformning och 

förvaltning. 

 cb) Möjligheten att erbjuda det föreslagna 

tillträdet med tanke på den tillgängliga 

kapaciteten. 

 dc) Nyinvesteringen för ägaren till 

faciliteten, med beaktande av varje 

offentlig investering och de risker som 

investeringen medför. 

 ed) Behovet av att värna om 

konkurrensen på lång sikt, med särskild 

uppmärksamhet på ekonomiskt effektiv 
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infrastrukturbaserad konkurrens. 

 fe) Alla berörda immateriella rättigheter, 

när så är lämpligt. 

 g) Tillhandahållande av alleuropeiska 

tjänster. 

Or. en 

Motivering 

Tillträde till anläggningsstruktur ökar den infrastrukturbaserade konkurrensen, men bör inte 

behandlas som den enda eller främsta åtgärden. Detta är vad som krävs för att inbegripa den 

kompletterande skyldigheten att ge tillträde till hela det fysiska nätets delar (dvs. passivt 

tillträde). Passiva åtgärder är jämfört med aktiva åtgärder fortfarande grossisternas 

viktigaste tillträdesprodukter som garanterar och främjar hållbar infrastrukturbaserad 

konkurrens. Detta ändringsförslag gör därför att passiva åtgärder prioriteras framför aktiva. 

 

Ändringsförslag   890 

Eva Kaili 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 70 – punkt 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Nationella regleringsmyndigheter 

ska särskilt beakta följande faktorer: 

 a) Den tekniska och ekonomiska 

bärkraften för användning och 

installation av konkurrerande faciliteter i 

ljuset av marknadsutvecklingen, med 

beaktande av arten och typen av samtrafik 

och/eller tillträde, bland annat bärkraften 

för andra tillträdesalternativ i tidigare led, 

såsom tillträde till ledningar. 

 b) Hur den tekniska utvecklingen kommer 

att påverka nätens utformning och 

förvaltning. 

 cb) Möjligheten att erbjuda det föreslagna 

tillträdet med tanke på den tillgängliga 

kapaciteten. 

 dc) Nyinvesteringen för ägaren till 

faciliteten, med beaktande av varje 

offentlig investering och de risker som 
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investeringen medför. 

 ed) Behovet av att värna om 

konkurrensen på lång sikt, med särskild 

uppmärksamhet på ekonomiskt effektiv 

infrastrukturbaserad konkurrens. 

 fe) Alla berörda immateriella rättigheter, 

när så är lämpligt. 

 g) Tillhandahållande av alleuropeiska 

tjänster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   891 

Patrizia Toia 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 70 – punkt 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Nationella regleringsmyndigheter 

bör dock inte införa tillträde till 

ledningar, rör, tillsynsbrunnar, 

inspektionsbrunnar och kopplingsskåp 

från operatörer som är rena grossister i 

enlighet med artikel 77, där dessa 

operatörer erbjuder en genomförbar och 

likvärdig alternativ metod för tillträde till 

slutanvändare i enlighet med artikel 3.3 i 

direktiv 2014/61/EU. 

Or. en 

Motivering 

För att göra affärsmodellen för vertikalt separata företag hållbar bör rena grossistföretag 

inte åläggas skyldighet att ge tillträde till sina ledningar till exempelvis vertikalt integrerade 

operatörer. Detta skulle ta bort de ekonomiska incitamenten för de senare att använda nät 

som tillhör rena grossistoperatörer och äventyra eventuella intäkter från investerare i nät 

som tillhör rena grossister. 

 

Ändringsförslag   892 

Kaja Kallas 
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Förslag till direktiv 

Artikel 70 – punkt 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. En nationell regleringsmyndighet 

ska garantera att alternativa metoder för 

tillträde, såsom svartfiber, införs i 

enlighet med artikel 71, där tillträde till 

anläggningsinfrastruktur, såsom 

ledningar, begränsas på grund av 

tillgänglighet. 

Or. en 

Motivering 

Tillträde till anläggningsinfrastruktur är viktigt för att bidra till hållbar konkurrens, samtidigt 

bör dock hänsyn tas till den begränsade tillgången till eller de fysiska hindren för ett sådant 

tillträde. 

 

Ändringsförslag   893 

Pavel Telička 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 70 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Nationella regleringsmyndigheter 

får införa skyldigheter för en operatör att 

tillhandahålla tillträde i enlighet med 

denna artikel, oberoende av om de 

tillgångar som påverkas av skyldigheten 

är en del av den relevanta marknaden 

enligt marknadsanalysen, förutsatt att 

skyldigheten är nödvändig för att uppnå, 

och står i proportion till, målen i artikel 3. 

2. Nationella regleringsmyndigheter 

ska särskilt beakta följande faktorer: 

a) Den tekniska och ekonomiska 

bärkraften för användning och 

installation av konkurrerande faciliteter i 

ljuset av marknadsutvecklingen, med 

beaktande av arten och typen av samtrafik 

och/eller tillträde, bland annat bärkraften 

för andra tillträdesalternativ i tidigare led, 

såsom tillträde till ledningar. 

b) Hur den tekniska utvecklingen kommer 

att påverka nätens utformning och 

förvaltning. 

c) Möjligheten att erbjuda det föreslagna 

tillträdet med tanke på den tillgängliga 

kapaciteten. 

d) Nyinvesteringen för ägaren till 
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faciliteten, med beaktande av varje 

offentlig investering och de risker som 

investeringen medför. 

e) Behovet av att värna om konkurrensen 

på lång sikt, med särskild uppmärksamhet 

på ekonomiskt effektiv 

infrastrukturbaserad konkurrens. 

f) Alla berörda immateriella rättigheter, 

när så är lämpligt. 

g) Tillhandahållande av alleuropeiska 

tjänster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   894 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 70 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Nationella regleringsmyndigheter 

får införa skyldigheter för en operatör att 

tillhandahålla tillträde i enlighet med 

denna artikel, oberoende av om de 

tillgångar som påverkas av skyldigheten 

är en del av den relevanta marknaden 

enligt marknadsanalysen, förutsatt att 

skyldigheten är nödvändig för att uppnå, 

och står i proportion till, målen i artikel 3. 

2. Nationella regleringsmyndigheter 

ska särskilt beakta följande faktorer: 

Or. en 

Motivering 

Tillträde till anläggningsstruktur ökar den infrastrukturbaserade konkurrensen, men bör inte 

behandlas som den enda eller främsta åtgärden. Detta är vad som krävs för att inbegripa den 

kompletterande skyldigheten att ge tillträde till hela det fysiska nätets delar (dvs. passivt 

tillträde). Passiva åtgärder är jämfört med aktiva åtgärder fortfarande grossisternas 

viktigaste tillträdesprodukter som garanterar och främjar hållbar infrastrukturbaserad 

konkurrens. Detta ändringsförslag gör därför att passiva åtgärder prioriteras framför aktiva. 
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Ändringsförslag   895 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 70 – punkt 2 – led a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 a) Den tekniska och ekonomiska 

bärkraften för användning och 

installation av konkurrerande faciliteter i 

ljuset av marknadsutvecklingen, med 

beaktande av arten och typen av samtrafik 

och/eller tillträde, bland annat bärkraften 

för andra tillträdesalternativ i tidigare led, 

såsom tillträde till ledningar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   896 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 70 – punkt 2 – led b (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 b) Hur den tekniska utvecklingen 

kommer att påverka nätens utformning 

och förvaltning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   897 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 70 – punkt 2 – led c (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 c) Möjligheten att erbjuda det 

föreslagna tillträdet med tanke på den 

tillgängliga kapaciteten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   898 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 70 – punkt 2 – led d (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 d) Nyinvesteringen för ägaren till 

faciliteten, med beaktande av varje 

offentlig investering och de risker som 

investeringen medför. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   899 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 70 – punkt 2 – led e (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 e) Behovet av att värna om 

konkurrensen på lång sikt, med särskild 

uppmärksamhet på ekonomiskt effektiv 

infrastrukturbaserad konkurrens. 

Or. en 
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Ändringsförslag   900 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 70 – punkt 2 – led f (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 f) Tillhandahållande av 

alleuropeiska tjänster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   901 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 70a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 70a 

 Tillträdesskyldigheter utöver tillträde till 

anläggningsinfrastruktur 

 I geografiska områden där två accessnät 

kan förväntas på framåtblickande grund 

eller när minst en av nätoperatörerna 

erbjuder tillträde i grossistledet åt varje 

intresserat företag på rimliga affärsvillkor 

som tillåter hållbar konkurrens på 

slutkundsmarknaden, ska de nationella 

regleringsmyndigheterna inte införa eller 

upprätthålla tillträdesskyldigheter i 

grossistledet, utöver tillträde till 

anläggningsinfrastruktur i enlighet med 

artikel 3 i direktiv 2014/61/EU. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   902 
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Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, 

Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – rubrik 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Skyldigheter avseende tillträde till och 

användning av specifika nätfaciliteter 

Skyldigheter avseende tillträde till och 

användning av hela och delade fysiska 

nätdelar 

Or. en 

Motivering 

I enlighet med andra ändringsförslag. 

 

Ändringsförslag   903 

Pavel Telička 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Endast om en nationell 

regleringsmyndighet drar slutsatsen att de 

skyldigheter som införts i enlighet med 

artikel 70 inte i sig skulle leda till att de 

mål som anges i artikel 3 uppfylls, får den i 

enlighet med artikel 66 införa skyldigheter 

för operatörer att uppfylla rimliga krav på 

tillträde till och användning av specifika 

nätdelar och tillhörande faciliteter, i 

situationer då den nationella 

regleringsmyndigheten anser att ett nekat 

tillträde eller orimliga villkor med 

liknande verkan skulle hindra 

uppkomsten av en hållbar 

konkurrensutsatt marknad på 

slutkundens nivå och att det inte skulle 

ligga i slutanvändarnas intresse. 

Endast om en nationell 

regleringsmyndighet drar slutsatsen att de 

skyldigheter som införts i enlighet med 

artikel 70 inte i sig skulle leda till att de 

mål som anges i artikel 3 uppfylls, får den i 

enlighet med artikel 66 införa skyldigheter 

för operatörer: 

Or. en 



 

PE602.952v01-00 50/190 AM\1122811SV.docx 

SV 

 

Ändringsförslag   904 

Fulvio Martusciello 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Endast om en nationell 

regleringsmyndighet drar slutsatsen att de 

skyldigheter som införts i enlighet med 

artikel 70 inte i sig skulle leda till att de 

mål som anges i artikel 3 uppfylls, får den i 

enlighet med artikel 66 införa skyldigheter 

för operatörer att uppfylla rimliga krav på 

tillträde till och användning av specifika 

nätdelar och tillhörande faciliteter, i 

situationer då den nationella 

regleringsmyndigheten anser att ett nekat 

tillträde eller orimliga villkor med 

liknande verkan skulle hindra 

uppkomsten av en hållbar 

konkurrensutsatt marknad på 

slutkundens nivå och att det inte skulle 

ligga i slutanvändarnas intresse. 

Endast om en nationell 

regleringsmyndighet drar slutsatsen att de 

skyldigheter som införts i enlighet med 

artikel 70 inte i sig skulle leda till att de 

mål som anges i artikel 3 uppfylls, får den i 

enlighet med artikel 66 införa skyldigheter 

för operatörer: 

Or. en 

 

Ändringsförslag   905 

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

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Endast om en nationell 

regleringsmyndighet drar slutsatsen att de 

skyldigheter som införts i enlighet med 

artikel 70 inte i sig skulle leda till att de 

mål som anges i artikel 3 uppfylls, får den 

i enlighet med artikel 66 införa 

skyldigheter för operatörer att uppfylla 

En nationell regleringsmyndighet får i 

enlighet med artikel 66 införa skyldigheter 

för operatörer att uppfylla rimliga krav på 

tillträde till och användning av specifika 

nätdelar och tillhörande faciliteter, i 

situationer då den nationella 

regleringsmyndigheten anser att ett nekat 
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rimliga krav på tillträde till och användning 

av specifika nätdelar och tillhörande 

faciliteter, i situationer då den nationella 

regleringsmyndigheten anser att ett nekat 

tillträde eller orimliga villkor med liknande 

verkan skulle hindra uppkomsten av en 

hållbar konkurrensutsatt marknad på 

slutkundens nivå och att det inte skulle 

ligga i slutanvändarnas intresse. 

tillträde eller orimliga villkor med liknande 

verkan skulle hindra uppkomsten av en 

hållbar konkurrensutsatt marknad eller att 

det inte skulle ligga i slutanvändarnas 

intresse. 

Or. en 

Motivering 

Vi behöver garantera effektivt tillträde till ledningar och stolpar som tillhör operatörer med 

betydande marknadsinflytande, för att behålla konkurrensen på de europeiska marknaderna. 

 

Ändringsförslag   906 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Endast om en nationell 

regleringsmyndighet drar slutsatsen att de 

skyldigheter som införts i enlighet med 

artikel 70 inte i sig skulle leda till att de 

mål som anges i artikel 3 uppfylls, får den i 

enlighet med artikel 66 införa skyldigheter 

för operatörer att uppfylla rimliga krav på 

tillträde till och användning av specifika 

nätdelar och tillhörande faciliteter, i 

situationer då den nationella 

regleringsmyndigheten anser att ett nekat 

tillträde eller orimliga villkor med liknande 

verkan skulle hindra uppkomsten av en 

hållbar konkurrensutsatt marknad på 

slutkundens nivå och att det inte skulle 

ligga i slutanvändarnas intresse. 

Endast om en nationell 

regleringsmyndighet drar slutsatsen att de 

skyldigheter som införts i enlighet med 

artikel 3 i direktiv 2014/61/EU inte i sig 

skulle leda till att de mål som anges i 

artikel 3 uppfylls, får den i enlighet med 

artikel 66 införa skyldigheter för operatörer 

att uppfylla rimliga krav på tillträde till och 

användning av specifika nätdelar och 

tillhörande faciliteter, i situationer då detta 

inte är till skada för innovativ utveckling, 

såsom nät med mycket hög kapacitet och 

programvaruemulerade nät, och då den 

nationella regleringsmyndigheten anser att 

ett nekat tillträde eller orimliga villkor med 

liknande verkan skulle hindra uppkomsten 

av en hållbar konkurrensutsatt marknad på 

slutkundens nivå och att det inte skulle 

ligga i slutanvändarnas intresse. 

Or. en 
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Ändringsförslag   907 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Endast om en nationell 

regleringsmyndighet drar slutsatsen att de 

skyldigheter som införts i enlighet med 

artikel 70 inte i sig skulle leda till att de 

mål som anges i artikel 3 uppfylls, får den 

i enlighet med artikel 66 införa 

skyldigheter för operatörer att uppfylla 

rimliga krav på tillträde till och användning 

av specifika nätdelar och tillhörande 

faciliteter, i situationer då den nationella 

regleringsmyndigheten anser att ett nekat 

tillträde eller orimliga villkor med liknande 

verkan skulle hindra uppkomsten av en 

hållbar konkurrensutsatt marknad på 

slutkundens nivå och att det inte skulle 

ligga i slutanvändarnas intresse. 

En nationell regleringsmyndighet får i 

enlighet med artikel 66 införa skyldigheter 

för operatörer att uppfylla rimliga krav på 

tillträde till och användning av specifika 

nätdelar och tillhörande faciliteter, i 

situationer då den nationella 

regleringsmyndigheten anser att ett nekat 

tillträde eller orimliga villkor med liknande 

verkan skulle hindra uppkomsten av en 

hållbar konkurrensutsatt marknad på 

slutkundens nivå och att det inte skulle 

ligga i slutanvändarnas intresse. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   908 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Endast om en nationell 

regleringsmyndighet drar slutsatsen att de 

skyldigheter som införts i enlighet med 

artikel 70 inte i sig skulle leda till att de 

mål som anges i artikel 3 uppfylls, får den 

i enlighet med artikel 66 införa 

skyldigheter för operatörer att uppfylla 

En nationell regleringsmyndighet får i 

enlighet med artikel 66 införa skyldigheter 

för operatörer att uppfylla rimliga krav på 

tillträde till och användning av specifika 

nätdelar och tillhörande faciliteter, i 

situationer då den nationella 

regleringsmyndigheten anser att ett nekat 
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rimliga krav på tillträde till och användning 

av specifika nätdelar och tillhörande 

faciliteter, i situationer då den nationella 

regleringsmyndigheten anser att ett nekat 

tillträde eller orimliga villkor med liknande 

verkan skulle hindra uppkomsten av en 

hållbar konkurrensutsatt marknad på 

slutkundens nivå och att det inte skulle 

ligga i slutanvändarnas intresse. 

tillträde eller orimliga villkor med liknande 

verkan skulle hindra uppkomsten av en 

hållbar konkurrensutsatt marknad på 

slutkundens nivå och att det inte skulle 

ligga i slutanvändarnas intresse. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   909 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Endast om en nationell 

regleringsmyndighet drar slutsatsen att de 

skyldigheter som införts i enlighet med 

artikel 70 inte i sig skulle leda till att de 

mål som anges i artikel 3 uppfylls, får den 

i enlighet med artikel 66 införa 

skyldigheter för operatörer att uppfylla 

rimliga krav på tillträde till och användning 

av specifika nätdelar och tillhörande 

faciliteter, i situationer då den nationella 

regleringsmyndigheten anser att ett nekat 

tillträde eller orimliga villkor med liknande 

verkan skulle hindra uppkomsten av en 

hållbar konkurrensutsatt marknad på 

slutkundens nivå och att det inte skulle 

ligga i slutanvändarnas intresse. 

En nationell regleringsmyndighet får i 

enlighet med artikel 66 införa skyldigheter 

för operatörer att uppfylla rimliga krav på 

tillträde till och användning av specifika 

nätdelar och tillhörande faciliteter, i 

situationer då den nationella 

regleringsmyndigheten anser att ett nekat 

tillträde eller orimliga villkor med liknande 

verkan skulle hindra uppkomsten av 

hållbar konkurrens på de relevanta 

marknaderna och att det inte skulle ligga i 

slutanvändarnas intresse. 

Or. en 

Motivering 

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. 
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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 

 

Ändringsförslag   910 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Endast om en nationell 

regleringsmyndighet drar slutsatsen att de 

skyldigheter som införts i enlighet med 

artikel 70 inte i sig skulle leda till att de 

mål som anges i artikel 3 uppfylls, får den i 

enlighet med artikel 66 införa skyldigheter 

för operatörer att uppfylla rimliga krav på 

tillträde till och användning av specifika 

nätdelar och tillhörande faciliteter, i 

situationer då den nationella 

regleringsmyndigheten anser att ett nekat 

tillträde eller orimliga villkor med liknande 

verkan skulle hindra uppkomsten av en 

hållbar konkurrensutsatt marknad på 

slutkundens nivå och att det inte skulle 

ligga i slutanvändarnas intresse. 

Endast om en nationell 

regleringsmyndighet drar slutsatsen att de 

skyldigheter som införts i enlighet med 

artikel 70 inte i sig skulle leda till att de 

mål som anges i artikel 3 uppfylls, får den i 

enlighet med artikel 66 införa skyldigheter 

för operatörer att uppfylla rimliga krav på 

tillträde till och användning av specifika 

nätdelar och tillhörande faciliteter, i 

situationer då den nationella 

regleringsmyndigheten anser att ett nekat 

tillträde eller orimliga villkor med liknande 

verkan skulle hindra uppkomsten av en 

hållbar konkurrensutsatt marknad på 

slutkunds- och grossistnivå och att det inte 

skulle ligga i slutanvändarnas intresse. 

Or. de 

Motivering 

Det måste säkerställas att det utvecklas hållbar konkurrens på alla nivåer, alltså även på 

grossistmarknaden. 

 

Ändringsförslag   911 

Evžen Tošenovský 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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Endast om en nationell 

regleringsmyndighet drar slutsatsen att de 

skyldigheter som införts i enlighet med 

artikel 70 inte i sig skulle leda till att de 

mål som anges i artikel 3 uppfylls, får den 

i enlighet med artikel 66 införa 

skyldigheter för operatörer att uppfylla 

rimliga krav på tillträde till och användning 

av specifika nätdelar och tillhörande 

faciliteter, i situationer då den nationella 

regleringsmyndigheten anser att ett nekat 

tillträde eller orimliga villkor med liknande 

verkan skulle hindra uppkomsten av en 

hållbar konkurrensutsatt marknad på 

slutkundens nivå och att det inte skulle 

ligga i slutanvändarnas intresse. 

Endast om en nationell 

regleringsmyndighet drar slutsatsen att de 

skyldigheter som införts i enlighet med 

artikel 70 inte skulle lösa de 

konkurrensproblem som fastställts på den 

relevanta marknaden, får den i enlighet 

med artikel 66 införa skyldigheter för 

operatörer att uppfylla rimliga krav på 

tillträde till och användning av specifika 

nätdelar och tillhörande faciliteter, i 

situationer då den nationella 

regleringsmyndigheten anser att ett nekat 

tillträde eller orimliga villkor med liknande 

verkan skulle hindra uppkomsten av en 

hållbar konkurrensutsatt marknad på 

slutkundens nivå och att det inte skulle 

ligga i slutanvändarnas intresse. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   912 

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

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Operatörer kan bland annat åläggas Nationella regleringsmyndigheter kan 

bland annat införa 

Or. en 

 

Ändringsförslag   913 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Operatörer kan bland annat åläggas Operatörer kan åläggas 
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Or. en 

 

Ändringsförslag   914 

Pavel Telička 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 1 – stycke 2 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) att ge tredje part tillträde till 

specificerade nätdelar och/eller 

nätfaciliteter, om lämpligt inklusive 

tillträde till nätdelar som antingen inte är 
aktiva eller är fysiska och/eller aktivt eller 

virtuellt separat tillträde till accessnätet, 

a) att ge tredje part tillträde till 

specificerade icke-fysiska nätdelar, 

inklusive aktiva tjänster, 

Or. en 

 

Ändringsförslag   915 

Fulvio Martusciello 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 1 – stycke 2 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) att ge tredje part tillträde till 

specificerade nätdelar och/eller 

nätfaciliteter, om lämpligt inklusive 

tillträde till nätdelar som antingen inte är 
aktiva eller är fysiska och/eller aktivt eller 

virtuellt separat tillträde till accessnätet, 

a) att ge tredje part tillträde till 

specificerade icke-fysiska nätdelar, 

inklusive aktiva tjänster, 

Or. en 

 

Ändringsförslag   916 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 1 – stycke 2 – led a 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) att ge tredje part tillträde till 

specificerade nätdelar och/eller 

nätfaciliteter, om lämpligt inklusive 

tillträde till nätdelar som antingen inte är 
aktiva eller är fysiska och/eller aktivt eller 

virtuellt separat tillträde till accessnätet, 

a) att ge tredje part tillträde till 

specificerade icke-fysiska nätdelar, 

inklusive aktiva tjänster, 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag syftar till att garantera att korrigeringsåtgärder för passivt tillträde 

prioriteras framför aktivt. 

 

Ändringsförslag   917 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 1 – stycke 2 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) att ge tredje part tillträde till 

specificerade nätdelar och/eller 

nätfaciliteter, om lämpligt inklusive 

tillträde till nätdelar som antingen inte är 

aktiva eller är fysiska och/eller aktivt eller 

virtuellt separat tillträde till accessnätet, 

a) att ge tredje part tillträde till 

specificerade icke-fysiska nätdelar 

och/eller nätfaciliteter, om lämpligt 

inklusive aktiva tjänster med öppna och 

reglerade villkor för taxor, som 

åtminstone gör det möjligt att tillämpa 

samma taxor för erbjudanden till 

slutkunder från den reglerade operatören, 

Or. en 

 

Ändringsförslag   918 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 1 – stycke 2 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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a) att ge tredje part tillträde till 

specificerade nätdelar och/eller 

nätfaciliteter, om lämpligt inklusive 

tillträde till nätdelar som antingen inte är 

aktiva eller är fysiska och/eller aktivt eller 

virtuellt separat tillträde till accessnätet, 

a) att ge tredje part tillträde till ett 

enskilt nätverksskikt som på bästa sätt 

kan avhjälpa det identifierade problemet 

på slutkundsnivån, om lämpligt inklusive 

tillträde till nätdelar som antingen inte är 

aktiva (eller är fysiska) eller aktivt (eller 

virtuellt) tillträde till accessnätet, 

Or. en 

 

Ändringsförslag   919 

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

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 1 – stycke 2 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) att ge tredje part tillträde till 

specificerade nätdelar och/eller 

nätfaciliteter, om lämpligt inklusive 

tillträde till nätdelar som antingen inte är 

aktiva eller är fysiska och/eller aktivt eller 

virtuellt separat tillträde till accessnätet, 

a) skyldigheter för tillträde till och 

användning av särskilda hela fysiska 
nätdelar och tillhörande nätfaciliteter, 

bland annat separat tillträde till 

accessnätet och delaccessnätet liksom till 

fibernät och fiberslutsegment, 

Or. en 

 

Ändringsförslag   920 

Michał Boni 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 1 – stycke 2 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) att ge tredje part tillträde till 

specificerade nätdelar och/eller 

nätfaciliteter, om lämpligt inklusive 

tillträde till nätdelar som antingen inte är 

aktiva eller är fysiska och/eller aktivt eller 

virtuellt separat tillträde till accessnätet, 

a) att ge tredje part tillträde till 

specificerade nätdelar och/eller 

nätfaciliteter, om lämpligt inklusive 

tillträde till alla aktiva nätdelar och/eller 

virtuellt separat tillträde till accessnätet, 

Or. en 
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Motivering 

Förslaget syftar till att tydliggöra att artikel 71 endast omfattar aktiva nätdelar, medan 

artikel 70 avser reglering av passiv infrastruktur. 

 

Ändringsförslag   921 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 1 – stycke 2 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) att ge tredje part tillträde till 

specificerade nätdelar och/eller 

nätfaciliteter, om lämpligt inklusive 

tillträde till nätdelar som antingen inte är 

aktiva eller är fysiska och/eller aktivt eller 

virtuellt separat tillträde till accessnätet 

a) att ge tredje part tillträde till 

specificerade nätdelar och/eller 

nätfaciliteter, om lämpligt inklusive 

tillträde till alla aktiva nätdelar och/eller 

virtuellt separat tillträde till accessnätet 

Or. de 

 

Ändringsförslag   922 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 1 – stycke 2 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) att ge tredje part tillträde till 

specificerade nätdelar och/eller 

nätfaciliteter, om lämpligt inklusive 

tillträde till nätdelar som antingen inte är 

aktiva eller är fysiska och/eller aktivt eller 

virtuellt separat tillträde till accessnätet 

a) att ge tredje part tillträde till 

specificerade nätdelar och/eller 

nätfaciliteter, om lämpligt inklusive 

tillträde till nätdelar som är aktiva och/eller 

aktivt eller virtuellt separat tillträde till 

accessnätet 

Or. de 

Motivering 

För att främja utbyggnad av nätet bör tillträde till passiv infrastruktur eller 

anläggningsstruktur prioriteras vid åläggande av tillträdesskyldigheter. Endast om detta inte 

är tillräckligt för att främja hållbar konkurrens på slutkunds- och grossistnivå med avseende 

på slutanvändarna bör aktiv gemensam användning av nätdelar möjliggöras. 
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Ändringsförslag   923 

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

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 1 – stycke 2 – led aa (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 aa) skyldigheter att ge tredje part 

tillträde till specificerade nätdelar, bland 

annat delat tillträde till accessnätet och 

delaccessnätet liksom till fibernät och 

fiberslutsegment, inbegripet 

våglängdsmultiplexering och liknande 

lösningar för delad användning, 

Or. en 

 

Ändringsförslag   924 

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

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 1 – stycke 2 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) att förhandla med god vilja med 

företag som begär tillträde, 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   925 

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

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 1 – stycke 2 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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c) att inte upphäva ett redan beviljat 

tillträde till faciliteter, 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   926 

Fulvio Martusciello 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 1 – stycke 2 – led ca (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ca) att erbjuda specificerade tjänster i 

grossistledet som tredje part kan 

återförsälja, 

Or. en 

 

Ändringsförslag   927 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 1 – stycke 2 – led ca (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ca) att erbjuda specificerade tjänster i 

grossistledet som tredje part kan 

återförsälja, 

Or. en 

Motivering 

Detta är ett nytt led b. Detta ändringsförslag syftar till att garantera att korrigeringsåtgärder 

för passivt tillträde prioriteras framför aktivt. 

 

Ändringsförslag   928 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 
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Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 1 – stycke 2 – led ca (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ca) att erbjuda specificerade tjänster i 

grossistledet som tredje part kan 

återförsälja, 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag syftar till att garantera att korrigeringsåtgärder för passivt tillträde 

prioriteras framför aktivt. Den främsta anledningen är att aktiva produkter, trots att de är 

viktiga för att operatören ska kunna ge sig in på investeringsmarknaden, inte är en fullgod 

ersättning för passivt tillträde i grossistledet till både koppar- och fibernät. 

 

Ändringsförslag   929 

Evžen Tošenovský 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 1 – stycke 2 – led ca (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ca) att erbjuda specificerade tjänster 

för andra operatörer och som tredje part 

kan återförsälja, 

Or. en 

 

Ändringsförslag   930 

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

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 1 – stycke 2 – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) att bevilja öppet tillträde till 

tekniska gränssnitt, protokoll och annan 

nyckelteknik som är nödvändig för 

utgår 
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samverkan mellan tjänster eller virtuella 

nättjänster, 

Or. en 

 

Ändringsförslag   931 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 1 – stycke 2 – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) att bevilja öppet tillträde till 

tekniska gränssnitt, protokoll och annan 

nyckelteknik som är nödvändig för 

samverkan mellan tjänster eller virtuella 

nättjänster, 

d) att bevilja öppet tillträde till 

tekniska gränssnitt, protokoll och annan 

nyckelteknik som är nödvändig för 

samverkan mellan tjänster, 

Or. en 

 

Ändringsförslag   932 

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

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 1 – stycke 2 – led e 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) att erbjuda samlokalisering eller 

andra möjligheter till gemensamt 

utnyttjande av tillhörande faciliteter, 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   933 

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

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 1 – stycke 2 – led f 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

f) att erbjuda specificerade tjänster 

som krävs för att säkerställa samverkan 

mellan tjänster ända fram till 

slutanvändarna, t.ex. faciliteter för 

programvaruemulerade nät eller roaming 

på mobilnät, 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   934 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 1 – stycke 2 – led f 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

f) att erbjuda specificerade tjänster 

som krävs för att säkerställa samverkan 

mellan tjänster ända fram till 

slutanvändarna, t.ex. faciliteter för 

programvaruemulerade nät eller roaming 

på mobilnät, 

f) att erbjuda specificerade tjänster 

som krävs för att säkerställa samverkan 

mellan tjänster ända fram till 

slutanvändarna, t.ex. faciliteter för roaming 

på mobilnät, 

Or. en 

 

Ändringsförslag   935 

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

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 1 – stycke 2 – led g 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

g) att erbjuda tillträde till 

driftstödssystem eller liknande 

programsystem som krävs för att 

garantera sund konkurrens när det gäller 

tillhandahållande av tjänster, 

utgår 
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Or. en 

 

Ändringsförslag   936 

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

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 1 – stycke 2 – led h 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

h) att förbinda nät eller nätfaciliteter, utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   937 

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

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 1 – stycke 2 – led i 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

i) att erbjuda tillträde till tillhörande 

tjänster, såsom identitets-, lokaliserings- 

och närvarotjänster. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   938 

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

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 1 – stycke 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

De nationella regleringsmyndigheterna 

får förena dessa skyldigheter med villkor 

som gäller rättvis behandling, rimlighet 

utgår 
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och läglighet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   939 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 2 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. När de nationella 

regleringsmyndigheterna överväger 

lämpligheten i att införa någon av de 

möjliga specifika skyldigheter som avses i 

punkt 1 och i synnerhet när de bedömer, i 

överensstämmelse med 

proportionalitetsprincipen, om och hur 

sådana skyldigheter bör införas, ska de 

analysera huruvida andra former av 

tillträde till resurser i grossistledet, 

antingen på samma marknad eller på en 

besläktad grossistmarknad, redan skulle 

vara tillräckliga för att avhjälpa det 

identifierade problemet på 

slutkundsnivån. Bedömningen ska 

inbegripa befintliga eller potentiella 

kommersiella tillträdeserbjudanden, 

reglerat tillträde enligt artikel 59, eller 

befintligt eller planerat reglerat tillträde 

till andra resurser i grossistledet enligt 

denna artikel. De ska särskilt beakta 

följande faktorer: 

2. De ska särskilt beakta följande 

faktorer: 

Or. en 

Motivering 

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 
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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)). 

 

Ändringsförslag   940 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 2 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. När de nationella 

regleringsmyndigheterna överväger 

lämpligheten i att införa någon av de 

möjliga specifika skyldigheter som avses i 

punkt 1 och i synnerhet när de bedömer, i 

överensstämmelse med 

proportionalitetsprincipen, om och hur 

sådana skyldigheter bör införas, ska de 

analysera huruvida andra former av 

tillträde till resurser i grossistledet, 

antingen på samma marknad eller på en 

besläktad grossistmarknad, redan skulle 

vara tillräckliga för att avhjälpa det 

identifierade problemet på 

slutkundsnivån. Bedömningen ska 

inbegripa befintliga eller potentiella 

kommersiella tillträdeserbjudanden, 

reglerat tillträde enligt artikel 59, eller 

befintligt eller planerat reglerat tillträde 

till andra resurser i grossistledet enligt 

denna artikel. De ska särskilt beakta 

följande faktorer: 

2. De nationella 

regleringsmyndigheterna ska särskilt 

beakta följande faktorer: 

Or. en 

Motivering 

En inriktning på slutkundsmarknaderna skulle leda till automatisk avreglering av 

grossistmarknaderna i flera fall. Enbart förekomsten av ett ”potentiellt kommersiellt 

tillträdeserbjudande” bör inte vara en tillräcklig grund för att kräva regleringsanstånd. 
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Ändringsförslag   941 

Pavel Telička 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 2 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. När de nationella 

regleringsmyndigheterna överväger 

lämpligheten i att införa någon av de 

möjliga specifika skyldigheter som avses i 

punkt 1 och i synnerhet när de bedömer, i 

överensstämmelse med 

proportionalitetsprincipen, om och hur 

sådana skyldigheter bör införas, ska de 

analysera huruvida andra former av 

tillträde till resurser i grossistledet, 

antingen på samma marknad eller på en 

besläktad grossistmarknad, redan skulle 

vara tillräckliga för att avhjälpa det 

identifierade problemet på 

slutkundsnivån. Bedömningen ska 

inbegripa befintliga eller potentiella 

kommersiella tillträdeserbjudanden, 

reglerat tillträde enligt artikel 59, eller 

befintligt eller planerat reglerat tillträde 

till andra resurser i grossistledet enligt 

denna artikel. De ska särskilt beakta 

följande faktorer: 

2. De nationella 

regleringsmyndigheterna ska särskilt 

beakta följande faktorer: 

Or. en 

 

Ändringsförslag   942 

Fulvio Martusciello 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 2 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. När de nationella 

regleringsmyndigheterna överväger 

lämpligheten i att införa någon av de 

2. De nationella 

regleringsmyndigheterna ska särskilt 

beakta följande faktorer: 
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möjliga specifika skyldigheter som avses i 

punkt 1 och i synnerhet när de bedömer, i 

överensstämmelse med 

proportionalitetsprincipen, om och hur 

sådana skyldigheter bör införas, ska de 

analysera huruvida andra former av 

tillträde till resurser i grossistledet, 

antingen på samma marknad eller på en 

besläktad grossistmarknad, redan skulle 

vara tillräckliga för att avhjälpa det 

identifierade problemet på 

slutkundsnivån. Bedömningen ska 

inbegripa befintliga eller potentiella 

kommersiella tillträdeserbjudanden, 

reglerat tillträde enligt artikel 59, eller 

befintligt eller planerat reglerat tillträde 

till andra resurser i grossistledet enligt 

denna artikel. De ska särskilt beakta 

följande faktorer: 

Or. en 

 

Ändringsförslag   943 

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

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 2 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. När de nationella 

regleringsmyndigheterna överväger 

lämpligheten i att införa någon av de 

möjliga specifika skyldigheter som avses i 

punkt 1 och i synnerhet när de bedömer, i 

överensstämmelse med 

proportionalitetsprincipen, om och hur 

sådana skyldigheter bör införas, ska de 

analysera huruvida andra former av 

tillträde till resurser i grossistledet, 

antingen på samma marknad eller på en 

besläktad grossistmarknad, redan skulle 

vara tillräckliga för att avhjälpa det 

identifierade problemet på 

slutkundsnivån. Bedömningen ska 

2. De ska särskilt beakta följande 

faktorer: a) Den tekniska och ekonomiska 

bärkraften för användning och 

installation av konkurrerande faciliteter i 

ljuset av marknadsutvecklingen, med 

beaktande av arten och typen av samtrafik 

och/eller tillträde, bland annat bärkraften 

för andra tillträdesalternativ i tidigare led, 

såsom tillträde till ledningar. 

b) Hur den förväntade tekniska 

utvecklingen kommer att påverka nätens 

utformning och förvaltning. 

cb) Möjligheten att erbjuda det föreslagna 

tillträdet med tanke på den tillgängliga 

kapaciteten. 
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inbegripa befintliga eller potentiella 

kommersiella tillträdeserbjudanden, 

reglerat tillträde enligt artikel 59, eller 

befintligt eller planerat reglerat tillträde 

till andra resurser i grossistledet enligt 

denna artikel. De ska särskilt beakta 

följande faktorer: 

dc) Nyinvesteringen för ägaren till 

faciliteten, med beaktande av varje 

offentlig investering och de risker som 

investeringen medför. 

ed) Behovet av att värna om 

konkurrensen på lång sikt, med särskild 

uppmärksamhet på ekonomiskt effektiv 

infrastrukturbaserad konkurrens. 

fe) Alla berörda immateriella rättigheter, 

när så är lämpligt. 

g) Tillhandahållande av alleuropeiska 

tjänster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   944 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 2 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. När de nationella 

regleringsmyndigheterna överväger 

lämpligheten i att införa någon av de 

möjliga specifika skyldigheter som avses i 

punkt 1 och i synnerhet när de bedömer, i 

överensstämmelse med 

proportionalitetsprincipen, om och hur 

sådana skyldigheter bör införas, ska de 

analysera huruvida andra former av 

tillträde till resurser i grossistledet, 

antingen på samma marknad eller på en 

besläktad grossistmarknad, redan skulle 

vara tillräckliga för att avhjälpa det 

identifierade problemet på slutkundsnivån. 

Bedömningen ska inbegripa befintliga eller 

potentiella kommersiella 

tillträdeserbjudanden, reglerat tillträde 

enligt artikel 59, eller befintligt eller 

planerat reglerat tillträde till andra resurser 

i grossistledet enligt denna artikel. De ska 

särskilt beakta följande faktorer: 

2. När de nationella 

regleringsmyndigheterna överväger 

lämpligheten i att införa någon av de 

möjliga specifika skyldigheter som avses i 

punkt 1 och i synnerhet när de bedömer, i 

överensstämmelse med 

proportionalitetsprincipen, om och hur 

sådana skyldigheter bör införas, ska de 

analysera huruvida andra former av 

tillträde till resurser i grossistledet, 

antingen på samma marknad eller på en 

besläktad grossistmarknad, redan skulle 

vara tillräckliga för att avhjälpa det 

identifierade problemet på slutkundsnivån. 

Bedömningen ska inbegripa befintliga eller 

potentiella kommersiella 

tillträdeserbjudanden, reglerat tillträde 

enligt artikel 59, eller befintligt eller 

planerat reglerat tillträde till andra resurser 

i grossistledet enligt denna artikel, men ska 

vid behov anpassas för att återspegla 

betydande marknadsförändringar. De ska 

särskilt beakta följande faktorer: 
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Or. en 

Motivering 

Denna bestämmelse syftar till att garantera att bedömningen bör återspegla betydande 

marknadsförändringar. 

 

Ändringsförslag   945 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 2 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2) När de nationella 

regleringsmyndigheterna överväger 

lämpligheten i att införa någon av de 

möjliga specifika skyldigheter som avses i 

punkt 1 och i synnerhet när de bedömer, i 

överensstämmelse med 

proportionalitetsprincipen, om och hur 

sådana skyldigheter bör införas, ska de 

analysera huruvida andra former av 

tillträde till resurser i grossistledet, 

antingen på samma marknad eller på en 

besläktad grossistmarknad, redan skulle 

vara tillräckliga för att avhjälpa det 

identifierade problemet på slutkundsnivån. 

Bedömningen ska inbegripa befintliga eller 

potentiella kommersiella 

tillträdeserbjudanden, reglerat tillträde 

enligt artikel 59, eller befintligt eller 

planerat reglerat tillträde till andra resurser 

i grossistledet enligt denna artikel. De ska 

särskilt beakta följande faktorer: 

2) När de nationella 

regleringsmyndigheterna överväger 

lämpligheten i att införa någon av de 

möjliga specifika skyldigheter som avses i 

punkt 1 och i synnerhet när de bedömer, i 

överensstämmelse med 

proportionalitetsprincipen, om och hur 

sådana skyldigheter bör införas, ska de 

analysera huruvida andra former av 

tillträde till resurser i grossistledet, 

antingen på samma marknad eller på en 

besläktad grossistmarknad, redan skulle 

vara tillräckliga för att avhjälpa det 

identifierade problemet på slutkundsnivån. 

Bedömningen ska inbegripa befintliga 

kommersiella tillträdeserbjudanden, 

reglerat tillträde enligt artikel 59, eller 

befintligt reglerat tillträde till andra 

resurser i grossistledet enligt denna artikel. 

Med hänsyn till betydande 

marknadsförändringar bör 

undersökningen när som helst kunna 

anpassas. De ska särskilt beakta följande 

faktorer: 

Or. de 

 

Ändringsförslag   946 

Michał Boni 
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Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 2 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. När de nationella 

regleringsmyndigheterna överväger 

lämpligheten i att införa någon av de 

möjliga specifika skyldigheter som avses i 

punkt 1 och i synnerhet när de bedömer, i 

överensstämmelse med 

proportionalitetsprincipen, om och hur 

sådana skyldigheter bör införas, ska de 

analysera huruvida andra former av 

tillträde till resurser i grossistledet, 

antingen på samma marknad eller på en 

besläktad grossistmarknad, redan skulle 

vara tillräckliga för att avhjälpa det 

identifierade problemet på slutkundsnivån. 

Bedömningen ska inbegripa befintliga eller 

potentiella kommersiella 

tillträdeserbjudanden, reglerat tillträde 

enligt artikel 59, eller befintligt eller 

planerat reglerat tillträde till andra resurser 

i grossistledet enligt denna artikel. De ska 

särskilt beakta följande faktorer: 

2. När de nationella 

regleringsmyndigheterna överväger 

lämpligheten i att införa någon av de 

möjliga specifika skyldigheter som avses i 

punkt 1 och i synnerhet när de bedömer, i 

överensstämmelse med 

proportionalitetsprincipen, om och hur 

sådana skyldigheter bör införas, ska de 

analysera huruvida andra former av 

tillträde till resurser i grossistledet, 

antingen på samma marknad eller på en 

besläktad grossistmarknad, redan skulle 

vara tillräckliga för att avhjälpa det 

identifierade problemet på slutkundsnivån. 

Bedömningen ska inbegripa befintliga 

kommersiella tillträdeserbjudanden, 

reglerat tillträde enligt artikel 59, eller 

befintligt reglerat tillträde till andra 

resurser i grossistledet enligt denna artikel, 

men ska hela tiden anpassas för att 

återspegla betydande 

marknadsförändringar. De ska särskilt 

beakta följande faktorer: 

Or. en 

Motivering 

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. 

 

Ändringsförslag   947 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 
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Artikel 71 – punkt 2 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. När de nationella 

regleringsmyndigheterna överväger 

lämpligheten i att införa någon av de 

möjliga specifika skyldigheter som avses i 

punkt 1 och i synnerhet när de bedömer, i 

överensstämmelse med 

proportionalitetsprincipen, om och hur 

sådana skyldigheter bör införas, ska de 

analysera huruvida andra former av 

tillträde till resurser i grossistledet, 

antingen på samma marknad eller på en 

besläktad grossistmarknad, redan skulle 

vara tillräckliga för att avhjälpa det 

identifierade problemet på slutkundsnivån. 

Bedömningen ska inbegripa befintliga eller 

potentiella kommersiella 

tillträdeserbjudanden, reglerat tillträde 

enligt artikel 59, eller befintligt eller 

planerat reglerat tillträde till andra resurser 

i grossistledet enligt denna artikel. De ska 

särskilt beakta följande faktorer: 

2. När de nationella 

regleringsmyndigheterna överväger 

lämpligheten i att införa någon av de 

möjliga specifika skyldigheter som avses i 

punkt 1 och i synnerhet när de bedömer, i 

överensstämmelse med 

proportionalitetsprincipen, om och hur 

sådana skyldigheter bör införas, ska de 

analysera huruvida andra former av 

tillträde till resurser i grossistledet, 

antingen på samma marknad eller på en 

besläktad grossistmarknad, redan skulle 

vara tillräckliga för att avhjälpa det 

identifierade problemet på de relevanta 

marknaderna. Bedömningen ska inbegripa 

befintliga eller potentiella kommersiella 

tillträdeserbjudanden, reglerat tillträde 

enligt artikel 59, eller befintligt eller 

planerat reglerat tillträde till andra resurser 

i grossistledet enligt denna artikel. De ska 

särskilt beakta följande faktorer: 

Or. en 

Motivering 

Det finns ofta flera slutkundsmarknader kopplade till en större grossistmarknad, som kan 

utvecklas snabbare på olika sätt samtidigt som hinder för marknadstillträde kvarstår på den 

relevanta grossistmarknaden. Därför är det inte ändamålsenligt att enbart inrikta sig på 

slutkundsmarknaden, utan formuleringen bör ersättas av långsiktig hållbar konkurrens på de 

relevanta marknaderna. I enlighet med artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag 

nödvändigt av tvingande skäl kopplade till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   948 

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

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 2 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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a) Den tekniska och ekonomiska 

bärkraften för användning och 

installation av konkurrerande faciliteter i 

ljuset av marknadsutvecklingen, med 

beaktande av arten och typen av samtrafik 

och/eller tillträde, bland annat bärkraften 

för andra tillträdesalternativ i tidigare led, 

såsom tillträde till ledningar. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   949 

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

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 2 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Hur den förväntade tekniska 

utvecklingen kommer att påverka nätens 

utformning och förvaltning. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   950 

Pavel Telička 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 2 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Hur den förväntade tekniska 

utvecklingen kommer att påverka nätens 

utformning och förvaltning. 

b) Hur den tekniska utvecklingen 

kommer att påverka nätens utformning och 

förvaltning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   951 

Fulvio Martusciello 
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Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 2 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Hur den förväntade tekniska 

utvecklingen kommer att påverka nätens 

utformning och förvaltning. 

b) Hur den tekniska utvecklingen 

kommer att påverka nätens utformning och 

förvaltning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   952 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 2 – led ba (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) Behovet av att garantera teknisk 

neutralitet för att möjliggöra för dem som 

söker tillträde att utforma och förvalta 

sina egna nät. 

Or. en 

Motivering 

Utan att det påverkar friheten för operatörer med betydande marknadsinflytande att utveckla 

sin egen nätarkitektur bör regleringsmyndigheterna garantera att de korrigeringsåtgärder 

som antas är framåtblickande, genom att ge incitament till utveckling av öppen och flexibel 

nätarkitektur som skulle göra det möjligt att anta mindre betungande och komplexa 

korrigeringsåtgärder. 

 

Ändringsförslag   953 

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

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 2 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 



 

PE602.952v01-00 76/190 AM\1122811SV.docx 

SV 

c) Möjligheten att erbjuda det 

föreslagna tillträdet med tanke på den 

tillgängliga kapaciteten. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   954 

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

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 2 – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Nyinvesteringen för ägaren till 

faciliteten, med beaktande av varje 

offentlig investering och de risker som 

investeringen medför med särskilt 

beaktande av investeringar i och 

risknivåer förknippade med nät med 

mycket hög kapacitet. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   955 

Fulvio Martusciello 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 2 – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Nyinvesteringen för ägaren till 

faciliteten, med beaktande av varje 

offentlig investering och de risker som 

investeringen medför med särskilt 

beaktande av investeringar i och 

risknivåer förknippade med nät med 

mycket hög kapacitet. 

d) Nyinvesteringen för ägaren till 

faciliteten, med beaktande av varje 

offentlig investering och de risker som 

investeringen medför. 

Or. en 
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Ändringsförslag   956 

Pavel Telička 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 2 – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Nyinvesteringen för ägaren till 

faciliteten, med beaktande av varje 

offentlig investering och de risker som 

investeringen medför med särskilt 

beaktande av investeringar i och 

risknivåer förknippade med nät med 

mycket hög kapacitet. 

d) Nyinvesteringen för ägaren till 

faciliteten, med beaktande av varje 

offentlig investering och de risker som 

investeringen medför. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   957 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 2 – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Nyinvesteringen för ägaren till 

faciliteten, med beaktande av varje 

offentlig investering och de risker som 

investeringen medför med särskilt 

beaktande av investeringar i och 

risknivåer förknippade med nät med 

mycket hög kapacitet. 

d) Nyinvesteringen för ägaren till 

faciliteten, med beaktande av varje 

offentlig investering och de risker som 

investeringen medför. 

Or. en 

Motivering 

Detta är nödvändigt för att undvika att virtuella produkter skulle betraktas som 

ersättningsprodukter (i stället för kompletterande produkter) till passiva tillträdesprodukter. 

 

Ändringsförslag   958 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 
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Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 2 – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Nyinvesteringen för ägaren till 

faciliteten, med beaktande av varje 

offentlig investering och de risker som 

investeringen medför med särskilt 

beaktande av investeringar i och risknivåer 

förknippade med nät med mycket hög 

kapacitet. 

d) Nyinvesteringen för ägaren till 

faciliteten, med beaktande av varje 

offentlig investering och de risker som 

investeringen medför med särskilt 

beaktande av investeringar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   959 

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

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 2 – led e 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) Behovet av att värna om 

konkurrensen på lång sikt, med särskild 

uppmärksamhet på ekonomiskt effektiv 

infrastrukturbaserad konkurrens och på 

hållbar konkurrens baserad på 

saminvestering i nät. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   960 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 2 – led e 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) Behovet av att värna om 

konkurrensen på lång sikt, med särskild 

uppmärksamhet på ekonomiskt effektiv 

e) Behovet av att värna om 

konkurrensen på lång sikt, med särskild 

uppmärksamhet på ekonomiskt effektiv 
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infrastrukturbaserad konkurrens och på 

hållbar konkurrens baserad på 

saminvestering i nät. 

infrastrukturbaserad konkurrens och på 

hållbar konkurrens som exempelvis är 

baserad på saminvestering i nät och andra 

innovativa kommersiella affärsmodeller. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   961 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 2 – led e 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) Behovet av att värna om 

konkurrensen på lång sikt, med särskild 

uppmärksamhet på ekonomiskt effektiv 

infrastrukturbaserad konkurrens och på 

hållbar konkurrens baserad på 

saminvestering i nät. 

e) Behovet av att värna om 

konkurrensen på lång sikt, med särskild 

uppmärksamhet på ekonomiskt effektiv 

infrastrukturbaserad konkurrens och på 

hållbar konkurrens baserad på innovativa 

kommersiella affärsmodeller såsom 

exempelvis, men inte enbart, 

saminvestering i nät. 

Or. en 

Motivering 

I skäl 166 fastställs behovet av att ta hänsyn till nyligen ingångna frivilliga överenskommelser 

mellan operatörer i syfte att ge flexibilitet i regleringen. Saminvestering är ett specifikt fall, 

men inte det enda. 

 

Ändringsförslag   962 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 2 – led e 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) Behovet av att värna om 

konkurrensen på lång sikt, med särskild 

uppmärksamhet på ekonomiskt effektiv 

infrastrukturbaserad konkurrens och på 

hållbar konkurrens baserad på 

e) Behovet av att värna om 

konkurrensen på lång sikt, med särskild 

uppmärksamhet på ekonomiskt effektiv 

infrastrukturbaserad konkurrens. 
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saminvestering i nät. 

Or. en 

Motivering 

Detta är nödvändigt eftersom vissa saminvesteringssystem kan leda till ineffektiv konkurrens 

på marknaden. 

 

Ändringsförslag   963 

Pavel Telička 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 2 – led e 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) Behovet av att värna om 

konkurrensen på lång sikt, med särskild 

uppmärksamhet på ekonomiskt effektiv 

infrastrukturbaserad konkurrens och på 

hållbar konkurrens baserad på 

saminvestering i nät. 

e) Behovet av att värna om 

konkurrensen på lång sikt, med särskild 

uppmärksamhet på ekonomiskt effektiv 

infrastrukturbaserad konkurrens. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   964 

Fulvio Martusciello 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 2 – led e 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) Behovet av att värna om 

konkurrensen på lång sikt, med särskild 

uppmärksamhet på ekonomiskt effektiv 

infrastrukturbaserad konkurrens och på 

hållbar konkurrens baserad på 

saminvestering i nät. 

e) Behovet av att värna om 

konkurrensen på lång sikt, med särskild 

uppmärksamhet på ekonomiskt effektiv 

infrastrukturbaserad konkurrens. 

Or. en 
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Ändringsförslag   965 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 2 – led e 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) Behovet av att värna om 

konkurrensen på lång sikt, med särskild 

uppmärksamhet på ekonomiskt effektiv 

infrastrukturbaserad konkurrens och på 

hållbar konkurrens baserad på 

saminvestering i nät. 

e) Behovet av att värna om 

konkurrensen på lång sikt, med särskild 

uppmärksamhet på ekonomiskt effektiv 

infrastrukturbaserad konkurrens. 

Or. en 

Motivering 

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.” 

 

Ändringsförslag   966 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 2 – led e 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) Behovet av att värna om 

konkurrensen på lång sikt, med särskild 

uppmärksamhet på ekonomiskt effektiv 

infrastrukturbaserad konkurrens och på 

e) Behovet av att värna om 

konkurrensen på lång sikt, med särskild 

uppmärksamhet på ekonomiskt effektiv 
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hållbar konkurrens baserad på 

saminvestering i nät. 

infrastrukturbaserad konkurrens. 

Or. en 

Motivering 

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

tvingande skäl kopplade till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   967 

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

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 2 – led f 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

f) Alla berörda immateriella 

rättigheter, när så är lämpligt. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   968 

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

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 2 – led g 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

g) Tillhandahållande av 

alleuropeiska tjänster. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   969 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 
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Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 2 – led ga (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ga) Behovet av ett brett utbud av 

erbjudanden och leverantörer för fast 

eller mobilt tillträde för alla konsumenter 

i Europa, oavsett bosättningsort. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   970 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 2 – led gb (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 gb) Utvecklingen av ett demokratiskt 

samhälle i den digitala tidsåldern, som ger 

fri tillgång till information och 

yttrandefrihet för alla medborgare i 

Europa. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   971 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. För att svara mot slutanvändarnas 

intresse på lång sikt bör de nationella 

regleringsmyndigheterna inrikta sig mer 

på att underlätta nätinvesteringar för alla 

operatörer. Regleringen bör inte vara ett 

hinder för innovativ utveckling, såsom 
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framför allt nät med mycket hög kapacitet 

och programvarudefinierade nät 

(Software Defined Networks, SDN, och 

Network Function Virtualisation, NFV). 

Endast om det är strikt nödvändigt för att 

garantera konkurrens och när inga 

alternativa tillträdesmöjligheter finns, 

inbegripet tillträde som bygger på 

affärsavtal, bör reglerat tillträde 

upprätthållas på lämpligt och balanserat 

sätt, dvs. till ett enskilt nätverksskikt. 

Reglerat tillträde till flera nätverksskikt 

har lett till onödigt hög komplexitet 

avseende enhetlighet för reglerade 

grossistprodukter i olika nätverksskikt och 

begränsar på otillbörligt sätt även 

flexibiliteten och den kommersiella 

friheten i den dynamiska 

telekommunikationsmarknadsmiljön. Om 

tillträdet begränsas till ett enskilt 

nätverksskikt som på bästa sätt kan 

avhjälpa det identifierade problemet på 

slutkundsnivån, kommer detta avsevärt 

minska regleringskostnaderna och 

eventuella kringgåenden av regleringen 

från marknadsaktörernas sida, vilket 

leder till mer effektiva och 

ändamålsenliga resultat. I detta 

hänseende bör de nationella 

regleringsmyndigheterna bedöma om 

aktivt eller passivt tillträde är mer 

lämpligt, med hänsyn till nationella eller 

lokala omständigheter. Eftersom separat 

tillträde inverkar negativt på 

nätinvesteringar genom att göra det 

möjligt att dra fördel av de mest 

lönsamma konsumenterna till en 

genomsnittlig kostnad, bör det inte längre 

vara en skyldighet att tillhandahålla 

separat tillträde, som undergräver 

investeringsmodeller som bygger på en 

differentiering av produkter och priser. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   972 
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Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 71 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. När det införs skyldigheter för en 

operatör att tillhandahålla tillträde i 

enlighet med bestämmelserna i denna 

artikel, får de nationella 

regleringsmyndigheterna vid behov införa 

tekniska eller operativa villkor för dem 

som tillhandahåller och/eller utnyttjar 

föreskrivet tillträde för att säkerställa 

normal nätdrift. Skyldigheter att följa 

särskilda tekniska standarder eller 

specifikationer ska följa de standarder 

och specifikationer som fastställts i 

enlighet med artikel 39. 

3. Detta påverkar inte de nationella 

regleringsmyndigheternas överväganden 

utöver ett införande av varje skyldighet 

för en operatör i enlighet med artikel 72. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   973 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 72 – punkt 1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

En nationell regleringsmyndighet får i 

enlighet med artikel 66 införa skyldigheter 

som rör kostnadstäckning och 

priskontroller, inbegripet skyldighet att 

tillämpa kostnadsorienterad prissättning 

och kostnadsredovisningssystem, för vissa 

specifika typer av samtrafik och/eller 

tillträde, om en marknadsanalys visar att 

en brist på effektiv konkurrens innebär att 

den berörda operatören kan ta ut 

överpriser eller använda prispress på ett 

sätt som missgynnar slutanvändarna. 

En nationell regleringsmyndighet får i 

enlighet med artikel 66 införa skyldigheter 

som rör kostnadstäckning och 

priskontroller, inbegripet skyldighet att 

tillämpa kostnadsredovisningssystem, för 

vissa specifika typer av samtrafik och/eller 

tillträde, om en marknadsanalys visar brist 

på effektiv konkurrens. En nationell 

regleringsmyndighet får endast införa 

priskontroller som garanterar rättvisa och 

rimliga priser som inte inverkar negativt 

på investeringar. När priskontroll 

tillämpas ska följande kumulativa villkor 

vara uppfyllda: 
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a) Priskontrollen garanterar att alla 

investeringar kopplade till utveckling av 

nya nät täcks och till fullo omfattar de 

risker som är förbundna med dessa 

investeringar. 

b) Priskontrollen leder inte till en 

situation där den operatör som investerar 

missgynnas jämfört med operatörer som 

inte investerar eller till en situation där en 

investering inte skulle ha gjorts från 

första början. 

c) Priskontrollen medför att oskäliga 

vinstmarginaler undviks för de 

tillträdessökande, som inverkar negativt 

på den operatör som investerar, och 

återspeglar på lämpligt sätt skillnaderna i 

de risker som ingåtts av olika 

tillträdessökande. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   974 

Patrizia Toia 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 72 – punkt 1 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Nationella regleringsmyndigheter ska, 

när de avgör om priskontrollskyldigheter 

skulle vara lämpliga, ta hänsyn till 

slutanvändares långsiktiga intressen som 

har att göra med uppbyggnaden och 

utnyttjandet av nästa generations nät, och 

i synnerhet nät med mycket hög kapacitet. 

För att uppmuntra operatörerna till 

investeringar, bland annat i nästa 

generations nät, ska de nationella 

regleringsmyndigheterna i synnerhet ta 

hänsyn till den investering som gjorts av 

operatören. Om de nationella 

regleringsmyndigheterna anser att 

priskontroller är lämpliga ska de medge 

operatören en rimlig avkastning av den 

adekvata kapitalinvesteringen, med 

För att uppmuntra operatörerna till 

investeringar, bland annat i nästa 

generations nät, ska de nationella 

regleringsmyndigheterna ta hänsyn till den 

investering som gjorts av operatören. Om 

de nationella regleringsmyndigheterna 

anser att priskontroller är lämpliga ska de 

medge operatören en rimlig avkastning av 

den adekvata kapitalinvesteringen, med 

beaktande av eventuella risker som är 

specifika för ett visst nytt 

nätinvesteringsprojekt. 
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beaktande av eventuella risker som är 

specifika för ett visst nytt 

nätinvesteringsprojekt. 

Or. en 

Motivering 

Principer för kostnadsorientering och ekonomisk reproducerbarhet bör möjliggöra för de 

nationella regleringsmyndigheterna att garantera konsumenterna låga priser. 

 

Ändringsförslag   975 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 72 – punkt 1 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Nationella regleringsmyndigheter ska, 

när de avgör om priskontrollskyldigheter 

skulle vara lämpliga, ta hänsyn till 

slutanvändares långsiktiga intressen som 

har att göra med uppbyggnaden och 

utnyttjandet av nästa generations nät, och 

i synnerhet nät med mycket hög kapacitet. 

För att uppmuntra operatörerna till 

investeringar, bland annat i nästa 

generations nät, ska de nationella 

regleringsmyndigheterna i synnerhet ta 

hänsyn till den investering som gjorts av 

operatören. Om de nationella 

regleringsmyndigheterna anser att 

priskontroller är lämpliga ska de medge 

operatören en rimlig avkastning av den 

adekvata kapitalinvesteringen, med 

beaktande av eventuella risker som är 

specifika för ett visst nytt 

nätinvesteringsprojekt. 

För att uppmuntra operatörerna till 

investeringar, bland annat i nästa 

generations nät, ska de nationella 

regleringsmyndigheterna ta hänsyn till den 

investering som gjorts av operatören. Om 

de nationella regleringsmyndigheterna 

anser att priskontroller är lämpliga ska de 

medge operatören en rimlig avkastning av 

den adekvata kapitalinvesteringen, med 

beaktande av eventuella risker som är 

specifika för ett visst nytt 

nätinvesteringsprojekt. 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag syftar till att undvika att kostnadsorientering stryks och ersätts av 

ekonomiska replikerbarhetstest, eftersom sådana test inte kan ersätta priskontroll. 
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Ändringsförslag   976 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 72 – punkt 1 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Nationella regleringsmyndigheter ska, 

när de avgör om priskontrollskyldigheter 

skulle vara lämpliga, ta hänsyn till 

slutanvändares långsiktiga intressen som 

har att göra med uppbyggnaden och 

utnyttjandet av nästa generations nät, och 

i synnerhet nät med mycket hög kapacitet. 

För att uppmuntra operatörerna till 

investeringar, bland annat i nästa 

generations nät, ska de nationella 

regleringsmyndigheterna i synnerhet ta 

hänsyn till den investering som gjorts av 

operatören. Om de nationella 

regleringsmyndigheterna anser att 

priskontroller är lämpliga ska de medge 

operatören en rimlig avkastning av den 

adekvata kapitalinvesteringen, med 

beaktande av eventuella risker som är 

specifika för ett visst nytt 

nätinvesteringsprojekt. 

För att uppmuntra operatörerna till 

investeringar, bland annat i nästa 

generations nät, ska de nationella 

regleringsmyndigheterna ta hänsyn till den 

investering som gjorts av operatören. Om 

de nationella regleringsmyndigheterna 

anser att priskontroller är lämpliga ska de 

medge operatören en rimlig avkastning av 

den adekvata kapitalinvesteringen, med 

beaktande av eventuella risker som är 

specifika för ett visst nytt 

nätinvesteringsprojekt. 

Or. en 

Motivering 

Priskontroll är ett viktigt inslag i tillträdesregleringen som inte bör göras beroende av andra 

kriterier. 

 

Ändringsförslag   977 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 72 – punkt 1 – stycke 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Nationella regleringsmyndigheter ska, när 

de avgör om priskontrollskyldigheter 

skulle vara lämpliga, ta hänsyn till 

slutanvändares långsiktiga intressen som 

har att göra med uppbyggnaden och 

utnyttjandet av nästa generations nät, och i 

synnerhet nät med mycket hög kapacitet. 

För att uppmuntra operatörerna till 

investeringar, bland annat i nästa 

generations nät, ska de nationella 

regleringsmyndigheterna i synnerhet ta 

hänsyn till den investering som gjorts av 

operatören. Om de nationella 

regleringsmyndigheterna anser att 

priskontroller är lämpliga ska de medge 

operatören en rimlig avkastning av den 

adekvata kapitalinvesteringen, med 

beaktande av eventuella risker som är 

specifika för ett visst nytt 

nätinvesteringsprojekt. 

Nationella regleringsmyndigheter ska, när 

de avgör om priskontrollskyldigheter 

skulle vara lämpliga, ta hänsyn till 

slutanvändares långsiktiga intressen som 

har att göra med uppbyggnaden och 

utnyttjandet av nästa generations nät, och i 

synnerhet nät med mycket hög kapacitet. 

För att uppmuntra operatörerna till 

investeringar, bland annat i nästa 

generations nät, ska de nationella 

regleringsmyndigheterna i synnerhet ta 

hänsyn till den investering som gjorts av 

operatören. 

Or. en 

Motivering 

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

tvingande skäl kopplade till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   978 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 72 – punkt 1 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Nationella regleringsmyndigheter ska, när 

de avgör om priskontrollskyldigheter 

skulle vara lämpliga, ta hänsyn till 

slutanvändares långsiktiga intressen som 

har att göra med uppbyggnaden och 

utnyttjandet av nästa generations nät, och i 

synnerhet nät med mycket hög kapacitet. 

För att uppmuntra operatörerna till 

Nationella regleringsmyndigheter ska, när 

de avgör om priskontrollskyldigheter 

skulle vara lämpliga, ta hänsyn till 

slutanvändares långsiktiga intressen som 

har att göra med investering, uppbyggnad 

och utnyttjande av nästa generations nät. 

För att uppmuntra operatörerna till 

investeringar, bland annat i nästa 
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investeringar, bland annat i nästa 

generations nät, ska de nationella 

regleringsmyndigheterna i synnerhet ta 

hänsyn till den investering som gjorts av 

operatören. Om de nationella 

regleringsmyndigheterna anser att 

priskontroller är lämpliga ska de medge 

operatören en rimlig avkastning av den 

adekvata kapitalinvesteringen, med 

beaktande av eventuella risker som är 

specifika för ett visst nytt 

nätinvesteringsprojekt. 

generations nät, ska de nationella 

regleringsmyndigheterna i synnerhet ta 

hänsyn till den investering som gjorts av 

operatören. Om de nationella 

regleringsmyndigheterna anser att 

priskontroller är lämpliga ska de medge 

operatören en rimlig avkastning av den 

adekvata kapitalinvesteringen, med 

beaktande av eventuella risker som är 

specifika för ett visst nytt 

nätinvesteringsprojekt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   979 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 72 – punkt 1 – stycke 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Nationella regleringsmyndigheter får inte 

införa eller bibehålla skyldigheter enligt 

denna artikel om de konstaterar att det 

finns en påvisbar återhållande effekt på 

priset i slutkundsledet och att alla 

skyldigheter som införts i enlighet med 

artiklarna 67–71, inbegripet i synnerhet 

eventuella ekonomiska replikerbarhetstest 

som införts enligt artikel 68, säkerställer 

ett effektivt och icke-diskriminerande 

tillträde. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

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

tvingande skäl kopplade till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   980 

Michel Reimon 
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för Verts/ALE-gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 72 – punkt 1 – stycke 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Nationella regleringsmyndigheter får inte 

införa eller bibehålla skyldigheter enligt 

denna artikel om de konstaterar att det 

finns en påvisbar återhållande effekt på 

priset i slutkundsledet och att alla 

skyldigheter som införts i enlighet med 

artiklarna 67–71, inbegripet i synnerhet 

eventuella ekonomiska replikerbarhetstest 

som införts enligt artikel 68, säkerställer 

ett effektivt och icke-diskriminerande 

tillträde. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

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. 

Moreover, co-investment in a certain area must be considered as an oligopoly of a few 

powerful actors that work as a cartel. 

This is thus not acceptable to reduce the obligations. Furthermore, the access to co-

investment agreement shall be affordable for small operators. 

 

Ändringsförslag   981 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 72 – punkt 1 – stycke 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Nationella regleringsmyndigheter får inte 

införa eller bibehålla skyldigheter enligt 

utgår 
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denna artikel om de konstaterar att det 

finns en påvisbar återhållande effekt på 

priset i slutkundsledet och att alla 

skyldigheter som införts i enlighet med 

artiklarna 67–71, inbegripet i synnerhet 

eventuella ekonomiska replikerbarhetstest 

som införts enligt artikel 68, säkerställer 

ett effektivt och icke-diskriminerande 

tillträde. 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag syftar till att undvika att kostnadsorientering stryks och ersätts av 

ekonomiska replikerbarhetstest, eftersom sådana test inte kan ersätta priskontroll. 

 

Ändringsförslag   982 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 72 – punkt 1 – stycke 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Nationella regleringsmyndigheter får inte 

införa eller bibehålla skyldigheter enligt 

denna artikel om de konstaterar att det 

finns en påvisbar återhållande effekt på 

priset i slutkundsledet och att alla 

skyldigheter som införts i enlighet med 

artiklarna 67–71, inbegripet i synnerhet 

eventuella ekonomiska replikerbarhetstest 

som införts enligt artikel 68, säkerställer ett 

effektivt och icke-diskriminerande 
tillträde. 

Nationella regleringsmyndigheter får inte 

införa eller bibehålla skyldigheter enligt 

denna artikel, antingen för nya nätdelar 

om en nätutbyggnad bidrar till att nät med 

mycket hög kapacitet blir tillgängliga eller 
om de konstaterar att det finns en påvisbar 

återhållande effekt på priset i 

slutkundsledet och att alla skyldigheter 

som införts i enlighet med artiklarna 67–

71, inbegripet i synnerhet eventuella 

ekonomiska replikerbarhetstest som införts 

enligt artikel 68, säkerställer effektiv icke-

diskriminering av tillträde. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   983 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 
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Förslag till direktiv 

Artikel 72 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Om en operatör ålagts att 

kostnadsorientera sin prissättning, ska 

bevisbördan för att avgifterna härleds ur 

kostnaderna, inklusive en rimlig 

avkastning på investerat kapital, åligga 

den berörda operatören. För att beräkna 

kostnaden för att tillhandahålla tjänster 

på ett effektivt sätt får de nationella 

regleringsmyndigheterna använda andra 

metoder för kostnadsredovisning än de 

som företaget använder. De nationella 

regleringsmyndigheterna får ålägga en 

operatör att fullt ut motivera sina priser 

och, när så är lämpligt, kräva att priserna 

justeras. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   984 

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

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 72a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 72a  

 Övriga tillträdesrelaterade skyldigheter 

 1. En nationell regleringsmyndighet 

 får i enlighet med bestämmelserna i 

artikel 66 införa skyldighet 

 a) att ge tredje part tillträde till 

specificerade nätdelar och tjänster, 

 b) att erbjuda specificerade tjänster i 

grossistledet som tredje part kan 

återförsälja, 

 c) att förhandla med god vilja med företag 
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som begär tillträde, 

 d) att inte upphäva ett redan beviljat 

tillträde till faciliteter, 

 e) att bevilja öppet tillträde till tekniska 

gränssnitt, protokoll och annan 

nyckelteknik som är nödvändig för 

samverkan mellan tjänster eller virtuella 

nättjänster, 

 f) att erbjuda samlokalisering eller andra 

möjligheter till gemensamt utnyttjande av 

tillhörande faciliteter, 

 g) att erbjuda specificerade tjänster som 

krävs för att säkerställa samverkan 

mellan tjänster ända fram till 

slutanvändarna, t.ex. faciliteter för 

programvaruemulerade nät eller roaming 

på mobilnät, 

 h) att erbjuda tillträde till driftstödssystem 

eller liknande programsystem som krävs 

för att garantera sund konkurrens när det 

gäller tillhandahållande av tjänster, 

 i) att förbinda nät eller nätfaciliteter, och 

 j) att erbjuda tillträde till tillhörande 

tjänster, såsom identitets-, lokaliserings- 

och närvarotjänster. 

 De nationella regleringsmyndigheterna 

får förena dessa skyldigheter med villkor 

som gäller rättvis behandling, rimlighet 

och läglighet. 

 2. De ska särskilt beakta följande 

faktorer: 

 a) Den tekniska och ekonomiska 

bärkraften för användning och 

installation av konkurrerande faciliteter i 

ljuset av marknadsutvecklingen, med 

beaktande av arten och typen av samtrafik 

och/eller tillträde, bland annat bärkraften 

för andra tillträdesalternativ i tidigare led, 

såsom tillträde till ledningar. 

 b) Hur den tekniska utvecklingen kommer 

att påverka nätens utformning och 

förvaltning. 
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 cb) Möjligheten att erbjuda det föreslagna 

tillträdet med tanke på den tillgängliga 

kapaciteten. 

 dc) Nyinvesteringen för ägaren till 

faciliteten, med beaktande av varje 

offentlig investering och de risker som 

investeringen medför. 

 ed) Behovet av att värna om 

konkurrensen på lång sikt, med särskild 

uppmärksamhet på ekonomiskt effektiv 

infrastrukturbaserad konkurrens. 

 fe) Alla berörda immateriella rättigheter, 

när så är lämpligt. 

 g) Tillhandahållande av alleuropeiska 

tjänster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   985 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 73 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

[...] utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   986 

Edouard Martin 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 73 – punkt 1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Om en nationell 

regleringsmyndighet inför skyldigheter 

som rör kostnadstäckning och 

priskontroller för operatörer som anges ha 

betydande marknadsinflytande på en 

1. Om en nationell 

regleringsmyndighet inför skyldigheter 

som rör kostnadstäckning och 

priskontroller på en grossistmarknad för 

samtalsterminering ska den fastställa 
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grossistmarknad för samtalsterminering ska 

den fastställa högsta symmetriska 

termineringstaxor baserat på de kostnader 

som en effektiv operatör haft. 

Utvärderingen av effektiva kostnader ska 

baseras på värdet av nukostnader. 

Kostnadsmetoden för att beräkna effektiva 

kostnader ska grundas på en ”nedifrån och 

upp”-metod utifrån långsiktiga 

trafikrelaterade marginalkostnader för 

tillhandahållandet av en termineringstjänst 

för röstsamtal på grossistnivå till tredje 

parter. 

högsta symmetriska termineringstaxor 

baserat på de kostnader som en effektiv 

operatör haft. Utvärderingen av effektiva 

kostnader ska baseras på värdet av 

nukostnader. Kostnadsmetoden för att 

beräkna effektiva kostnader ska grundas på 

en ”nedifrån och upp”-metod utifrån 

långsiktiga trafikrelaterade 

marginalkostnader för tillhandahållandet av 

en termineringstjänst för röstsamtal på 

grossistnivå till tredje parter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   987 

Evžen Tošenovský 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 73 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Senast den [datum] ska 

kommissionen, efter samråd med Berec, 

anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 109 med avseende på en enda 

högsta termineringstaxor som ska införas 

av nationella regleringsmyndigheter för 

företag som anses ha betydande 

inflytande på marknaderna för 

röstsamtalsterminering i fasta och mobila 

nät. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   988 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 73 – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Senast den [datum] ska 

kommissionen, efter samråd med Berec, 

anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 109 med avseende på en enda 

högsta termineringstaxor som ska införas 

av nationella regleringsmyndigheter för 

företag som anses ha betydande 

inflytande på marknaderna för 

röstsamtalsterminering i fasta och mobila 

nät. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   989 

Evžen Tošenovský 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 73 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. När kommissionen antar de 

delegerade akterna ska den följa de 

principer som fastställs i första stycket i 

punkt 1 och ska uppfylla de kriterier och 

parametrar som anges i bilaga III. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   990 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 73 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. När kommissionen antar de 

delegerade akterna ska den följa de 

principer som fastställs i första stycket i 

punkt 1 och ska uppfylla de kriterier och 

parametrar som anges i bilaga III. 

utgår 
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Or. en 

 

Ändringsförslag   991 

Evžen Tošenovský 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 73 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Vid tillämpningen av punkt 2 ska 

kommissionen säkerställa att den 

enhetliga taxan för 

röstsamtalsterminering i mobilnät inte får 

överstiga 1,23 eurocent per minut och den 

enhetliga taxan för samtalsterminering i 

fasta nät inte får överskrida 0,14 eurocent 

per minut. Kommissionen ska ta hänsyn 

till det viktade genomsnittet av de högsta 

termineringstaxorna i fasta och mobila 

nät som fastställts i enlighet med 

principerna i punkt 1 första stycket som 

tillämpas i hela unionen när den 

fastställer en enda högsta 

termineringstaxor första gången. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   992 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 73 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Vid tillämpningen av punkt 2 ska 

kommissionen säkerställa att den 

enhetliga taxan för 

röstsamtalsterminering i mobilnät inte får 

överstiga 1,23 eurocent per minut och den 

enhetliga taxan för samtalsterminering i 

fasta nät inte får överskrida 0,14 eurocent 

per minut. Kommissionen ska ta hänsyn 

till det viktade genomsnittet av de högsta 

utgår 
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termineringstaxorna i fasta och mobila 

nät som fastställts i enlighet med 

principerna i punkt 1 första stycket som 

tillämpas i hela unionen när den 

fastställer en enda högsta 

termineringstaxor första gången. 

Or. en 

Motivering 

Den högsta taxan bör antas i en delegerad akt och inte i huvudlagstiftningen. I enlighet med 

artikel 104 i arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av tvingande skäl kopplade 

till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   993 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 73 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Vid tillämpningen av punkt 2 ska 

kommissionen säkerställa att den enhetliga 

taxan för röstsamtalsterminering i mobilnät 

inte får överstiga 1,23 eurocent per minut 

och den enhetliga taxan för 

samtalsterminering i fasta nät inte får 

överskrida 0,14 eurocent per minut. 

Kommissionen ska ta hänsyn till det 

viktade genomsnittet av de högsta 

termineringstaxorna i fasta och mobila 

nät som fastställts i enlighet med 

principerna i punkt 1 första stycket som 

tillämpas i hela unionen när den 

fastställer en enda högsta 

termineringstaxor första gången. 

4. Kommissionen ska säkerställa att 

den enhetliga taxan för 

röstsamtalsterminering i mobilnät inte får 

överstiga 1 eurocent per minut och den 

enhetliga taxan för samtalsterminering i 

fasta nät inte får överstiga 0,12 eurocent 

per minut. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   994 

Krišjānis Kariņš 
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Förslag till direktiv 

Artikel 73 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Vid tillämpningen av punkt 2 ska 

kommissionen säkerställa att den enhetliga 

taxan för röstsamtalsterminering i mobilnät 

inte får överstiga 1,23 eurocent per minut 

och den enhetliga taxan för 

samtalsterminering i fasta nät inte får 

överskrida 0,14 eurocent per minut. 

Kommissionen ska ta hänsyn till det 

viktade genomsnittet av de högsta 

termineringstaxorna i fasta och mobila nät 

som fastställts i enlighet med principerna i 

punkt 1 första stycket som tillämpas i hela 

unionen när den fastställer en enda högsta 

termineringstaxor första gången. 

4. Vid tillämpningen av punkt 2 ska 

kommissionen säkerställa att den enhetliga 

taxan för röstsamtalsterminering i mobilnät 

inte får överstiga 0,94 eurocent per minut 

och den enhetliga taxan för 

samtalsterminering i fasta nät inte får 

överstiga 0,14 eurocent per minut. 

Kommissionen ska ta hänsyn till det 

viktade genomsnittet av de högsta 

termineringstaxorna i fasta och mobila nät 

som fastställts i enlighet med principerna i 

punkt 1 första stycket som tillämpas i hela 

unionen när den fastställer en enda högsta 

termineringstaxor första gången. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   995 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 73 – punkt 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. När kommissionen antar 

delegerade akter enligt punkt 2 ska 

kommissionen ta hänsyn till det totala 

antalet slutanvändare i varje medlemsstat, 

för att säkerställa en korrekt viktning av 

de högsta termineringstaxorna samt 

nationella omständigheter som resulterar 

i betydande skillnader mellan 

medlemsstaterna vid fastställandet av de 

högsta termineringstaxorna i unionen. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   996 
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Evžen Tošenovský 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 73 – punkt 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. När kommissionen antar 

delegerade akter enligt punkt 2 ska 

kommissionen ta hänsyn till det totala 

antalet slutanvändare i varje medlemsstat, 

för att säkerställa en korrekt viktning av 

de högsta termineringstaxorna samt 

nationella omständigheter som resulterar 

i betydande skillnader mellan 

medlemsstaterna vid fastställandet av de 

högsta termineringstaxorna i unionen. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   997 

Evžen Tošenovský 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 73 – punkt 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Kommissionen får begära att 

Berec utvecklar en ekonomisk modell för 

att bistå kommissionen vid fastställandet 

av de högsta termineringstaxorna i 

unionen. Kommissionen ska beakta den 

marknadsinformation som tillhandahålls 

av Berec, de nationella 

regleringsmyndigheterna eller, direkt, 

genom företag som tillhandahåller 

elektroniska kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   998 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 
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Förslag till direktiv 

Artikel 73 – punkt 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Kommissionen ska se över de 

delegerade akter som antas i enlighet med 

denna artikel vart femte år. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   999 

Evžen Tošenovský 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 73 – punkt 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Kommissionen ska se över de 

delegerade akter som antas i enlighet med 

denna artikel vart femte år. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1000 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 74 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 74 utgår 

Reglering av nya nätdelar  

1. En nationell regleringsmyndighet får 

inte införa skyldigheter vad gäller nya 

nätdelar som omfattas av den relevanta 

marknad på vilken den avser att införa 

eller behålla skyldigheter enligt artiklarna 

66 och 67–72 och som den operatör som 

anges ha betydande inflytande på den 

relevanta marknaden har byggt ut eller 
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planerar att bygga ut, om följande 

kumulativa villkor är uppfyllda: 

a) Utbyggnaden av de nya nätdelarna är 

öppen för saminvesteringsanbud enligt ett 

transparent förfarande och på villkor som 

främjar hållbar konkurrens på lång sikt, 

däribland skäliga, rimliga och icke-

diskriminerande villkor för eventuella 

saminvesterare, flexibilitet i fråga om 

värdet på och tidpunkten för varje 

saminvesterares åtagande, möjlighet att 

öka ett sådant åtagande i framtiden, och 

ömsesidiga rättigheter beviljade av 

saminvesterarna efter utbyggnaden av 

den saminvesterade infrastrukturen. 

 

b) Utbyggnaden av de nya nätdelarna 

bidrar avsevärt till utbyggnaden av ett nät 

med mycket hög kapacitet. 

 

c) De som ansöker om tillträde men inte 

deltar i saminvesteringen kan erhålla 

samma kvalitet, hastighet, villkor och nå 

samma slutanvändare ???som 

fanns//oklart vad ”as was” syftar på???? 

före utplaceringen, antingen genom 

kommersiella avtal som bygger på rättvisa 

och rimliga villkor eller med hjälp av 

reglerat tillträde som upprätthålls eller 

anpassas av den nationella 

regleringsmyndigheten. 

 

Vid bedömningen av de 

saminvesteringsanbud och 

saminvesteringsprocesser som avses i led 

a i första stycket ska de nationella 

regleringsmyndigheterna se till att de 

anbuden och processerna 

överensstämmer med kriterierna i bilaga 

IV. 

 

Or. en 

Motivering 

Denna ändring är nödvändig eftersom denna artikel skulle kunna bana väg för nya fibernät 

som inte tillåter de nationella regleringsmyndigheterna att effektivt ingripa när så krävs. 
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Ändringsförslag   1001 

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

Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 74 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 74 utgår 

Reglering av nya nätdelar  

1. En nationell regleringsmyndighet får 

inte införa skyldigheter vad gäller nya 

nätdelar som omfattas av den relevanta 

marknad på vilken den avser att införa 

eller behålla skyldigheter enligt artiklarna 

66 och 67–72 och som den operatör som 

anges ha betydande inflytande på den 

relevanta marknaden har byggt ut eller 

planerar att bygga ut, om följande 

kumulativa villkor är uppfyllda: 

 

a) Utbyggnaden av de nya nätdelarna är 

öppen för saminvesteringsanbud enligt ett 

transparent förfarande och på villkor som 

främjar hållbar konkurrens på lång sikt, 

däribland skäliga, rimliga och icke-

diskriminerande villkor för eventuella 

saminvesterare, flexibilitet i fråga om 

värdet på och tidpunkten för varje 

saminvesterares åtagande, möjlighet att 

öka ett sådant åtagande i framtiden, och 

ömsesidiga rättigheter beviljade av 

saminvesterarna efter utbyggnaden av 

den saminvesterade infrastrukturen. 

 

b) Utbyggnaden av de nya nätdelarna 

bidrar avsevärt till utbyggnaden av ett nät 

med mycket hög kapacitet. 

 

c) De som ansöker om tillträde men inte 

deltar i saminvesteringen kan erhålla 

samma kvalitet, hastighet, villkor och nå 

samma slutanvändare ???som 

fanns//oklart vad ”as was” syftar på???? 

före utplaceringen, antingen genom 

kommersiella avtal som bygger på rättvisa 

och rimliga villkor eller med hjälp av 

reglerat tillträde som upprätthålls eller 
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anpassas av den nationella 

regleringsmyndigheten. 

Vid bedömningen av de 

saminvesteringsanbud och 

saminvesteringsprocesser som avses i led 

a i första stycket ska de nationella 

regleringsmyndigheterna se till att de 

anbuden och processerna 

överensstämmer med kriterierna i bilaga 

IV. 

 

Or. en 

Motivering 

Den nuvarande lagstiftningen förhindrar inte saminvestering. Även om artikeln kan bidra till 

att främja nya fibernät, kommer den inte tillåta att de nationella regleringsmyndigheterna 

effektivt ingriper när så krävs. Det är problematiskt att hänvisningen i artikel 74.1 b till 

”utbyggnaden av ett nät med mycket hög kapacitet” upprättar en hierarki mellan 

regleringsmålen i artikel 3. Saminvesteringar kan på grund av sin beskaffenhet leda till 

samordnad verksamhet, som i sin tur ger resultat som inte är konkurrenskraftiga. 

 

Ändringsförslag   1002 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 74 – rubrik 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Reglering av nya nätdelar Reglering av nya nätdelar i nät med 

mycket hög kapacitet 

Or. en 

Motivering 

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

tvingande skäl kopplade till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   1003 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 
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Förslag till direktiv 

Artikel 74 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. En nationell regleringsmyndighet 

får inte införa skyldigheter vad gäller nya 

nätdelar som omfattas av den relevanta 

marknad på vilken den avser att införa 

eller behålla skyldigheter enligt artiklarna 

66 och 67–72 och som den operatör som 

anges ha betydande inflytande på den 

relevanta marknaden har byggt ut eller 

planerar att bygga ut, om följande 

kumulativa villkor är uppfyllda: 

utgår 

a) Utbyggnaden av de nya nätdelarna är 

öppen för saminvesteringsanbud enligt ett 

transparent förfarande och på villkor som 

främjar hållbar konkurrens på lång sikt, 

däribland skäliga, rimliga och icke-

diskriminerande villkor för eventuella 

saminvesterare, flexibilitet i fråga om 

värdet på och tidpunkten för varje 

saminvesterares åtagande, möjlighet att 

öka ett sådant åtagande i framtiden, och 

ömsesidiga rättigheter beviljade av 

saminvesterarna efter utbyggnaden av 

den saminvesterade infrastrukturen. 

 

b) Utbyggnaden av de nya nätdelarna 

bidrar avsevärt till utbyggnaden av ett nät 

med mycket hög kapacitet. 

 

c) De som ansöker om tillträde men inte 

deltar i saminvesteringen kan erhålla 

samma kvalitet, hastighet, villkor och nå 

samma slutanvändare ???som 

fanns//oklart vad ”as was” syftar på???? 

före utplaceringen, antingen genom 

kommersiella avtal som bygger på rättvisa 

och rimliga villkor eller med hjälp av 

reglerat tillträde som upprätthålls eller 

anpassas av den nationella 

regleringsmyndigheten. 

 

Vid bedömningen av de 

saminvesteringsanbud och 

saminvesteringsprocesser som avses i led 
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a i första stycket ska de nationella 

regleringsmyndigheterna se till att de 

anbuden och processerna 

överensstämmer med kriterierna i bilaga 

IV. 

Or. en 

Motivering 

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 

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. 

 

Ändringsförslag   1004 

Fulvio Martusciello 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 74 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. En nationell regleringsmyndighet 

får inte införa skyldigheter vad gäller nya 

nätdelar som omfattas av den relevanta 

marknad på vilken den avser att införa 

eller behålla skyldigheter enligt artiklarna 

utgår 
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66 och 67–72 och som den operatör som 

anges ha betydande inflytande på den 

relevanta marknaden har byggt ut eller 

planerar att bygga ut, om följande 

kumulativa villkor är uppfyllda: 

a) Utbyggnaden av de nya nätdelarna är 

öppen för saminvesteringsanbud enligt ett 

transparent förfarande och på villkor som 

främjar hållbar konkurrens på lång sikt, 

däribland skäliga, rimliga och icke-

diskriminerande villkor för eventuella 

saminvesterare, flexibilitet i fråga om 

värdet på och tidpunkten för varje 

saminvesterares åtagande, möjlighet att 

öka ett sådant åtagande i framtiden, och 

ömsesidiga rättigheter beviljade av 

saminvesterarna efter utbyggnaden av 

den saminvesterade infrastrukturen. 

 

b) Utbyggnaden av de nya nätdelarna 

bidrar avsevärt till utbyggnaden av ett nät 

med mycket hög kapacitet. 

 

c) De som ansöker om tillträde men inte 

deltar i saminvesteringen kan erhålla 

samma kvalitet, hastighet, villkor och nå 

samma slutanvändare ???som 

fanns//oklart vad "as was" syftar på???? 

före utplaceringen, antingen genom 

kommersiella avtal som bygger på rättvisa 

och rimliga villkor eller med hjälp av 

reglerat tillträde som upprätthålls eller 

anpassas av den nationella 

regleringsmyndigheten. 

 

Vid bedömningen av de 

saminvesteringsanbud och 

saminvesteringsprocesser som avses i led 

a i första stycket ska de nationella 

regleringsmyndigheterna se till att de 

anbuden och processerna 

överensstämmer med kriterierna i bilaga 

IV. 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1005 
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Edouard Martin 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 74 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. En nationell regleringsmyndighet 

får inte införa skyldigheter vad gäller nya 

nätdelar som omfattas av den relevanta 

marknad på vilken den avser att införa eller 

behålla skyldigheter enligt artiklarna 66 

och 67–72 och som den operatör som 

anges ha betydande inflytande på den 

relevanta marknaden har byggt ut eller 

planerar att bygga ut, om följande 

kumulativa villkor är uppfyllda: 

1. En nationell regleringsmyndighet 

får inte införa skyldigheter vad gäller nya 

nätdelar som omfattas av den relevanta 

marknad på vilken den avser att införa eller 

behålla skyldigheter enligt artiklarna 66 

och 67–72 och som den operatör som 

anges ha betydande inflytande på den 

relevanta marknaden har byggt ut eller 

planerar att bygga ut, om den nationella 

regleringsmyndigheten konstaterar att 

följande kumulativa villkor är uppfyllda: 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1006 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 74 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. En nationell regleringsmyndighet 

får inte införa skyldigheter vad gäller nya 

nätdelar som omfattas av den relevanta 

marknad på vilken den avser att införa eller 

behålla skyldigheter enligt artiklarna 66 

och 67–72 och som den operatör som 

anges ha betydande inflytande på den 

relevanta marknaden har byggt ut eller 

planerar att bygga ut, om följande 

kumulativa villkor är uppfyllda: 

1. Oberoende av sina 

efterhandsövervakningsbefogenheter får 
en nationell regleringsmyndighet inte 

införa skyldigheter vad gäller nya nätdelar 

som omfattas av den relevanta marknad på 

vilken den avser att införa eller behålla 

skyldigheter enligt artiklarna 66 och 67–72 

och som den operatör som anges ha 

betydande inflytande på den relevanta 

marknaden har byggt ut eller planerar att 

bygga ut, om följande kumulativa villkor är 

uppfyllda: 

Or. en 

 



 

PE602.952v01-00 110/190 AM\1122811SV.docx 

SV 

Ändringsförslag   1007 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 74 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. En nationell regleringsmyndighet 

får inte införa skyldigheter vad gäller nya 

nätdelar som omfattas av den relevanta 

marknad på vilken den avser att införa 

eller behålla skyldigheter enligt artiklarna 

66 och 67–72 och som den operatör som 

anges ha betydande inflytande på den 

relevanta marknaden har byggt ut eller 

planerar att bygga ut, om följande 

kumulativa villkor är uppfyllda: 

1. En nationell regleringsmyndighet 

som avser införa eller behålla skyldigheter 

vad gäller nya nätdelar i nät med mycket 

hög kapacitet enligt artiklarna 66 och 67–

72 och som den operatör som anges ha 

betydande inflytande på den relevanta 

marknaden har byggt ut eller planerar att 

bygga ut, ska ta hänsyn till följande 

kumulativa villkor för att säkerställa att 

dessa skyldigheter är proportionella och 

motiverade: 

Or. en 

Motivering 

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

tvingande skäl kopplade till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   1008 

Evžen Tošenovský 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 74 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. En nationell regleringsmyndighet 

får inte införa skyldigheter vad gäller nya 

nätdelar som omfattas av den relevanta 

marknad på vilken den avser att införa eller 

behålla skyldigheter enligt artiklarna 66 

och 67–72 och som den operatör som 

anges ha betydande inflytande på den 

relevanta marknaden har byggt ut eller 

planerar att bygga ut, om följande 

kumulativa villkor är uppfyllda: 

1. En nationell regleringsmyndighet 

får besluta att inte införa skyldigheter vad 

gäller nya nätdelar som omfattas av den 

relevanta marknad på vilken den avser att 

införa eller behålla skyldigheter enligt 

artiklarna 66 och 67–72 och som den 

operatör som anges ha betydande 

inflytande på den relevanta marknaden har 

byggt ut eller planerar att bygga ut, om 

följande kumulativa villkor är uppfyllda: 
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Or. en 

 

Ändringsförslag   1009 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 74 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. En nationell regleringsmyndighet 

får inte införa skyldigheter vad gäller nya 

nätdelar som omfattas av den relevanta 

marknad på vilken den avser att införa eller 

behålla skyldigheter enligt artiklarna 66 

och 67–72 och som den operatör som 

anges ha betydande inflytande på den 

relevanta marknaden har byggt ut eller 

planerar att bygga ut, om följande 

kumulativa villkor är uppfyllda: 

1. En nationell regleringsmyndighet 

får besluta att inte införa skyldigheter vad 

gäller nya nätdelar som omfattas av den 

relevanta marknad på vilken den avser att 

införa eller behålla skyldigheter enligt 

artiklarna 66 och 67–72 och som den 

operatör som anges ha betydande 

inflytande på den relevanta marknaden har 

byggt ut eller planerar att bygga ut, om 

följande kumulativa villkor är uppfyllda: 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1010 

Eva Kaili 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 74 – punkt 1 – stycke 1 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Utbyggnaden av de nya nätdelarna 

är öppen för saminvesteringsanbud enligt 

ett transparent förfarande och på villkor 

som främjar hållbar konkurrens på lång 

sikt, däribland skäliga, rimliga och icke-

diskriminerande villkor för eventuella 

saminvesterare, flexibilitet i fråga om 

värdet på och tidpunkten för varje 

saminvesterares åtagande, möjlighet att öka 

ett sådant åtagande i framtiden, och 

ömsesidiga rättigheter beviljade av 

saminvesterarna efter utbyggnaden av den 

saminvesterade infrastrukturen. 

a) Utbyggnaden av de nya nätdelarna 

i) utförs av ett samriskföretag som 

etablerats av två eller flera företag med 

gemensamt ägarskap och ett eller flera 

företag som ingår i samriskföretaget 

tillhandahåller tillträde i grossistledet 

eller konkurrerar på slutkundsnivå, eller 
ii) är öppen för saminvesteringsanbud 

enligt ett transparent förfarande och på 

villkor som främjar hållbar konkurrens på 

lång sikt, däribland skäliga, rimliga och 

icke-diskriminerande villkor för eventuella 

saminvesterare, flexibilitet i fråga om 

värdet på och tidpunkten för varje 
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saminvesterares åtagande, möjlighet att öka 

ett sådant åtagande i framtiden, och 

ömsesidiga rättigheter beviljade av 

saminvesterarna efter utbyggnaden av den 

saminvesterade infrastrukturen, eller 

iii) utförs av ett enskilt företag som 

tillhandahåller ett utbud i grossistledet på 

villkor som, i likhet med villkoren för 

saminvestering i led ii), främjar hållbar 

konkurrens på lång sikt, däribland 

skäliga, rimliga och icke-diskriminerande 

villkor för potentiella tillträdessökande, 

flexibilitet i fråga om värdet på och 

tidpunkten för varje åtagande av de 

tillträdessökande, och möjlighet att öka ett 

sådant åtagande i framtiden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1011 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 74 – punkt 1 – stycke 1 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Utbyggnaden av de nya nätdelarna 

är öppen för saminvesteringsanbud enligt 

ett transparent förfarande och på villkor 

som främjar hållbar konkurrens på lång 

sikt, däribland skäliga, rimliga och icke-

diskriminerande villkor för eventuella 

saminvesterare, flexibilitet i fråga om 

värdet på och tidpunkten för varje 

saminvesterares åtagande, möjlighet att öka 

ett sådant åtagande i framtiden, och 

ömsesidiga rättigheter beviljade av 

saminvesterarna efter utbyggnaden av den 

saminvesterade infrastrukturen. 

a) Utbyggnaden av de nya nätdelarna 

är antingen 

i) öppen för saminvesteringsanbud enligt 

ett transparent förfarande och på villkor 

som främjar hållbar konkurrens på lång 

sikt, däribland skäliga, rimliga och icke-

diskriminerande villkor för eventuella 

saminvesterare, flexibilitet i fråga om 

värdet på och tidpunkten för varje 

saminvesterares åtagande, möjlighet att öka 

ett sådant åtagande i framtiden, och 

ömsesidiga rättigheter beviljade av 

saminvesterarna efter utbyggnaden av den 

saminvesterade infrastrukturen, i enlighet 

med kriterierna i bilaga IV, eller 

ii) utförs av ett enskilt företag som 

tillhandahåller ett utbud i grossistledet på 

villkor som främjar hållbar konkurrens 

på lång sikt, däribland skäliga, rimliga 
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och icke-diskriminerande villkor för 

potentiella tillträdessökande, 

riskdelningsmekanismer, flexibilitet i 

fråga om värdet på och tidpunkten för 

varje åtagande av de tillträdessökande, 

och möjlighet att öka ett sådant åtagande i 

framtiden. 

Or. en 

Motivering 

I enlighet med ändringsförslag till artikel 71.2 e fastställer skäl 166 behovet av att ta hänsyn 

till nyligen ingångna frivilliga överenskommelser mellan operatörer i syfte att ge flexibilitet i 

regleringen. Saminvestering är ett specifikt fall av affärsavtal, men inte det enda. 

 

Ändringsförslag   1012 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 74 – punkt 1 – stycke 1 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Utbyggnaden av de nya nätdelarna 

är öppen för saminvesteringsanbud enligt 

ett transparent förfarande och på villkor 

som främjar hållbar konkurrens på lång 

sikt, däribland skäliga, rimliga och icke-

diskriminerande villkor för eventuella 

saminvesterare, flexibilitet i fråga om 

värdet på och tidpunkten för varje 

saminvesterares åtagande, möjlighet att 

öka ett sådant åtagande i framtiden, och 

ömsesidiga rättigheter beviljade av 

saminvesterarna efter utbyggnaden av 

den saminvesterade infrastrukturen. 

a) Utbyggnaden av de nya nätdelarna 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1013 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Förslag till direktiv 
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Artikel 74 – punkt 1 – stycke 1 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Utbyggnaden av de nya nätdelarna 

är öppen för saminvesteringsanbud enligt 

ett transparent förfarande och på villkor 

som främjar hållbar konkurrens på lång 

sikt, däribland skäliga, rimliga och icke-

diskriminerande villkor för eventuella 

saminvesterare, flexibilitet i fråga om 

värdet på och tidpunkten för varje 

saminvesterares åtagande, möjlighet att öka 

ett sådant åtagande i framtiden, och 

ömsesidiga rättigheter beviljade av 

saminvesterarna efter utbyggnaden av den 

saminvesterade infrastrukturen. 

a) Utbyggnaden av de nya nätdelarna 

är öppen för saminvesteringsanbud enligt 

ett transparent förfarande och på villkor 

som främjar hållbar konkurrens på lång 

sikt, däribland skäliga, rimliga och icke-

diskriminerande villkor för eventuella 

saminvesterare, flexibilitet i fråga om 

värdet på och tidpunkten för varje 

saminvesterares åtagande, möjlighet att öka 

ett sådant åtagande i framtiden, och 

ömsesidiga rättigheter efter beviljade av 

saminvesterarna efter utbyggnaden av den 

saminvesterade infrastrukturen. De 

nationella regleringsmyndigheterna ska 

fastställa tydliga villkor för 

saminvestering i respektive 

medlemsstater. Saminvestering måste 

förhindra att saminvesterare eller andra 

företag på marknaden missgynnas 

konkurrensmässigt. Saminvestering ska 

säkerställa ett öppet tillträde för alla 

företag som vill delta i den. 

Or. de 

Motivering 

Regleringsmyndigheterna måste fastställa tydliga villkor för saminvesteringsmodellerna. 

 

Ändringsförslag   1014 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 74 – punkt 1 – stycke 1 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Utbyggnaden av de nya nätdelarna 

är öppen för saminvesteringsanbud enligt 

ett transparent förfarande och på villkor 
som främjar hållbar konkurrens på lång 

sikt, däribland skäliga, rimliga och icke-

diskriminerande villkor för eventuella 

a) Utbyggnaden av de nya nätdelarna 

ska ske genom saminvestering som skapar 

effektiv och hållbar konkurrens på den 

relevanta marknaden eller för vilken det 

finns motsvarande förväntningar i detta 

hänseende. Detta är fallet när kriterierna 
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saminvesterare, flexibilitet i fråga om 

värdet på och tidpunkten för varje 

saminvesterares åtagande, möjlighet att 

öka ett sådant åtagande i framtiden, och 

ömsesidiga rättigheter beviljade av 

saminvesterarna efter utbyggnaden av 

den saminvesterade infrastrukturen. 

i bilaga IV uppfylls. 

Or. de 

 

Ändringsförslag   1015 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 74 – punkt 1 – stycke 1 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Utbyggnaden av de nya nätdelarna 

är öppen för saminvesteringsanbud enligt 

ett transparent förfarande och på villkor 
som främjar hållbar konkurrens på lång 

sikt, däribland skäliga, rimliga och icke-

diskriminerande villkor för eventuella 

saminvesterare, flexibilitet i fråga om 

värdet på och tidpunkten för varje 

saminvesterares åtagande, möjlighet att öka 

ett sådant åtagande i framtiden, och 

ömsesidiga rättigheter beviljade av 

saminvesterarna efter utbyggnaden av den 

saminvesterade infrastrukturen. 

a) Utbyggnaden av de nya nätdelarna 

är föremål för ett saminvesteringsavtal 

enligt saminvesteringsvillkor som är 

öppna för alla eventuella saminvesterare 

och som ingåtts mellan företag på 

grundval av skäliga, rimliga och icke-

diskriminerande villkor, däribland 

tekniska och finansiella villkor, samt 

främjar hållbar konkurrens på lång sikt, 

flexibilitet i fråga om värdet på och 

tidpunkten för varje saminvesterares 

åtagande, möjlighet att öka ett sådant 

åtagande i framtiden, och ömsesidiga 

rättigheter beviljade av saminvesterarna 

efter utbyggnaden av den saminvesterade 

infrastrukturen. 

Or. en 

Motivering 

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

tvingande skäl kopplade till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   1016 

Herbert Reul, Angelika Niebler 
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Förslag till direktiv 

Artikel 74 – punkt 1 – stycke 1 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Utbyggnaden av de nya nätdelarna 

är öppen för saminvesteringsanbud enligt 

ett transparent förfarande och på villkor 

som främjar hållbar konkurrens på lång 

sikt, däribland skäliga, rimliga och icke-

diskriminerande villkor för eventuella 

saminvesterare, flexibilitet i fråga om 

värdet på och tidpunkten för varje 

saminvesterares åtagande, möjlighet att öka 

ett sådant åtagande i framtiden, och 

ömsesidiga rättigheter beviljade av 

saminvesterarna efter utbyggnaden av den 

saminvesterade infrastrukturen. 

a) Vid utbyggnaden av de nya 

nätdelarna används investeringsmodeller 

enligt ett transparent förfarande som 

främjar hållbar konkurrens på lång sikt. Hit 

hör bland annat saminvesteringsmodeller 

som kännetecknas av skäliga, rimliga och 

icke-diskriminerande villkor för eventuella 

saminvesterare, flexibilitet i fråga om 

värdet på och tidpunkten för varje 

saminvesterares åtagande, möjlighet att öka 

ett sådant åtagande i framtiden och 

ömsesidiga rättigheter efter beviljade av 

saminvesterarna efter utbyggnaden av den 

saminvesterade infrastrukturen. 

Or. de 

Motivering 

Den faktiska nyttan av konkurrensfrämjande investeringar bör ge anledning till avreglering, 

eftersom främjande av konkurrensgrundade utbyggnad av infrastruktur är att föredra framför 

marknadsreglering. Vid bedömningen bör därför investeringsmodeller som främjar en 

hållbar konkurrens beaktas på samma sätt. 

 

Ändringsförslag   1017 

Edouard Martin 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 74 – punkt 1 – stycke 1 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Utbyggnaden av de nya nätdelarna 

är öppen för saminvesteringsanbud enligt 

ett transparent förfarande och på villkor 

som främjar hållbar konkurrens på lång 

sikt, däribland skäliga, rimliga och icke-

diskriminerande villkor för eventuella 

saminvesterare, flexibilitet i fråga om 

värdet på och tidpunkten för varje 

saminvesterares åtagande, möjlighet att öka 

a) Utbyggnaden av de nya nätdelarna 

är föremål för ett saminvesteringsavtal 

enligt ett transparent förfarande och på 

villkor som främjar hållbar konkurrens på 

lång sikt, däribland skäliga, rimliga och 

icke-diskriminerande villkor för eventuella 

saminvesterare, flexibilitet i fråga om 

värdet på och tidpunkten för varje 

saminvesterares åtagande, möjlighet att öka 
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ett sådant åtagande i framtiden, och 

ömsesidiga rättigheter beviljade av 

saminvesterarna efter utbyggnaden av den 

saminvesterade infrastrukturen. 

ett sådant åtagande i framtiden, och 

ömsesidiga rättigheter beviljade av 

saminvesterarna efter utbyggnaden av den 

saminvesterade infrastrukturen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1018 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 74 – punkt 1 – stycke 1 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Utbyggnaden av de nya nätdelarna 

är öppen för saminvesteringsanbud enligt 

ett transparent förfarande och på villkor 

som främjar hållbar konkurrens på lång 

sikt, däribland skäliga, rimliga och icke-

diskriminerande villkor för eventuella 

saminvesterare, flexibilitet i fråga om 

värdet på och tidpunkten för varje 

saminvesterares åtagande, möjlighet att öka 

ett sådant åtagande i framtiden, och 

ömsesidiga rättigheter beviljade av 

saminvesterarna efter utbyggnaden av den 

saminvesterade infrastrukturen. 

a) Utbyggnaden av de nya nätdelarna 

är öppen för saminvesteringsavtal enligt 

ett transparent förfarande och på villkor 

som främjar hållbar konkurrens på lång 

sikt, däribland skäliga, rimliga och icke-

diskriminerande villkor för eventuella 

saminvesterare, flexibilitet i fråga om 

värdet på och tidpunkten för varje 

saminvesterares åtagande, möjlighet att öka 

ett sådant åtagande i framtiden, och 

ömsesidiga rättigheter beviljade av 

saminvesterarna efter utbyggnaden av den 

saminvesterade infrastrukturen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1019 

Gunnar Hökmark, Michał Boni, Bendt Bendtsen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 74 – punkt 1 – stycke 1 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Utbyggnaden av de nya nätdelarna 

är öppen för saminvesteringsanbud enligt 

ett transparent förfarande och på villkor 

som främjar hållbar konkurrens på lång 

sikt, däribland skäliga, rimliga och icke-

a) Utbyggnaden av de nya nätdelarna 

sker genom saminvestering enligt ett 

transparent förfarande och på villkor som 

främjar hållbar konkurrens på lång sikt, 

däribland skäliga, rimliga och icke-
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diskriminerande villkor för eventuella 

saminvesterare, flexibilitet i fråga om 

värdet på och tidpunkten för varje 

saminvesterares åtagande, möjlighet att öka 

ett sådant åtagande i framtiden, och 

ömsesidiga rättigheter beviljade av 

saminvesterarna efter utbyggnaden av den 

saminvesterade infrastrukturen. 

diskriminerande villkor för eventuella 

saminvesterare, flexibilitet i fråga om 

värdet på och tidpunkten för varje 

saminvesterares åtagande, möjlighet att öka 

ett sådant åtagande i framtiden, och 

ömsesidiga rättigheter beviljade av 

saminvesterarna efter utbyggnaden av den 

saminvesterade infrastrukturen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1020 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 74 – punkt 1 – stycke 1 – led a – led i (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 i) utförs av ett samriskföretag som 

etablerats av två eller flera företag med 

gemensamt ägarskap och ett eller flera 

företag som ingår i samriskföretaget 

tillhandahåller tillträde i grossistledet 

eller konkurrerar på slutkundsnivå, eller 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1021 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 74 – punkt 1 – stycke 1 – led a – led ii (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ii) är öppen för 

saminvesteringsanbud enligt ett 

transparent förfarande och på villkor som 

främjar hållbar konkurrens på lång sikt, 

däribland skäliga, rimliga och icke-

diskriminerande villkor för eventuella 

saminvesterare, flexibilitet i fråga om 

värdet på och tidpunkten för varje 
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saminvesterares åtagande, möjlighet att 

öka ett sådant åtagande i framtiden, och 

ömsesidiga rättigheter beviljade av 

saminvesterarna efter utbyggnaden av 

den saminvesterade infrastrukturen, eller 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1022 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 74 – punkt 1 – stycke 1 – led a – led iii (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 iii) utförs av ett enskilt företag som 

tillhandahåller ett utbud i grossistledet på 

villkor som, i likhet med villkoren för 

saminvestering i led ii), främjar hållbar 

konkurrens på lång sikt, däribland 

skäliga, rimliga och icke-diskriminerande 

villkor för potentiella tillträdessökande, 

flexibilitet i fråga om värdet på och 

tidpunkten för varje åtagande av de 

tillträdessökande, och möjlighet att öka ett 

sådant åtagande i framtiden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1023 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 74 – punkt 1 – stycke 1 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Utbyggnaden av de nya nätdelarna 

bidrar avsevärt till utbyggnaden av ett nät 

med mycket hög kapacitet. 

b) Utbyggnaden av de nya nätdelarna 

leder till utbyggnaden av ett nät med 

mycket hög kapacitet eller kan detta 

rimligen förväntas. 

Or. de 
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Ändringsförslag   1024 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 74 – punkt 1 – stycke 1 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) De som ansöker om tillträde men 

inte deltar i saminvesteringen kan erhålla 

samma kvalitet, hastighet, villkor och nå 

samma slutanvändare som fanns före 

utplaceringen, antingen genom 

kommersiella avtal som bygger på rättvisa 

och rimliga villkor eller med hjälp av 

reglerat tillträde som upprätthålls eller 

anpassas av den nationella 

regleringsmyndigheten. 

utgår 

Or. de 

 

Ändringsförslag   1025 

Eva Kaili 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 74 – punkt 1 – stycke 1 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) De som ansöker om tillträde men 

inte deltar i saminvesteringen kan erhålla 

samma kvalitet, hastighet, villkor och nå 

samma slutanvändare ???som 

fanns//oklart vad ”as was” syftar på???? 

före utplaceringen, antingen genom 

kommersiella avtal som bygger på rättvisa 

och rimliga villkor eller med hjälp av 

reglerat tillträde som upprätthålls eller 

anpassas av den nationella 

regleringsmyndigheten. 

c) De som ansöker om tillträde men 

inte deltar i någon av de 

utbyggnadsmodeller som förtecknas i led 

a) kan erhålla samma kvalitet, hastighet, 

villkor och nå samma slutanvändare som 

före utbyggnaden, antingen genom 

kommersiella avtal som bygger på rättvisa 

och rimliga villkor eller med hjälp av 

reglerat tillträde som upprätthålls eller 

anpassas av den nationella 

regleringsmyndigheten, fram till åtta år 

efter att detta direktiv trätt i kraft. 

Or. en 
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Ändringsförslag   1026 

Evžen Tošenovský 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 74 – punkt 1 – stycke 1 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) De som ansöker om tillträde men 

inte deltar i saminvesteringen kan erhålla 

samma kvalitet, hastighet, villkor och nå 

samma slutanvändare ???som 

fanns//oklart vad ”as was” syftar på???? 

före utplaceringen, antingen genom 

kommersiella avtal som bygger på rättvisa 

och rimliga villkor eller med hjälp av 

reglerat tillträde som upprätthålls eller 

anpassas av den nationella 

regleringsmyndigheten. 

c) De som ansöker om tillträde men 

inte deltar i saminvesteringen kan erhålla 

samma kvalitet, hastighet, villkor och nå 

samma slutanvändare som före 

utbyggnaden, genom kommersiella avtal 

som bygger på rättvisa och rimliga villkor. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1027 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 74 – punkt 1 – stycke 1 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) De som ansöker om tillträde men 

inte deltar i saminvesteringen kan erhålla 

samma kvalitet, hastighet, villkor och nå 

samma slutanvändare ???som 

fanns//oklart vad ”as was” syftar på???? 

före utplaceringen, antingen genom 

kommersiella avtal som bygger på rättvisa 

och rimliga villkor eller med hjälp av 

reglerat tillträde som upprätthålls eller 

anpassas av den nationella 

regleringsmyndigheten. 

c) De som ansöker om tillträde men 

inte deltar i någon av de 

utbyggnadsmodeller som förtecknas i led 

a) kan erhålla samma kvalitet, hastighet, 

villkor och nå samma slutanvändare som 

före utbyggnaden, antingen genom 

kommersiella avtal som bygger på rättvisa 

och rimliga villkor enligt en bedömning 

av, eller med hjälp av reglerat tillträde som 

upprätthålls eller anpassas av, den 

nationella regleringsmyndigheten. 

Or. en 
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Motivering 

I enlighet med ändringsförslaget till artikel 74 – punkt 1 – stycke 1 – led a. 

 

Ändringsförslag   1028 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 74 – punkt 1 – stycke 1 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) De som ansöker om tillträde men 

inte deltar i saminvesteringen kan erhålla 

samma kvalitet, hastighet, villkor och nå 

samma slutanvändare ???som 

fanns//oklart vad "as was" syftar på???? 
före utplaceringen, antingen genom 

kommersiella avtal som bygger på rättvisa 

och rimliga villkor eller med hjälp av 

reglerat tillträde som upprätthålls eller 

anpassas av den nationella 

regleringsmyndigheten. 

c) De som ansöker om tillträde men 

inte deltar i någon av de 

utbyggnadsmodeller som förtecknas i led 

a) kan erhålla samma kvalitet, hastighet, 

villkor och nå samma slutanvändare som 

före utbyggnaden, antingen genom 

kommersiella avtal som bygger på rättvisa 

och rimliga villkor eller med hjälp av 

reglerat tillträde som upprätthålls eller 

anpassas av den nationella 

regleringsmyndigheten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1029 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 74 – punkt 1 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Vid bedömningen av de 

saminvesteringsanbud och 

saminvesteringsprocesser som avses i led 

a i första stycket ska de nationella 

regleringsmyndigheterna se till att de 

anbuden och processerna 

överensstämmer med kriterierna i bilaga 

IV. 

utgår 

Or. en 
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Motivering 

I enlighet med ändringsförslaget till artikel 74 – punkt 1 – stycke 1 – led a. 

 

Ändringsförslag   1030 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 74 – punkt 1 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Vid bedömningen av de 

saminvesteringsanbud och 

saminvesteringsprocesser som avses i led a 

i första stycket ska de nationella 

regleringsmyndigheterna se till att de 

anbuden och processerna överensstämmer 

med kriterierna i bilaga IV. 

Vid bedömningen av de 

saminvesteringsvillkor och 

saminvesteringsprocesser som avses i 

första stycket a ska de nationella 

regleringsmyndigheterna se till att de 

villkoren och processerna överensstämmer 

med kriterierna i bilaga IV och med 

konkurrenslagstiftningen. 

Om saminvesteringsvillkoren 

överensstämmer med bilaga IV men kan 

skapa en situation som utgör ett 

betydande hinder för effektiv konkurrens 

ska de nationella 

regleringsmyndigheterna säkerställa att 

proportionerliga och motiverade 

skyldigheter införs för att lösa situationen 

i enlighet med artiklarna 66 och 72. 

Or. en 

Motivering 

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

tvingande skäl kopplade till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   1031 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 74 – punkt 1 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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Vid bedömningen av de 

saminvesteringsanbud och 

saminvesteringsprocesser som avses i led 

a i första stycket ska de nationella 

regleringsmyndigheterna se till att de 

anbuden och processerna 

överensstämmer med kriterierna i bilaga 

IV. 

De nationella regleringsmyndigheterna 

ska säkerställa att villkoren för 

tillämpning av punkt 1 är uppfyllda. Om 

myndigheterna fastställer att dessa villkor 

inte är uppfyllda kan de påföra 

ålägganden enligt artikel 66 och 

artiklarna 67–72. 

Or. de 

 

Ändringsförslag   1032 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 74 – punkt 1 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Vid bedömningen av de 

saminvesteringsanbud och 

saminvesteringsprocesser som avses i led 

a i första stycket ska de nationella 

regleringsmyndigheterna se till att de 

anbuden och processerna överensstämmer 

med kriterierna i bilaga IV. 

Vid bedömningen av de 

saminvesteringsanbud och 

saminvesteringsavtal som avses i led a i 

första stycket ska de nationella 

regleringsmyndigheterna se till att de 

anbuden och avtalen överensstämmer med 

kriterierna i bilaga IV. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1033 

Edouard Martin 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 74 – punkt 1 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Vid bedömningen av de 

saminvesteringsanbud och 

saminvesteringsprocesser som avses i led a 

i första stycket ska de nationella 

regleringsmyndigheterna se till att de 

anbuden och processerna överensstämmer 

med kriterierna i bilaga IV. 

Vid bedömningen av de 

saminvesteringsvillkor och 

saminvesteringsprocesser som avses i led a 

i första stycket ska de nationella 

regleringsmyndigheterna se till att de 

villkoren och processerna överensstämmer 

med kriterierna i bilaga IV. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag   1034 

Eva Kaili 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 74 – punkt 1 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Vid bedömningen av de 

saminvesteringsanbud och 

saminvesteringsprocesser som avses i led 

a i första stycket ska de nationella 

regleringsmyndigheterna se till att de 

anbuden och processerna överensstämmer 

med kriterierna i bilaga IV. 

Vid bedömningen av de 

utbyggnadsmodeller som förtecknas i 

leden ii) och iii) i led a ska de nationella 

regleringsmyndigheterna se till att de 

anbuden och processerna överensstämmer 

med kriterierna i bilaga IV. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1035 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 74 – punkt 1 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Vid bedömningen av de 

saminvesteringsanbud och 

saminvesteringsprocesser som avses i led 

a i första stycket ska de nationella 

regleringsmyndigheterna se till att de 

anbuden och processerna överensstämmer 

med kriterierna i bilaga IV. 

Vid bedömningen av de 

utbyggnadsmodeller som förtecknas i 

leden ii) och iii) i led a ska de nationella 

regleringsmyndigheterna se till att de 

anbuden och processerna överensstämmer 

med kriterierna i bilaga IV. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1036 

Gunnar Hökmark, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 74 – punkt 1 – led 1 (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1) I syfte att främja effektiv 

konkurrens och utbyggnad av nya 

nätdelar samt konkurrensfrämjande 

regleringsvillkor ska medlemsstaterna i 

samråd med Berec införa rättvisa och 

rimliga bestämmelser för gemensamma 

nät och kommersiella tillträdesavtal 

mellan operatörer och virtuella 

tjänsteleverantörer. Sådana bestämmelser 

och regleringsvillkor ska syfta till att öka 

nättrafik och underlätta avkastning på 

investeringar, vilket även främjar effektiv 

konkurrens och utveckling av 

transeuropeiska nät. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1037 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 74 – punkt 1 – stycke 2a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Om de marknadsanalyser som utförs av 

de nationella regleringsmyndigheterna 

visar att saminvesteringsanbud och/eller 

affärsavtal inte främjar hållbar 

konkurrens ska lämpliga 

regleringsskyldigheter för de operatörer 

som anges ha betydande inflytande på den 

relevanta marknaden behållas eller antas 

av den nationella regleringsmyndigheten. 

Or. en 

Motivering 

Kommersiella avtal får inte på ett konstlat sätt leda till att tillträdesskyldigheter tas bort, om 

de behövs för att möjliggöra och upprätthålla hållbar konkurrens. 

 



 

AM\1122811SV.docx 127/190 PE602.952v01-00 

 SV 

Ändringsförslag   1038 

Patrizia Toia 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 75 – punkt 1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om den nationella regleringsmyndigheten 

konstaterar att effektiv konkurrens inte har 

kunnat uppnås genom de tillämpliga 

skyldigheter som åläggs enligt artiklarna 

67–72 och att betydande och kvarstående 

konkurrensproblem och/eller 

marknadsmisslyckanden har fastställts 

avseende grossistleveranser av vissa 

tillträdesproduktmarknader får den som en 

undantagsåtgärd, i enlighet med 

bestämmelserna i artikel 66.3 andra 

stycket, ålägga vertikalt integrerade företag 

en skyldighet att placera verksamhet som 

har anknytning till grossistleveranser av 

relevanta tillträdesprodukter i en oberoende 

operativ affärsenhet. 

Om den nationella regleringsmyndigheten 

konstaterar att effektiv konkurrens inte har 

kunnat uppnås genom de tillämpliga 

skyldigheter som åläggs enligt artiklarna 

67–72 och att betydande och kvarstående 

konkurrensproblem och/eller 

marknadsmisslyckanden har fastställts 

avseende grossistleveranser av vissa 

tillträdesproduktmarknader får den som en 

undantagsåtgärd, i enlighet med 

bestämmelserna i artikel 66.3 andra 

stycket, ålägga vertikalt integrerade företag 

en skyldighet att placera verksamhet som 

har anknytning till grossistleveranser av 

relevanta tillträdesprodukter i en oberoende 

operativ affärsenhet eller i en separat 

juridisk enhet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1039 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 75 – punkt 1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om den nationella regleringsmyndigheten 

konstaterar att effektiv konkurrens inte har 

kunnat uppnås genom de tillämpliga 

skyldigheter som åläggs enligt artiklarna 

67–72 och att betydande och kvarstående 

konkurrensproblem och/eller 

marknadsmisslyckanden har fastställts 

avseende grossistleveranser av vissa 

Om den nationella regleringsmyndigheten 

konstaterar att effektiv konkurrens inte kan 

uppnås enbart genom de tillämpliga 

skyldigheter som åläggs enligt artiklarna 

67–72 och att betydande och kvarstående 

konkurrensproblem och/eller 

marknadsmisslyckanden har fastställts 

avseende grossistleveranser av vissa 
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tillträdesproduktmarknader får den som en 

undantagsåtgärd, i enlighet med 

bestämmelserna i artikel 66.3 andra 

stycket, ålägga vertikalt integrerade företag 

en skyldighet att placera verksamhet som 

har anknytning till grossistleveranser av 

relevanta tillträdesprodukter i en oberoende 

operativ affärsenhet. 

tillträdesproduktmarknader får den som en 

undantagsåtgärd, i enlighet med 

bestämmelserna i artikel 66.3 andra 

stycket, ålägga vertikalt integrerade företag 

en skyldighet att placera verksamhet som 

har anknytning till grossistleveranser av 

relevanta tillträdesprodukter i en oberoende 

operativ affärsenhet. 

Or. en 

Motivering 

Funktionell separation bör vara ett verktyg för de nationella regleringsmyndigheterna, inte 

enbart som en sista utväg utan som en åtgärd som syftar till att säkerställa effektiv 

konkurrens. 

 

Ändringsförslag   1040 

Patrizia Toia 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 75 – punkt 1 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Denna affärsenhet ska leverera 

tillträdesprodukter och tillträdestjänster till 

alla företag, inklusive andra affärsenheter 

inom moderbolaget, enligt samma 

tidsfrister och på samma villkor, bland 

annat när det gäller pris- och servicenivåer, 

samt med hjälp av likadana system och 

förfaranden. 

Vid funktionell separation ska denna 

affärsenhet leverera tillträdesprodukter och 

tillträdestjänster till alla företag, inklusive 

andra affärsenheter inom moderbolaget, 

enligt samma tidsfrister och på samma 

villkor, bland annat när det gäller pris- och 

servicenivåer, samt med hjälp av likadana 

system och förfaranden. 

Or. en 

Motivering 

Nationella regleringsmyndigheter bör ha möjlighet att där så är motiverat av nationella 

omständigheter gå längre än till juridisk separation och införa fullständig åtskillnad av 

grossistverksamhet från slutkundsverksamhet. 

 

Ändringsförslag   1041 

Patrizia Toia 
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Förslag till direktiv 

Artikel 75 – punkt 1 – stycke 2a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Om den nationella regleringsmyndigheten 

konstaterar att effektiv konkurrens inte 

har kunnat uppnås ens genom införande 

av en skyldighet till funktionell 

separation, får den införa en skyldighet 

till juridisk separation. Denna skyldighet 

får inbegripa ett förbud mot att de 

juridiskt åtskilda företagen kontrolleras 

av samma slutliga ägare och att något av 

dessa företag har ett avgörande inflytande 

genom rättigheter, avtal eller annat sätt 

över de andra. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1042 

Patrizia Toia 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 75 – punkt 2 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. När en nationell 

regleringsmyndighet har för avsikt att 

införa en skyldighet till funktionell 

separation ska den lämna ett förslag till 

kommissionen, vilket omfattar 

2. När en nationell 

regleringsmyndighet har för avsikt att 

införa en skyldighet till funktionell eller 

juridisk separation ska den lämna ett 

förslag till kommissionen, vilket omfattar 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1043 

Evžen Tošenovský 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 76 – punkt 1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Företag som ansetts ha ett 1. Företag som ansetts ha ett 
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betydande marknadsinflytande på en eller 

flera relevanta marknader i enlighet med 

artikel 65 i detta direktiv ska meddela den 

nationella regleringsmyndigheten i förväg 

och i god tid för att göra det möjligt för den 

nationella regleringsmyndigheten att 

bedöma konsekvenserna av den avsedda 

transaktionen, när de tänker överföra en 

betydande del av eller samtliga tillgångar i 

det lokala accessnätet till en separat 

juridisk person under ett annat ägarskap 

eller inrätta en separat affärsenhet för att 

erbjuda samtliga tjänsteleverantörer, 

inklusive sina egna, fullt likvärdiga 

tillträdesprodukter. 

betydande marknadsinflytande på en eller 

flera relevanta marknader i enlighet med 

artikel 65 i detta direktiv ska meddela den 

nationella regleringsmyndigheten tre 

månader i förväg och i god tid för att göra 

det möjligt för den nationella 

regleringsmyndigheten att bedöma 

konsekvenserna av den avsedda 

transaktionen, när de tänker överföra en 

betydande del av eller samtliga tillgångar i 

det lokala accessnätet till en separat 

juridisk person under ett annat ägarskap 

eller inrätta en separat affärsenhet för att 

erbjuda samtliga tjänsteleverantörer, 

inklusive sina egna, fullt likvärdiga 

tillträdesprodukter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1044 

Patrizia Toia 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 76 – punkt 2 – stycke 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Utifrån sin bedömning ska den nationella 

regleringsmyndigheten införa, bibehålla, 

ändra eller återkalla skyldigheter i enlighet 

med artiklarna 23 och 32, med 

tillämpande, om det är lämpligt, av 

bestämmelserna i artikel 77. I sitt beslut 

får den nationella regleringsmyndigheten 

göra åtagandena bindande, helt eller delvis. 

Genom undantag från artikel 65.6 får den 

nationella regleringsmyndigheten göra 

vissa eller alla åtaganden bindande för hela 

den period för vilken de erbjuds. 

Utifrån sin bedömning ska den nationella 

regleringsmyndigheten införa, bibehålla, 

ändra eller återkalla skyldigheter i enlighet 

med artiklarna 23 och 32. I sitt beslut får 

den nationella regleringsmyndigheten göra 

åtagandena bindande, helt eller delvis. 

Genom undantag från artikel 65.6 får den 

nationella regleringsmyndigheten göra 

vissa eller alla åtaganden bindande för hela 

den period för vilken de erbjuds. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1045 

Evžen Tošenovský 
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Förslag till direktiv 

Artikel 77 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 77 utgår 

Vertikalt separata företag  

1. En nationell regleringsmyndighet som 

anser att ett företag som är frånvarande 

på alla slutkundsmarknader för 

elektroniska kommunikationstjänster har 

ett betydande marknadsinflytande på en 

eller flera grossistmarknader i enlighet 

med artikel 65 ska överväga om det 

företaget har följande egenskaper: 

 

a) Samtliga företag och 

verksamhetsenheter inom företaget, 

inklusive alla företag som kontrolleras 

men inte nödvändigtvis uteslutande ägs av 

samma slutliga ägare, bedriver 

verksamhet, nuvarande och framtida, 

uteslutande på grossistmarknader för 

elektroniska kommunikationstjänster och 

bedriver därför inte någon verksamhet på 

slutkundsmarknaden för elektroniska 

kommunikationstjänster som erbjuds 

slutanvändare i unionen. 

 

b) Företaget har inget exklusivt avtal, 

eller avtal som i praktiken utgör ett 

exklusivt avtal, med något enskilt och 

separat företag med verksamhet i senare 

led som verkar på någon 

slutkundsmarknad för elektroniska 

kommunikationstjänster riktade till 

privata eller kommersiella slutanvändare. 

 

2. Om den nationella 

regleringsmyndigheten fastslår att de 

villkor som föreskrivs i leden a och b i 

punkt 1 i denna artikel är uppfyllda, får 

den endast införa skyldigheter för det 

företaget enligt artiklarna 70 eller 71. 

 

3. Den nationella regleringsmyndigheten 

ska vid vilken tidpunkt som helst se över 

de skyldigheter som införts för företaget 
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enligt denna artikel, om den konstaterar 

att de villkor som anges i leden a och b i 

punkt 1 i denna artikel inte längre 

uppfylls och ska tillämpa artiklarna 65–72 

beroende på vad som är tillämpligt. 

4. Den nationella regleringsmyndigheten 

ska också se över de skyldigheter som 

införts för företaget enligt denna artikel, 

om myndigheten på grundval av de villkor 

som företaget erbjuder sina 

nedströmskunder drar slutsatsen att 

konkurrensproblem har uppstått som 

missgynnar slutanvändarna och fordrar 

införande av en eller flera av de 

skyldigheter som anges i artiklarna 67, 

68, 69 eller 72, eller en ändring av de 

skyldigheter som införts i enlighet med 

punkt 2. 

 

5. Införandet av skyldigheter och deras 

översyn enligt denna artikel ska 

genomföras i enlighet med de förfaranden 

som avses i artiklarna 23, 32 och 33. 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1046 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 77 – punkt 1 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Företaget har inget exklusivt avtal, 

eller avtal som i praktiken utgör ett 

exklusivt avtal, med något enskilt och 

separat företag med verksamhet i senare 

led som verkar på någon slutkundsmarknad 

för elektroniska kommunikationstjänster 

riktade till privata eller kommersiella 

slutanvändare. 

b) Företaget har inget exklusivt avtal, 

eller avtal som rättsligt eller i praktiken 

utgör ett exklusivt avtal, med något enskilt 

och separat företag med verksamhet i 

senare led som verkar på någon 

slutkundsmarknad för elektroniska 

kommunikationstjänster riktade till privata 

eller kommersiella slutanvändare, och/eller 

begränsar tredje parts tillträde till 

anläggningsinfrastruktur och/eller 
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begränsar tredje parts tillträde till och 

användning av specifika nätdelar och 

tillhörande faciliteter. 

Or. en 

Motivering 

Det är viktigt att rena grossistföretag inte utnyttjar sin monopolställning genom att begränsa 

tillträdet för tredjeparter. Det är därför nödvändigt med krav på öppet tillträde. Därigenom 

bör de omfattas av en skyldighet till särredovisning och priskontroll för att garantera 

fullständig öppenhet. 

 

Ändringsförslag   1047 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 77 – punkt 1 – led ba (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) Företaget är inte ett separerat 

företag i enlighet med artiklarna 75 och 

76. 

Or. en 

Motivering 

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

tvingande skäl kopplade till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   1048 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 77 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Om den nationella 

regleringsmyndigheten fastslår att de 

villkor som föreskrivs i leden a och b i 

punkt 1 i denna artikel är uppfyllda, får den 

endast införa skyldigheter för det företaget 

2. Om den nationella 

regleringsmyndigheten fastslår att de 

villkor som föreskrivs i leden a och b i 

punkt 1 i denna artikel är uppfyllda, får den 

endast införa skyldigheter för det företaget 
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enligt artiklarna 70 eller 71. enligt artiklarna 67, 70, 71 och 72. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1049 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 77 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Om den nationella 

regleringsmyndigheten fastslår att de 

villkor som föreskrivs i leden a och b i 

punkt 1 i denna artikel är uppfyllda, får den 

endast införa skyldigheter för det företaget 

enligt artiklarna 70 eller 71. 

2. Om den nationella 

regleringsmyndigheten fastslår att de 

villkor som föreskrivs i leden a och b i 

punkt 1 i denna artikel är uppfyllda, får den 

endast införa skyldigheter för det företaget 

enligt artiklarna 70 eller 72. 

Or. en 

Motivering 

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

tvingande skäl kopplade till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   1050 

Patrizia Toia 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 77 – punkt 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Den nationella 

regleringsmyndigheten ska bedöma att 

dessa villkor är uppfyllda även om 

företaget erbjuder fysisk förbindelse till 

slutanvändare eller tillhandahåller 

överföring av signaler och nätdelar för att 

förverkliga eller utveckla lokal fysisk 

infrastruktur för hantverks-, affärs- eller 

yrkesverksamhet. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag   1051 

Patrizia Toia 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 77 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Den nationella 

regleringsmyndigheten ska också se över 

de skyldigheter som införts för företaget 

enligt denna artikel, om myndigheten på 

grundval av de villkor som företaget 

erbjuder sina nedströmskunder drar 

slutsatsen att konkurrensproblem har 

uppstått som missgynnar slutanvändarna 

och fordrar införande av en eller flera av 

de skyldigheter som anges i artiklarna 67, 

68, 69 eller 72, eller en ändring av de 

skyldigheter som införts i enlighet med 

punkt 2. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1052 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 78 – punkt 2 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den nationella regleringsmyndigheten ska 

säkerställa att avvecklingsförfarandet 

rymmer en tydlig tidsplan och tydliga 

villkor, bland annat lämplig uppsägningstid 

och lämplig tidsfrist för övergång, samt 

tillgång till alternativa jämförbara 

produkter för tillträde till nätdelar som 

ersätter den avvecklade infrastrukturen, om 

detta är nödvändigt för att skydda 

konkurrensen och slutanvändarnas 

Den nationella regleringsmyndigheten ska 

säkerställa att avvecklingsförfarandet 

rymmer en tydlig tidsplan och tydliga 

villkor, bland annat lämplig uppsägningstid 

och lämplig tidsfrist för övergång, samt 

tillgång till alternativa jämförbara 

produkter för tillträde till nätdelar som 

ersätter den avvecklade infrastrukturen 

inom en rimlig tidsperiod, om detta är 

nödvändigt för att skydda konkurrensen 
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rättigheter. och slutanvändarnas rättigheter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1053 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 78 – punkt 2 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den nationella regleringsmyndigheten ska 

säkerställa att avvecklingsförfarandet 

rymmer en tydlig tidsplan och tydliga 

villkor, bland annat lämplig uppsägningstid 

och lämplig tidsfrist för övergång, samt 

tillgång till alternativa jämförbara 

produkter för tillträde till nätdelar som 

ersätter den avvecklade infrastrukturen, om 

detta är nödvändigt för att skydda 

konkurrensen och slutanvändarnas 

rättigheter. 

Den nationella regleringsmyndigheten ska 

säkerställa att avvecklingsförfarandet 

rymmer en tydlig tidsplan och tydliga 

villkor, bland annat konkret tidsfrist, 

lämplig uppsägningstid och lämplig 

tidsfrist för övergång, samt tillgång till 

likvärdiga produkter för tillträde till 

nätdelar som ersätter den avvecklade 

infrastrukturen, om detta är nödvändigt för 

att skydda konkurrensen och 

slutanvändarnas rättigheter. 

Or. en 

Motivering 

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

tvingande skäl kopplade till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   1054 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 78 – punkt 2 – stycke 2 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Den som tillhandahåller tillträdet 

har tydligt fastställt lämpliga villkor för 

övergången, inbegripet tillgängliggörande 

av en alternativ tillträdesprodukt som gör 

det möjligt att uppnå samma slutanvändare 

och som är jämförbar med den befintliga 

a) Den som tillhandahåller tillträdet 

har tydligt fastställt lämpliga villkor för 

övergången, inbegripet tillgängliggörande 

av en alternativ tillträdesprodukt inom en 

rimlig tidsperiod som gör det möjligt att 

uppnå samma potentiella slutanvändare 
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infrastrukturen. och som är jämförbar med den befintliga 

infrastrukturen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1055 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 78 – punkt 2 – stycke 2 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Den som tillhandahåller tillträdet 

har tydligt fastställt lämpliga villkor för 

övergången, inbegripet tillgängliggörande 

av en alternativ tillträdesprodukt som gör 

det möjligt att uppnå samma slutanvändare 

och som är jämförbar med den befintliga 

infrastrukturen. 

a) Den som tillhandahåller tillträdet 

har tydligt fastställt lämpliga villkor för 

övergången, inbegripet tillgängliggörande 

av en likvärdig tillträdesprodukt som gör 

det möjligt att uppnå samma slutanvändare. 

Or. en 

Motivering 

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

tvingande skäl kopplade till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   1056 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 79 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

samtliga slutanvändare inom deras 

territorium har tillträde, till ett överkomligt 

pris med hänsyn till de speciella nationella 

förhållandena, till tillgängliga funktionell 

internetanslutnings- och 

röstkommunikationstjänster med den 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

samtliga slutanvändare inom deras 

territorium har tillträde, till ett överkomligt 

pris med hänsyn till de speciella nationella 

förhållandena, till tillgängliga 

internetanslutnings- och 

röstkommunikationstjänster via bredband 
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kvalitet som anges inom deras territorium, 

inbegripet den underliggande förbindelsen, 

åtminstone vid en fast anslutningspunkt. 

med den kvalitet som anges inom deras 

territorium, inbegripet den underliggande 

förbindelsen, åtminstone vid en fast 

anslutningspunkt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1057 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 79 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna ska definiera den 

funktionella internetanslutningstjänst 

som avses i punkt 1 så att den på ett 

lämpligt sätt återspeglar de tjänster som 

används av flertalet slutanvändare på 

deras territorium. För att uppnå detta ska 

den funktionella 

internetanslutningstjänsten ha kapacitet 

att stödja det minimiutbud av tjänster som 

anges i bilaga V. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1058 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 79 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna ska definiera den 

funktionella internetanslutningstjänst som 

avses i punkt 1 så att den på ett lämpligt 

sätt återspeglar de tjänster som används av 

flertalet slutanvändare på deras territorium. 

För att uppnå detta ska den funktionella 

2. Medlemsstaterna ska definiera den 

funktionella internetanslutningstjänst som 

avses i punkt 1 så att den på ett lämpligt 

sätt återspeglar de tjänster som används av 

flertalet slutanvändare på deras territorium. 

För att uppnå detta ska den funktionella 
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internetanslutningstjänsten ha kapacitet att 

stödja det minimiutbud av tjänster som 

anges i bilaga V. 

internetanslutningstjänsten ha kapacitet 

både vad gäller hastighet och datavolymer 

att stödja åtminstone det minimiutbud av 

tjänster som anges i bilaga V. Den 

funktionella internetanslutningstjänsten 

ska vara förenlig med de skyldigheter för 

ett öppet internet som fastställs i 

förordning (EU) 2120/2015. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1059 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 81 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Om en medlemsstat, med hänsyn 

tagen till resultaten av den geografiska 

kartläggning som ska utföras i enlighet 

med artikel 22.1, har visat att tillgång till 

en funktionell internetanslutningstjänst, 

såsom den definieras i enlighet med artikel 

79.2, och till en röstkommunikationstjänst 

via en fast anslutningspunkt inte kan 

säkerställas enligt normala kommersiella 

villkor eller genom andra politiska verktyg, 

får den ålägga lämpliga skyldigheter att 

tillhandahålla samhällsomfattande tjänster 

för att tillgodose varje rimlig begäran om 

tillträde till sådana tjänster på dess 

territorium. 

1. Om en medlemsstat, med hänsyn 

tagen till resultaten av den geografiska 

kartläggning som ska utföras i enlighet 

med artikel 22.1, har visat att tillgång till 

en funktionell internetanslutningstjänst, 

såsom den definieras i enlighet med artikel 

79.2, och till en röstkommunikationstjänst 

via en fast anslutningspunkt för 

närvarande inte säkerställs enligt normala 

kommersiella villkor eller genom andra 

politiska verktyg, får den ålägga lämpliga 

skyldigheter att tillhandahålla 

samhällsomfattande tjänster för att 

tillgodose varje rimlig begäran om tillträde 

till sådana tjänster på dess territorium. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1060 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 83 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

de företag som tillhandahåller tjänsterna i 

enlighet med artiklarna 79, 81 och 82, när 

de erbjuder faciliteter och tjänster utöver 

sådana som anges i artikel 79, fastställer 

villkor på ett sådant sätt att slutanvändaren 

inte tvingas betala för faciliteter eller 

tjänster som inte är nödvändiga eller krävs 

för den begärda tjänsten. 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

de företag som tillhandahåller 

röstkommunikations- och 

internetanslutningstjänster i enlighet med 

artiklarna 79, 81 och 82, när de erbjuder 

faciliteter och tjänster utöver sådana som 

anges i artikel 79, fastställer villkor på ett 

sådant sätt att slutanvändaren inte tvingas 

betala för faciliteter eller tjänster som inte 

är nödvändiga eller krävs för den begärda 

tjänsten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1061 

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

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 85 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om de nationella regleringsmyndigheterna 

på grundval av en nettokostnadskalkyl 

enligt artikel 84 konstaterar att den 

ekonomiska bördan blir oskäligt 

betungande för ett företag, ska en 

medlemsstat på det berörda företagets 

begäran besluta 

1. Om de nationella 

regleringsmyndigheterna på grundval av en 

nettokostnadskalkyl enligt artikel 84 

konstaterar att den ekonomiska bördan blir 

oskäligt betungande för ett företag, ska en 

medlemsstat på det berörda företagets 

begäran besluta 

a) att införa ett system för att på öppet 

redovisade villkor via offentliga medel 

ersätta företaget för de fastställda 

nettokostnaderna, och/eller 

b) att dela nettokostnaden för 

skyldigheten att tillhandahålla 

samhällsomfattande tjänster mellan 

leverantörer av elektroniska 

kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster och de företag 

som tillhandahåller 

informationssamhällets tjänster i enlighet 

med definitionen i direktiv 2000/31/EG, 

som står för en stor 
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bredbandskonsumtion. 

Or. en 

Motivering 

Medlemsstaterna måste fortsätta att vara flexibla gällande finansiering av skyldigheten att 

tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. 

 

Ändringsförslag   1062 

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

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 85 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

att införa ett system för att på öppet 

redovisade villkor via offentliga medel 

ersätta företaget för de fastställda 

nettokostnaderna. Endast nettokostnaden, 

beräknad i enlighet med artikel 84, för de 

skyldigheter som fastställs i artiklarna 79, 

81 och 82 får finansieras. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Medlemsstaterna måste fortsätta att vara flexibla gällande finansiering av skyldigheten att 

tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. I enlighet med ändringsförslaget till artikel 85.1. 

 

Ändringsförslag   1063 

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

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 85 – stycke 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Om nettokostnaden fördelas enligt punkt 

1 b ska medlemsstaterna införa ett 

fördelningssystem som administreras av 
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den nationella regleringsmyndigheten 

eller ett organ som är oberoende av 

förmånstagarna under tillsyn av den 

nationella regleringsmyndigheten. Endast 

nettokostnaden, beräknad i enlighet med 

artikel 84, för de skyldigheter som 

fastställs i artiklarna 79, 81 och 82 får 

finansieras. 

Or. en 

Motivering 

Medlemsstaterna måste fortsätta att vara flexibla gällande finansiering av skyldigheten att 

tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. I enlighet med ändringsförslaget till artikel 85.1. 

 

Ändringsförslag   1064 

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

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 85 – stycke 2b (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Ett fördelningssystem ska följa 

principerna om insyn, minsta 

marknadspåverkan, icke-diskriminering 

och proportionalitet i enlighet med 

principerna i del B i bilaga VII. 

Medlemsstaterna kan välja att inte kräva 

in bidrag från företag vars nationella 

omsättning understiger en viss gräns. 

Or. en 

Motivering 

Medlemsstaterna måste fortsätta att vara flexibla gällande finansiering av skyldigheten att 

tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. I enlighet med ändringsförslaget till artikel 85.1. 

 

Ändringsförslag   1065 

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

Soledad Cabezón Ruiz 
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Förslag till direktiv 

Artikel 85 – stycke 2c (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Avgifter i samband med fördelning av 

kostnader för skyldighet att tillhandahålla 

samhällsomfattande tjänster ska skiljas 

från varandra och fastställas separat för 

varje företag. Sådana avgifter får inte 

påföras eller krävas in från företag som 

inte tillhandahåller tjänster inom den 

medlemsstats territorium där 

fördelningssystemet har införts. 

Or. en 

Motivering 

Medlemsstaterna måste fortsätta att vara flexibla gällande finansiering av skyldigheten att 

tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. I enlighet med ändringsförslaget till artikel 85.1. 

 

Ändringsförslag   1066 

Evžen Tošenovský 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 87 – punkt 4 – stycke 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Berec ska upprätta ett centralt register 

över nummer som får användas på andra 

territorier, till vilket de nationella 

regleringsmyndigheterna ska överlämna 

de relevanta upplysningarna. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1067 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 88 – punkt 6 – stycke 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. När nyttjanderätten till nummer 

omfattar extraterritoriell användning inom 

unionen i enlighet med artikel 87.4 ska den 

nationella regleringsmyndigheten förse 

nyttjanderätten med specifika villkor i syfte 

att säkerställa efterlevnad av alla relevanta 

nationella konsumentskyddsregler och 

nationella lagar om användning av nummer 

vilka är tillämpliga i de medlemsstater där 

numren används. 

6. När nyttjanderätten till nummer 

omfattar extraterritoriell användning inom 

unionen i enlighet med artikel 87.4 ska den 

nationella regleringsmyndigheten förse 

nyttjanderätten med specifika villkor i syfte 

att säkerställa efterlevnad av alla relevanta 

nationella konsumentskyddsregler och 

nationella lagar om användning av nummer 

vilka är tillämpliga i de medlemsstater där 

numren används. Medlemsstaterna får 

därefter inte införa ytterligare 

skyldigheter för dessa nyttjanderätter. 

Or. en 

Motivering 

Eftersom de särskilda villkoren för efterlevnad i alla relevanta medlemsstater redan är 

förbundna med nyttjanderätterna bör det inte vara möjligt för medlemsstaterna att införa nya 

krav, då detta skulle skapa hinder för den inre marknaden. I enlighet med artikel 104 i 

arbetsordningen är detta ändringsförslag nödvändigt av tvingande skäl kopplade till textens 

inre logik. 

 

Ändringsförslag   1068 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 91 – punkt 1 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska, om det är 

tekniskt och ekonomiskt genomförbart, 

utom där den uppringda slutanvändaren av 

kommersiella skäl har valt att begränsa 

tillträdet för uppringande från vissa 

geografiska områden, se till att berörda 

nationella myndigheter vidtar alla 

nödvändiga åtgärder för att se till att 

slutanvändare har 

1. Medlemsstaterna ska, om det är 

tekniskt och ekonomiskt genomförbart, 

utom där den uppringda slutanvändaren av 

kommersiella skäl har valt att begränsa 

tillträdet för uppringande från vissa 

geografiska områden, se till att berörda 

nationella myndigheter vidtar alla 

nödvändiga åtgärder för att se till att 

slutanvändare av 

röstkommunikationstjänster har 

Or. en 
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Ändringsförslag   1069 

Morten Helveg Petersen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 92 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Leverantörer av elektroniska 

kommunikationsnät eller 

kommunikationstjänster får inte tillämpa 

diskriminerande krav eller villkor för 

tillträde eller användning för slutanvändare 

baserat på slutanvändarens nationalitet 

eller bosättningsort, om inte sådana 

skillnader är sakligt motiverade. 

Leverantörer av elektroniska 

kommunikationsnät eller 

kommunikationstjänster får inte tillämpa 

diskriminerande krav eller villkor för 

tillträde eller användning för slutanvändare 

baserat på slutanvändarens nationalitet 

eller bosättningsort, om inte sådana 

skillnader är sakligt motiverade och 

förenliga med tillämpningsområdet för 

och tolkningen av de grundläggande 

rättigheterna, enligt artikel 52 i stadgan. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1070 

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

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 92 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Leverantörer av elektroniska 

kommunikationsnät eller 

kommunikationstjänster får inte tillämpa 

diskriminerande krav eller villkor för 

tillträde eller användning för slutanvändare 

baserat på slutanvändarens nationalitet 

eller bosättningsort, om inte sådana 

skillnader är sakligt motiverade. 

Leverantörer av elektroniska 

kommunikationsnät eller 

kommunikationstjänster får inte tillämpa 

diskriminerande krav eller villkor för 

tillträde eller användning för slutanvändare 

baserat på slutanvändarens nationalitet 

eller bosättningsort, om inte sådana 

skillnader är sakligt motiverade. 

Or. en 
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Motivering 

Redan i sitt förslag till en inre telekommarknad, som offentliggjordes den 11 september 2013, 

föreslog kommissionen en reglering av samtal och sms inom EU som utgår från det land där 

mobilabonnemanget finns och terminerar i en annan medlemsstat, i syfte att undanröja 

förbjudna tilläggsavgifter. Denna bestämmelse återinför det förslaget. 

 

Ändringsförslag   1071 

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

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 92 – stycke 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Leverantörer av elektroniska 

kommunikationstjänster till allmänheten 

får inte tillämpa högre taxor för 

kommunikation inom unionen som 

terminerar i en annan medlemsstat, om 

detta inte är sakligt motiverat varvid 

följande gäller: 

 a) För fast kommunikation får taxorna 

inte vara högre än taxorna för nationell 

långdistanskommunikation. 

 b) För mobilkommunikation får taxorna 

inte vara högre än de eurotaxor för 

reglerade samtals-, data- respektive sms-

roamingtjänster som fastställs i 

förordning (EU) nr 2015/2120. 

Or. en 

Motivering 

Redan i sitt förslag till en inre telekommarknad, som offentliggjordes den 11 september 2013, 

föreslog kommissionen en reglering av samtal och sms inom EU som utgår från det land där 

mobilabonnemanget finns och terminerar i en annan medlemsstat, i syfte att undanröja 

förbjudna tilläggsavgifter. Denna bestämmelse återinför det förslaget. 

 

Ändringsförslag   1072 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 
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Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 92a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 92a 

 1. Leverantörer av elektroniska 

kommunikationstjänster till allmänheten 

får inte tillämpa andra taxor för fasta och 

mobila kommunikationstjänster inom 

unionen som terminerar i en annan 

medlemsstat än de taxor som tillämpas för 

tjänster som terminerar i samma 

medlemsstat, om leverantören inte påvisar 

förekomst av direkta kostnader som är 

sakligt motiverade. 

 2. Sex månader efter detta direktivs 

ikraftträdande ska Berec tillhandahålla 

riktlinjer för återvinning av sådana 

sakligt motiverade direkta kostnader 

enligt punkt 1. 

 3. Ett år efter detta direktivs 

ikraftträdande och varje år därefter ska 

kommissionen lämna en rapport om 

tillämpningen av skyldigheterna i punkt 1, 

inbegripet en bedömning av utvecklingen 

av taxor för kommunikation inom EU. 

Or. en 

Motivering 

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 
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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. 

 

Ändringsförslag   1073 

Evžen Tošenovský 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 93 – rubrik 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Garantier till skydd av grundläggande 

rättigheter 

Grundläggande rättigheter 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1074 

Evžen Tošenovský 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 93 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Nationella åtgärder rörande 

slutanvändares tillgång till eller 

användning av tjänster och applikationer 

via elektroniska kommunikationsnät ska 

vara förenliga med grundläggande fri- och 

rättigheter, så som dessa garanteras av 
Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna och de 

allmänna principerna i unionsrätten. 

1. Nationella åtgärder rörande 

slutanvändares tillgång till eller 

användning av tjänster och applikationer 

via elektroniska kommunikationsnät ska 

vara förenliga med Europeiska unionens 

stadga om de grundläggande rättigheterna 

och de allmänna principerna i unionsrätten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1075 

Evžen Tošenovský 

 

Förslag till direktiv 
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Artikel 93 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Alla dessa åtgärder angående 

slutanvändares tillgång till eller 

användning av tjänster och tillämpningar 

genom elektroniska kommunikationsnät 

som kan medföra en inskränkning av 

dessa grundläggande fri- och rättigheter 

får därför införas endast om de föreskrivs 

enligt lag och är förenliga med det 

väsentliga innehållet i dessa rättigheter 

eller friheter, är lämpliga, proportionella 

och nödvändiga och faktiskt svarar mot 

mål av allmänt intresse som erkänns av 

unionen eller behovet att skydda andra 

människors rättigheter och friheter i linje 

med artikel 52.1 i Europeiska unionens 

stadga om de grundläggande rättigheterna 

och med de allmänna principerna i 

unionsrätten, inbegripet verksamt rättsligt 

skydd och korrekt rättsförfarande. 

Följaktligen får dessa åtgärder vidtas 

endast med vederbörlig respekt för 

principen om presumtion för oskuld och 

rätten till integritet. Ett föregående, rättvist 

och opartiskt förfarande ska garanteras, 

inbegripet den eller de berörda personernas 

rätt att höras, med förbehåll för behovet av 

lämpliga förutsättningar och processuella 

arrangemang i vederbörligen underbyggda 

brådskande fall i enlighet med Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna. Rätten till effektiv och 

snabb domstolsprövning ska garanteras. 

2. Alla dessa åtgärder angående 

slutanvändares tillgång till eller 

användning av tjänster och tillämpningar 

genom elektroniska kommunikationsnät 

som kan medföra en begränsning av 

utövandet av dessa fri- och rättigheter får 

därför införas endast om de föreskrivs 

enligt lag och är förenliga med dessa 

rättigheter eller friheter som erkänns i 

stadgan, är proportionella och nödvändiga 

och faktiskt svarar mot mål av allmänt 

intresse som erkänns av unionen eller 

behovet att skydda andra människors 

rättigheter och friheter i linje med artikel 

52.1 i Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna och med de 

allmänna principerna i unionsrätten, 

inbegripet rätten till ett effektivt rättsmedel 

och till en opartisk domstol. Följaktligen 

får dessa åtgärder vidtas endast med 

vederbörlig respekt för principen om 

presumtion för oskuld och rätten till 

integritet. Ett föregående, rättvist och 

opartiskt förfarande ska garanteras, 

inbegripet den eller de berörda personernas 

rätt att höras, med förbehåll för behovet av 

lämpliga förutsättningar och processuella 

arrangemang i vederbörligen underbyggda 

brådskande fall i enlighet med stadgan. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1076 

Morten Helveg Petersen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 93 – punkt 2a (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. För att bidra till en konsekvent 

tillämpning av skyddsåtgärder för 

grundläggande rättigheter ska Berec 

senast den ... [datum], efter samråd med 

berörda parter och i nära samarbete med 

kommissionen och Europeiska unionens 

byrå för grundläggande rättigheter 

(FRA), utfärda riktlinjer om 

gemensamma tillvägagångssätt för att 

säkerställa att nationella åtgärder för 

slutanvändares tillgång till eller 

användning av tjänster och tillämpningar 

via elektroniska kommunikationsnät 

följer de grundläggande rättigheterna och 

friheterna, såsom det garanterats i 

stadgan och i unionslagstiftningens 

allmänna principer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1077 

András Gyürk 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 94 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna får inte i sin nationella 

lagstiftning behålla eller införa 

bestämmelser för skydd av slutanvändare 

rörande de sakfrågor som omfattas av 

denna avdelning vilka avviker från 

bestämmelserna i denna avdelning, 

inklusive strängare eller mindre stränga 

bestämmelser för att säkerställa en annan 

skyddsnivå, om inget annat anges i denna 

avdelning. 

utgår 

Or. en 



 

AM\1122811SV.docx 151/190 PE602.952v01-00 

 SV 

Motivering 

Vi anser att den nuvarande lagstiftningen gör det möjligt för medlemsstaterna att anpassa 

EU-ramverket efter deras särskilda nationella behov och tekniska utveckling, genom att 

utforma lösningar för den specifika affärsverksamhet som identifierats på de nationella 

marknaderna och ange referensvärden som bidrar till att progressivt stärka skyddet för 

slutanvändarna i unionen. Maximal harmonisering kan leda till sämre garantier för 

slutanvändarna. Den nuvarande lagstiftningen ger slutanvändarna ett lämpligt skydd. 

 

Ändringsförslag   1078 

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

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 94 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna får inte i sin nationella 

lagstiftning behålla eller införa 

bestämmelser för skydd av slutanvändare 

rörande de sakfrågor som omfattas av 

denna avdelning vilka avviker från 
bestämmelserna i denna avdelning, 

inklusive strängare eller mindre stränga 

bestämmelser för att säkerställa en annan 

skyddsnivå, om inget annat anges i denna 

avdelning. 

Medlemsstaterna får inte under några 

omständigheter i sin nationella lagstiftning 

införa bestämmelser för skydd av 

slutanvändare som undergräver 

bestämmelserna i denna avdelning, 

eftersom de fastställer den lägsta 

skyddsnivå för slutanvändare som ska 

eftersträvas inom unionen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1079 

Krišjānis Kariņš 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 95 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

[...] utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag   1080 

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

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 95 – punkt 4a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Leverantörer av andra allmänt 

tillgängliga elektroniska 

kommunikationstjänster än 

nummeroberoende interpersonella 

kommunikationstjänster ska införliva den 

information som avses i punkterna 1, 2 

och 4 som en del av själva avtalet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1081 

Evžen Tošenovský 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 95 – punkt 5 – stycke 1 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Senast den [ikraftträdande + 12 månader] 

ska Berec anta ett beslut om en mall för 

sammanfattning av avtalet som innehåller 

de viktigaste delarna av 

informationskraven i enlighet med 

punkterna 1 och 2. De viktigaste delarna 

ska omfatta fullständig information om 

åtminstone följande: 

Senast den [ikraftträdande + 12 månader] 

ska kommissionen anta ett beslut om en 

mall för sammanfattning av avtalet som 

innehåller de viktigaste delarna av 

informationskraven i enlighet med 

punkterna 1 och 2. De viktigaste delarna 

ska omfatta fullständig information om 

åtminstone följande: 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1082 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 95 – punkt 6 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Leverantörer av 

internetanslutningstjänster och leverantörer 

av allmänt tillgängliga nummerbaserade 

interpersonella kommunikationstjänster 
ska erbjuda slutanvändarna en funktion för 

övervakning och kontroll av användningen 

av var och en av de tjänster som faktureras 

utifrån konsumtion i volym eller tid. Denna 

funktion ska ge tillgång till aktuell 

information om förbrukningen för de 

tjänster som ingår i en taxeplan. 

6. Leverantörer av 

internetanslutningstjänster och leverantörer 

av allmänt tillgängliga 

röstkommunikationstjänster ska erbjuda 

slutanvändarna en funktion för 

övervakning och kontroll av användningen 

av var och en av de tjänster som faktureras 

utifrån konsumtion i volym eller tid. Denna 

funktion ska ge tillgång till aktuell 

information om förbrukningen för de 

tjänster som ingår i en taxeplan. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1083 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 96 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. De nationella 

regleringsmyndigheterna ska säkerställa att 

den information som avses i bilaga VIII 

offentliggörs i en tydlig, heltäckande och 

lättillgänglig form av de företag som 

tillhandahåller andra allmänt tillgängliga 

elektroniska kommunikationstjänster än 

nummeroberoende interpersonella 

kommunikationstjänster, eller av den 

nationella regleringsmyndigheten själv. 

Nationella regleringsmyndigheter får 

ange tilläggskrav avseende i vilken form 

sådan information ska offentliggöras. 

1. De nationella 

regleringsmyndigheterna ska säkerställa att 

den information som avses i bilaga VIII 

offentliggörs i en tydlig, heltäckande och 

lättillgänglig form av de företag som 

tillhandahåller andra allmänt tillgängliga 

röstkommunikationstjänster eller allmänt 

tillgängliga internetanslutningstjänster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1084 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till direktiv 
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Artikel 96 – punkt 2 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

De nationella regleringsmyndigheterna ska 

säkerställa att slutanvändarna har 

kostnadsfri tillgång till minst ett oberoende 

jämförelseverktyg som gör det möjligt att 

jämföra och utvärdera olika tjänsters pris, 

taxa och kvalitet när det gäller andra 

allmänt tillgängliga elektroniska 

kommunikationstjänster än 

nummeroberoende interpersonella 

kommunikationstjänster. 

De nationella regleringsmyndigheterna får 

säkerställa att slutanvändarna har 

kostnadsfri tillgång till minst ett oberoende 

jämförelseverktyg som gör det möjligt att 

jämföra och utvärdera olika tjänsters pris, 

taxa och kvalitet när det gäller andra 

allmänt tillgängliga elektroniska 

kommunikationstjänster än 

nummeroberoende interpersonella 

kommunikationstjänster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1085 

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

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 98 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Slutanvändare ska ha rätt att säga 

upp sitt avtal utan kostnad vid meddelande 

om ändringar av avtalsvillkoren som 

föreslås av leverantörer av andra allmänt 

tillgängliga elektroniska 

kommunikationstjänster än 

nummeroberoende interpersonella 

kommunikationstjänster, om inte de 

föreslagna ändringarna enbart är till 

slutanvändarens fördel eller är absolut 

nödvändiga för att genomföra ändringar av 

lagar eller andra förordningar. 

Leverantörerna ska underrätta 

slutanvändarna om sådana ändringar minst 

en månad i förväg och ska samtidigt 

informera dem om att de har rätt att säga 

upp avtalet utan kostnad om de inte godtar 

de nya villkoren. Medlemsstaterna ska 

säkerställa att underrättelsen görs på ett 

tydligt och begripligt sätt, på ett varaktigt 

3. Slutanvändare ska ha rätt att säga 

upp sitt avtal utan kostnad vid meddelande 

om ändringar av avtalsvillkoren som 

föreslås av leverantörer av andra allmänt 

tillgängliga elektroniska 

kommunikationstjänster än 

nummeroberoende interpersonella 

kommunikationstjänster, om inte de 

föreslagna ändringarna är absolut 

nödvändiga för att genomföra ändringar av 

lagar eller andra förordningar. 

Leverantörerna ska underrätta 

slutanvändarna om sådana ändringar minst 

en månad i förväg och ska samtidigt 

informera dem om att de har rätt att säga 

upp avtalet utan kostnad om de inte godtar 

de nya villkoren. Medlemsstaterna ska 

säkerställa att underrättelsen görs på ett 

tydligt och begripligt sätt, på ett varaktigt 

medium och i ett format som väljs av 
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medium och i ett format som väljs av 

slutanvändaren vid tidpunkten för avtalets 

ingående. 

slutanvändaren vid tidpunkten för avtalets 

ingående. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1086 

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

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 98 – punkt 4a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Betydande skillnader, 

kontinuerligt eller regelbundet 

återkommande, mellan den elektroniska 

kommunikationstjänstens faktiska 

prestanda avseende parametrar för 

tjänstekvalitet och den prestanda som har 

angetts av leverantören av den 

elektroniska kommunikationstjänsten, om 

relevanta omständigheter har fastställts 

genom en övervakningsmekanism som 

certifierats av den nationella 

regleringsmyndigheten, anses utgöra 

bristande överensstämmelse gällande 

prestanda med avseende på utlösandet av 

de korrigeringsåtgärder som finns 

tillgängliga för konsumenten i enlighet 

med unionsomfattande och nationell rätt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1087 

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

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 99 – punkt 1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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1. I händelse av byte mellan 

leverantörer av internetanslutningstjänster 

ska de berörda leverantörerna ge 

slutanvändarna tillgång till relevant 

information före och under 

bytesförfarandet och säkerställa tjänstens 

kontinuitet. Den mottagande leverantören 

ska säkerställa att aktiveringen av tjänsten 

sker den dag som avtalats med 

slutanvändaren. Den överlåtande 

leverantören ska fortsätta att tillhandahålla 

sina tjänster på samma villkor till dess att 

den mottagande leverantörens tjänster är 

aktiverade. Eventuella avbrott i tjänsten 

under bytet får inte överstiga en arbetsdag. 

Nationella regleringsmyndigheter ska 

säkerställa att är effektiv för 

slutanvändaren. 

1. I händelse av byte mellan 

leverantörer av andra elektroniska 

kommunikationstjänster än 

nummeroberoende interpersonella 

kommunikationstjänster ska de berörda 

leverantörerna ge slutanvändarna tillgång 

till relevant information före och under 

bytesförfarandet och säkerställa tjänstens 

kontinuitet. Den mottagande leverantören 

ska säkerställa att aktiveringen av tjänsten 

sker den dag som avtalats med 

slutanvändaren. Den överlåtande 

leverantören ska fortsätta att tillhandahålla 

sina tjänster på samma villkor till dess att 

den mottagande leverantörens tjänster är 

aktiverade. Eventuella avbrott i tjänsten 

under bytet får inte överstiga en arbetsdag. 

Nationella regleringsmyndigheter ska 

säkerställa att är effektiv för 

slutanvändaren. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1088 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 105 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska säkerställa 

driftskompatibiliteten hos digital 

televisionsutrustning för konsumenter i 

enlighet med bestämmelserna i bilaga X. 

Medlemsstaterna ska säkerställa 

driftskompatibiliteten hos radioutrustning 

och digital televisionsutrustning för 

konsumenter i enlighet med 

bestämmelserna i bilaga X. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   1089 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 105 – stycke 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska säkerställa 

driftskompatibiliteten hos digital 

televisionsutrustning för konsumenter i 

enlighet med bestämmelserna i bilaga X. 

Medlemsstaterna ska säkerställa 

driftskompatibiliteten hos radioutrustning 

och digital televisionsutrustning för 

konsumenter i enlighet med 

bestämmelserna i bilaga X. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   1090 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 106 – punkt 1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Företag som omfattas av 

medlemsstaternas jurisdiktion och som 

tillhandahåller elektroniska 

kommunikationsnät som används för 

distribution av radio- och tv-sändningar 

till allmänheten, där ett betydande antal 

slutanvändare av sådana nät använder dem 

som sitt huvudsakliga medel för att ta 

emot radio- och tv-sändningar, får av 

medlemsstaterna åläggas skälig 

sändningsplikt (”must carry”) för 

överföring av vissa angivna radio- och tv-

sändningar och därtill hörande 

tilläggstjänster, särskilt tjänster för att ge 

slutanvändare med funktionshinder 

lämpligt tillträde och data som stöder 

uppkopplade tv-tjänster och elektroniska 

programguider. Sådan sändningsplikt ska 

endast införas när det är nödvändigt för att 

uppfylla mål avseende allmänintresset som 

klart definierats av varje medlemsstat, och 

de ska vara proportionella och öppna för 

insyn. 

1. Företag som omfattas av 

medlemsstaternas jurisdiktion och som 

tillhandahåller elektroniska 

kommunikationsnät och tjänster som 

används för distribution av 

radiosändningar och audiovisuella 

medietjänster till allmänheten, där ett 

betydande antal slutanvändare av sådana 

nät och tjänster använder dem för att ta 

emot radiosändningar och audiovisuella 

medietjänster, får av medlemsstaterna 

åläggas skälig sändningsplikt (”must 

carry”) för överföring av radiosändningar, 

audiovisuella medietjänster och därtill 

hörande tilläggstjänster, särskilt tjänster för 

att ge slutanvändare med funktionshinder 

lämpligt tillträde och data som stöder och 

ger slutanvändarna tillträde till 
uppkopplade tv-tjänster och de tjänster 

som anges i elektroniska programguider. 

Sådan sändningsplikt ska endast införas när 

det är nödvändigt för att uppfylla mål 

avseende allmänintresset som klart 

definierats av varje medlemsstat, och de 

ska vara proportionella och öppna för 

insyn. 
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Or. fr 

 

Ändringsförslag   1091 

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

Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 106 – punkt 1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Företag som omfattas av 

medlemsstaternas jurisdiktion och som 

tillhandahåller elektroniska 

kommunikationsnät som används för 

distribution av radio- och tv-sändningar 

till allmänheten, där ett betydande antal 

slutanvändare av sådana nät använder dem 

som sitt huvudsakliga medel för att ta 

emot radio- och tv-sändningar, får av 

medlemsstaterna åläggas skälig 

sändningsplikt (”must carry”) för 

överföring av vissa angivna radio- och tv-

sändningar och därtill hörande 

tilläggstjänster, särskilt tjänster för att ge 

slutanvändare med funktionshinder 

lämpligt tillträde och data som stöder 

uppkopplade tv-tjänster och elektroniska 

programguider. Sådan sändningsplikt ska 

endast införas när det är nödvändigt för att 

uppfylla mål avseende allmänintresset som 

klart definierats av varje medlemsstat, och 

de ska vara proportionella och öppna för 

insyn. 

1. Företag som omfattas av 

medlemsstaternas jurisdiktion och som 

tillhandahåller elektroniska 

kommunikationsnät och tjänster som 

används för distribution av radiotjänster 

och audiovisuella medietjänster till 

allmänheten, där ett betydande antal 

slutanvändare av sådana nät och tjänster 

använder dem för att ta emot radiotjänster 

och audiovisuella medietjänster, får av 

medlemsstaterna åläggas skälig 

sändningsplikt (”must carry”) för 

överföring av vissa angivna radiotjänster 

och audiovisuella medietjänster och därtill 

hörande tilläggstjänster, särskilt tjänster för 

att ge slutanvändare med funktionshinder 

lämpligt tillträde och data som stöder och 

möjliggör slutanvändarnas tillgång till 
uppkopplade tv-tjänster och till de angivna 

tjänsterna för elektroniska programguider. 

Sådan sändningsplikt ska endast införas när 

det är nödvändigt för att uppfylla mål 

avseende allmänintresset som klart 

definierats av varje medlemsstat, och de 

ska vara proportionella och öppna för 

insyn. 

Or. en 

Motivering 

Hänvisningen till ”tv-sändningar” bör aktualiseras genom att det ersätts av ”audiovisuella 

medietjänster”, för att göra bestämmelsen mer framtidssäker och tekniskt neutral. 
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Ändringsförslag   1092 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 106 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Varken punkt 1 i denna artikel eller 

artikel 57.2 ska påverka medlemsstaternas 

förmåga att bestämma lämplig ersättning, 

om sådan utgår, med avseende på åtgärder 

som vidtas i enlighet med denna artikel, 

medan de också ska garantera att det under 

liknande förhållanden inte förekommer 

någon diskriminerande behandling av 

företag som tillhandahåller elektroniska 

kommunikationsnät. Om ersättning utgår, 

ska medlemsstaterna säkerställa att den 

tillämpas på ett proportionellt och öppet 

sätt. 

2. Varken punkt 1 i denna artikel eller 

artikel 57.2 ska påverka medlemsstaternas 

förmåga att bestämma lämplig ersättning, 

om sådan utgår, med hjälp av en rättslig 

bestämmelse, när det gäller åtgärder som 

vidtas i enlighet med denna artikel, medan 

de också ska garantera att det under 

liknande förhållanden inte förekommer 

någon diskriminerande behandling av 

företag som tillhandahåller nät och 

tjänster. Om ersättning utgår, ska 

medlemsstaterna säkerställa att den 

tillämpas på ett proportionellt och öppet 

sätt. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   1093 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 107 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Utan att det påverkar tillämpningen 

av artikel 83.2 ska medlemsstaterna 

säkerställa att de nationella 

regleringsmyndigheterna har möjlighet att 

kräva att alla företag som tillhandahåller 

internetanslutningstjänster och/eller 

allmänt tillgängliga nummerbaserade 

interpersonella kommunikationstjänster 
erbjuder samtliga eller delar av de 

tilläggstjänster som förtecknas i bilaga VI 

del B, om det är tekniskt och ekonomiskt 

genomförbart, liksom samtliga eller delar 

av de tilläggstjänster som förtecknas i 

1. Utan att det påverkar tillämpningen 

av artikel 83.2 ska medlemsstaterna 

säkerställa att de nationella 

regleringsmyndigheterna har möjlighet att 

kräva att alla företag som tillhandahåller 

internetanslutningstjänster och/eller 

röstkommunikationstjänster erbjuder 

samtliga eller delar av de tilläggstjänster 

som förtecknas i bilaga VI del B, om det är 

tekniskt och ekonomiskt genomförbart, 

liksom samtliga eller delar av de 

tilläggstjänster som förtecknas i bilaga VI 

del A. 
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bilaga VI del A. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1094 

Evžen Tošenovský 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 109 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 109 utgår 

Utövande av delegering  

1. Befogenheten att anta delegerade akter 

ges till kommissionen med förbehåll för 

de villkor som anges i denna artikel. 

 

2. Den delegering av befogenheter som 

avses i artiklarna 40, 60, 73, 102 och 108 

ska ges till kommissionen tills vidare från 

och med den … [datum för ikraftträdande 

av den grundläggande lagstiftningsakten 

eller från och med något annat datum 

som fastställs av medlagstiftarna]. 

 

3. Den delegering av befogenhet som 

avses i artiklarna 40, 60, 73, 102 och 108 

får när som helst återkallas av 

Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 

om återkallelse innebär att delegeringen 

av den befogenhet som anges i beslutet 

upphör att gälla. Beslutet får verkan 

dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, 

eller vid ett senare i beslutet angivet 

datum. Det påverkar inte giltigheten av 

delegerade akter som redan har trätt i 

kraft. 

 

4. Innan kommissionen antar en 

delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat 

i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet om bättre 

lagstiftning av den 13 april 2016. 
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5. Så snart kommissionen antar en 

delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna. 

 

6. En delegerad akt som antas enligt 

artiklarna 40, 60, 73, 102 och 108 ska 

träda i kraft endast om varken 

Europaparlamentet eller rådet har gjort 

invändningar mot den delegerade akten 

inom en period av [två månader] från den 

dag då akten delgavs Europaparlamentet 

och rådet, eller om både 

Europaparlamentet och rådet, före 

utgången av den perioden, har 

underrättat kommissionen om att de inte 

kommer att invända. Denna period ska 

förlängas med [två månader] på 

Europaparlamentets eller rådets initiativ. 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1095 

Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 114 – punkt 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. I samband med detta ska den 

särskilt stämma av om definitionen ”nät 

med mycket hög kapacitet” återspeglar 

den prestandamässigt bästa teknik som 

för närvarande används på marknaden 

med avseende på prestandaegenskaperna 

ned- och upplänksbandbredd, 

återhämtningsförmåga, felrelaterade 

parametrar samt latenstid och dess 

variationer. Om det här finns betydande 

förbättringar eller om andra 

prestandaegenskaper har visat sig vara 

relevanta, kan definitionen anpassas. 

Or. de 
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Motivering 

Definitionen av ”nät med mycket hög kapacitet” bygger på den senaste teknik som för 

närvarande används på marknaden. En regelbunden omprövning av definitionen säkerställer 

att utbyggnad av de prestandamässigt bästa näten främjas även i framtiden. 

 

Ändringsförslag   1096 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 114 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Denna översyn ska ske med 

beaktande av den sociala, ekonomiska och 

tekniska utvecklingen, med beaktande av 

bl.a. mobilitet och dataöverföringshastighet 

mot bakgrund av den aktuella teknik som 

används av majoriteten av slutanvändarna. 

Kommissionen ska lägga fram en rapport 

för Europaparlamentet och rådet om 

resultatet av översynen. 

3. Denna översyn ska ske med 

beaktande av den sociala, ekonomiska och 

tekniska utvecklingen, med beaktande av 

bl.a. mobilitet och dataöverföringshastighet 

mot bakgrund av den aktuella teknik som 

används av majoriteten av slutanvändarna. 

Inom ramen för denna översyn ska även 

definitionen ”nät med mycket hög 

kapacitet” utvärderas och en avstämning 

ska ske av huruvida definitionen 

fortfarande överensstämmer med de 

rådande kraven på grund av den tekniska 

utvecklingen och de föränderliga 

förhållandena på marknaden. 
Kommissionen ska lägga fram en rapport 

för Europaparlamentet och rådet om 

resultatet av översynen. 

Or. de 

Motivering 

Det elektroniska kommunikationsnät som består av optofiberelement ger för närvarade bästa 

tillgängliga nätprestanda enligt motsvarande prestandaparametrar. Likväl vidareutvecklas 

tekniken och nya förhållanden på marknaden uppstår i de enskilda medlemsstaterna. Av 

denna anledning bör det vara möjligt att i framtiden ändra den nuvarande definitionen. 

 

Ändringsförslag   1097 

Morten Helveg Petersen 

 

Förslag till direktiv 
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Artikel 114 – punkt 3a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Kommissionen ska med jämna 

mellanrum se över tillämpningen av den 

skyddsåtgärd för de grundläggande 

rättigheterna som avses i artikel 93. En 

sådan översyn ska genomföras vart femte 

år. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1098 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga I – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Villkoren i denna bilaga utgör en 

uttömmande förteckning över villkor som 

får knytas till allmänna auktorisationer för 

elektroniska kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster med undantag för 

nummeroberoende interpersonella 

kommunikationstjänster, del A, 

elektroniska kommunikationsnät del B, 

elektroniska kommunikationstjänster med 

undantag för nummeroberoende 

interpersonella kommunikationstjänster, 

del C nyttjanderätter till radiofrekvenser 

del D och nyttjanderätter till nummer del E 

Villkoren i denna bilaga utgör en 

uttömmande förteckning över villkor som 

får knytas till allmänna auktorisationer för 

elektroniska kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster med undantag för 

nummeroberoende interpersonella 

kommunikationstjänster, del A, 

elektroniska kommunikationsnät del B, 

röstkommunikationstjänster och 

internetanslutningstjänster, del C 

nyttjanderätter till radiofrekvenser del D 

och nyttjanderätter till nummer del E. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1099 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga I – del A – punkt 4 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Möjliggörande av laglig avlyssning 

för behöriga nationella myndigheter i 

enlighet med direktiv 2002/58/EG och 

direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 

om skydd för enskilda personer med 

avseende på behandling av 

personuppgifter och om det fria flödet av 

sådana uppgifter54. 

utgår 

_________________  

54 EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.  

Or. en 

 

Ändringsförslag   1100 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga I – del A – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Möjliggörande av laglig avlyssning 

för behöriga nationella myndigheter i 

enlighet med direktiv 2002/58/EG och 

direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 

om skydd för enskilda personer med 

avseende på behandling av personuppgifter 

och om det fria flödet av sådana 

uppgifter54. 

4. Möjliggörande av laglig avlyssning 

för behöriga nationella myndigheter när 

leverantören är etablerad eller 

tillhandahåller ett elektroniskt 

kommunikationsnät i enlighet med 

direktiv 2002/58/EG och direktiv 95/46/EG 

av den 24 oktober 1995 om skydd för 

enskilda personer med avseende på 

behandling av personuppgifter och om det 

fria flödet av sådana uppgifter samt 

direktiv 2014/41/EU av den 3 april 2004 

om en europeisk utredningsorder på det 

straffrättsliga området. 

_________________  

54 EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.  

Or. en 

 

Ändringsförslag   1101 
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Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga I – del A – punkt 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Andra tillträdesskyldigheter än de 

som avses i artikel 13 i detta direktiv som 

gäller för företag som tillhandahåller 

elektroniska kommunikationsnät eller 

kommunikationstjänster. 

7. Andra tillträdesskyldigheter än de 

som avses i artikel 13 i detta direktiv som 

gäller för företag som tillhandahåller 

elektroniska kommunikationsnät eller 

kommunikationstjänster, även för att 

undvika missförstånd, i enlighet med 

artikel 59.2. 

Or. en 

Motivering 

För att koppla texten till artikel 59.2 om likvärdig skyldighet. 

 

Ändringsförslag   1102 

Edouard Martin 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga I – del B – punkt 6a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6a. Villkor för en ny utvärdering av 

nyttjanderätterna om deras giltighetstid 

omfattar en längre tidsperiod än den 

kortaste tidsperiod som anges i detta 

direktiv. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1103 

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

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga I – del D – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Skyldighet att tillhandahålla en 

tjänst eller använda en typ av teknik inom 

ramen för artikel 49 i detta direktiv i 

förekommande fall inbegripet krav på 

tjänstens täckning och kvalitet. 

1. Skyldighet att tillhandahålla en 

tjänst eller använda en typ av teknik inom 

ramen för artikel 49 i detta direktiv för att 

omfatta närmare 100 % av de europeiska 

medborgarna, i förekommande fall 

inbegripet krav på tjänstens kvalitet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1104 

Eva Kaili 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga I – del D – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Skyldighet att tillhandahålla en 

tjänst eller använda en typ av teknik inom 

ramen för artikel 49 i detta direktiv i 

förekommande fall inbegripet krav på 

tjänstens täckning och kvalitet. 

1. Skyldighet att tillhandahålla en 

tjänst eller använda en typ av teknik inom 

ramen för artikel 49 i detta direktiv för att 

omfatta närmare 100 % av de europeiska 

medborgarna, i förekommande fall 

inbegripet krav på tjänstens kvalitet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1105 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga II – del 2 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Tillträde till elektroniska 

programguider (EPG). 

b) Tillträde till elektroniska 

programguider (EPG), inklusive 

upplysningar som ger slutanvändarna 

tillträde till uppkopplade tv-tjänster. 

Or. fr 
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Ändringsförslag   1106 

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

Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga II – del 2 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Tillträde till elektroniska 

programguider (EPG). 

b) Tillträde till elektroniska 

programguider (EPG), bland annat data 

som stöder och möjliggör 

slutanvändarnas tillgång till uppkopplade 

tv-tjänster. 

Or. en 

Motivering 

Om texten ”data som stöder och möjliggör slutanvändarnas tillgång till uppkopplade tv-

tjänster” läggs till i bilaga II del 2 led b blir villkoren för beviljande av tillträde tekniskt 

neutrala och framtidssäkra. På så sätt kan de nationella regleringsmyndigheterna införa 

tillträdesskyldigheter för att få bukt med praxis som hämmar konkurrensen och är till nackdel 

för de europeiska konsumenterna (data som stöder uppkopplade tv-tjänster kan inbegripa 

audiovisuella medietjänster och radio- och ljudtjänster, men även interaktiva tjänster såsom 

applikationer, spel och omröstningar, filmklipp, texter, bilder och grafik). 

 

Ändringsförslag   1107 

Pervenche Berès 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga II – del 2 – led ba (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) c) Tillträde till 

cachningsfunktioner. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   1108 

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

Zigmantas Balčytis 

 

Förslag till direktiv 
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Bilaga II – del 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 c) Tillträde till cachningsfaciliteter. 

Or. en 

Motivering 

”Cachningsfaciliteter” spelar en allt större roll i distributionen av audiovisuella tjänster som 

tillhandahålls på begäran. Vi bör se till denna utveckling och tillåta de nationella 

regleringsmyndigheterna att införa tillträdesskyldigheter om så krävs. 

 

Ändringsförslag   1109 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga III 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kriterier för fastställande av 

samtalstermineringstaxor i grossistledet 

utgår 

Kriterier och parametrar för beräkningen 

av samtalstermineringstaxor på 

marknaderna för fast och mobil telefoni, 

som avses i artikel 73.4: 

 

(a) De relevanta marginalkostnaderna för 

en termineringstjänst för röstsamtal på 

grossistnivå ska fastställas genom 

skillnaden mellan de sammanlagda 

långsiktiga kostnaderna för en operatör 

som tillhandahåller hela sitt utbud av 

tjänster och de sammanlagda långsiktiga 

kostnaderna för denna operatör när en 

termineringstjänst för röstsamtal på 

grossistnivå inte tillhandahålls till tredje 

parter. 

 

(b) Endast de trafikrelaterade kostnader 

som skulle undvikas om en 

termineringstjänst för röstsamtal på 

grossistnivå inte tillhandahölls ska 

fördelas till det relevanta 

termineringstillägget. 
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(c) Kostnader i samband med ytterligare 

nätkapacitet ska inbegripas endast i den 

mån de har sin grund i behovet att öka 

kapaciteten för att överföra ytterligare 

termineringstrafik för röstsamtal på 

grossistnivå. 

 

(d) Radiospektrumavgifter ska uteslutas 

från mobiltermineringstillägget. 

 

(e) Endast de affärskostnader i 

grossistledet som har ett direkt samband 

med tillhandahållandet av 

termineringstjänster för röstsamtal på 

grossistnivå till tredje parter ska tas med. 

 

(f) Alla operatörer som tillhandahåller 

fasta nät ska anses tillhandahålla 

termineringstjänster för röstsamtal till 

samma enhetskostnader som den effektiva 

operatören, oberoende av deras storlek. 

 

(g) För mobilnätsoperatörer ska minsta 

effektiva volym faställas som en 

marknadsandel på minst 20 %. 

 

(h) Den relevanta metoden för 

avskrivning av tillgångar ska vara 

ekonomisk avskrivning. och 

 

(i) Den teknik som väljs för 

nätverksmodellerna ska vara 

framåtblickande, baserade på ett stam-IP-

nät, beakta de olika tekniker som 

sannolikt kommer att användas under 

giltighetstiden för den högsta taxan. När 

det gäller fasta nät ska samtal anses vara 

uteslutande paketförmedlade. 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1110 

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

Zigmantas Balčytis 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga IV 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

[...] utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1111 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga IV – underrubrik 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

KRITERIER FÖR BEDÖMNING AV 

ANBUD OM SAMINVESTERING 

KRITERIER FÖR BEDÖMNING AV 

VILLKOR FÖR SAMINVESTERING 

Or. en 

Motivering 

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

tvingande skäl kopplade till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   1112 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga IV – stycke 1 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Vid bedömningen av ett anbud om 

saminvestering enligt artikel 74.1 d ska den 

nationella regleringsmyndigheten 

kontrollera om följande kriterier är 

uppfyllda: 

Vid bedömningen av ett anbud om 

saminvestering enligt artikel 74.1 d ska den 

nationella regleringsmyndigheten 

kontrollera om följande kriterier är 

uppfyllda eller om det rimligen kan 

förväntas att dessa uppfylls: 

Or. de 

 

Ändringsförslag   1113 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 
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Förslag till direktiv 

Bilaga IV – stycke 1 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Vid bedömningen av ett anbud om 

saminvestering enligt artikel 74.1 d ska den 

nationella regleringsmyndigheten 

kontrollera om följande kriterier är 

uppfyllda: 

Vid bedömningen av anbud om 

saminvestering eller tillträde i grossistledet 

enligt artikel 74.1 d ska den nationella 

regleringsmyndigheten kontrollera om 

följande kriterier är uppfyllda: 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1114 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga IV – stycke 1 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Vid bedömningen av ett anbud om 

saminvestering enligt artikel 74.1 d ska den 

nationella regleringsmyndigheten 

kontrollera om följande kriterier är 

uppfyllda: 

Vid bedömningen av villkor för 

saminvestering enligt artikel 74.1 d ska den 

nationella regleringsmyndigheten 

kontrollera om följande kriterier är 

uppfyllda: 

Or. en 

Motivering 

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

tvingande skäl kopplade till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   1115 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga IV – punkt 1 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) För nät som byggs inom ramen för 

ett anbud om saminvestering ska anbudet 

(a) På den relevanta marknaden ska 
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om saminvestering vara öppet för alla 

företag under hela nätets livstid på ett 

icke-diskriminerande sätt. SMP-

operatören får förse anbudet med rimliga 

villkor rörande den finansiella 

kapaciteten hos varje företag, t.ex. att 

potentiella saminvesterare ska styrka sin 

förmåga att göra betalningar i etapper 

utifrån vilka utbyggnaden planeras, 

godkänna en strategisk plan på grundval 

av vilken utbyggnadsplaner på medellång 

sikt utarbetas osv. 

det finnas minst tre oberoende nät. 

Or. de 

 

Ändringsförslag   1116 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga IV – stycke 1 – led b – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Anbudet om saminvestering ska 

vara öppet redovisat: 

(b) Anbudet om saminvestering ska 

vara rättvist, rimligt, icke-diskriminerande 

och öppet redovisat: 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1117 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga IV – stycke 1 – led b – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Anbudet om saminvestering ska 

vara öppet redovisat: 

(b) Saminvesteringsprojektet ska inte 

diskriminera någon deltagare. 

Or. de 
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Ändringsförslag   1118 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga IV – stycke 1 – led b – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Anbudet om saminvestering ska 

vara öppet redovisat: 

(b) Villkoren för saminvestering ska 

vara öppet redovisade: 

Or. en 

Motivering 

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

tvingande skäl kopplade till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   1119 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga IV – stycke 1 – led b – strecksats 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Anbudet ska finnas och lätt kunna 

hittas på SMP-operatörens webbplats. 

utgår 

Or. de 

 

Ändringsförslag   1120 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga IV – stycke 1 – led b – strecksats 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Anbudet ska finnas och lätt kunna 

hittas på SMP-operatörens webbplats. 

– Villkoren ska finnas och lätt kunna 

hittas på SMP-operatörens webbplats. 

Or. en 
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Motivering 

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

tvingande skäl kopplade till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   1121 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga IV – stycke 1 – led b – strecksats 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Fullständiga villkor måste ställas 

till förfogande utan onödigt dröjsmål till 

alla potentiella anbudgivare som har 

uttryckt ett intresse, inklusive 

saminvesteringsavtalets rättsliga form och 

– i förekommande fall – de väsentliga 

delarna av saminvesteringsinstrumentets 

styrningsregler. 

utgår 

Or. de 

 

Ändringsförslag   1122 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga IV – stycke 1 – led b – strecksats 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Fullständiga villkor måste ställas 

till förfogande utan onödigt dröjsmål till 

alla potentiella anbudgivare som har 

uttryckt ett intresse, inklusive 

saminvesteringsavtalets rättsliga form och 

– i förekommande fall – de väsentliga 

delarna av saminvesteringsinstrumentets 

styrningsregler. 

– Fullständiga villkor måste ställas 

till förfogande utan onödigt dröjsmål till 

alla potentiella anbudsgivare som har 

uttryckt ett intresse, inklusive 

saminvesterings- eller 

grossisttillträdesavtalets rättsliga form och 

– i förekommande fall – de väsentliga 

delarna av saminvesteringsinstrumentets 

styrningsregler. 

Or. en 
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Ändringsförslag   1123 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga IV – stycke 1 – led b – strecksats 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Processen, liksom färdplanen för 

inrättandet och utvecklingen av 

samfinansieringsprojektet, ska fastställas 

i förväg, och måste tydligt förklaras i 

skriftlig form för alla potentiella 

saminvesterare, och alla viktiga etappmål 

måste tydligt meddelas alla företag utan 

diskriminering. 

utgår 

Or. de 

 

Ändringsförslag   1124 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga IV – stycke 1 – led b – strecksats 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Processen, liksom färdplanen för 

inrättandet och utvecklingen av 

samfinansieringsprojektet, ska fastställas i 

förväg, och måste tydligt förklaras i 

skriftlig form för alla potentiella 

saminvesterare, och alla viktiga etappmål 

måste tydligt meddelas alla företag utan 

diskriminering. 

– Processen, liksom färdplanen för de 

utbyggnadsmodeller som förtecknas i 

leden ii) och iii) i artikel 74.1 a för 

nätdelar, ska fastställas i förväg, och måste 

tydligt förklaras i skriftlig form för alla 

potentiella saminvesterare och 

tillträdessökande, och alla viktiga 

etappmål måste tydligt meddelas alla 

företag utan diskriminering. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1125 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga IV – stycke 1 – led c – inledningen 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Samfinansieringsanbudet ska 

rymma villkor för potentiella 

saminvesterare som främjar hållbar 

konkurrens på lång sikt, särskilt följande: 

(c) Ingen aktör med betydande 

marknadsinflytande på den relevanta 

marknaden ska inneha mer än 50 % av 

slutkundsmarknaden för nät som byggs 

genom saminvesteringsprojekt. 

Or. de 

 

Ändringsförslag   1126 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga IV – stycke 1 – led c – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Samfinansieringsanbudet ska 

rymma villkor för potentiella 

saminvesterare som främjar hållbar 

konkurrens på lång sikt, särskilt följande: 

(c) Anbudet ska rymma villkor för 

potentiella saminvesterare och 

tillträdessökande som främjar hållbar 

konkurrens på lång sikt, särskilt följande: 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1127 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga IV – stycke 1 – led c – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Samfinansieringsanbudet ska 

rymma villkor för potentiella 

saminvesterare som främjar hållbar 

konkurrens på lång sikt, särskilt följande: 

(c) Samfinansieringsvillkoren ska 

rymma villkor för potentiella 

saminvesterare som främjar hållbar 

konkurrens på lång sikt, särskilt följande: 

Or. en 
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Motivering 

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

tvingande skäl kopplade till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   1128 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga IV – stycke 1 – led c – strecksats 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Alla företag måste ges rättvisa, 

rimliga och icke-diskriminerande villkor 

för deltagande i saminvesteringsavtalet i 

förhållande till den tidpunkt då de 

ansluter sig, bland annat när det gäller 

den ekonomiska ersättningen för förvärv 

av särskilda rättigheter, i fråga om det 

skydd som erbjuds dessa saminvesterare 

genom de rättigheterna både under 

byggfasen och under drift, exempelvis 

genom att bevilja oåterkalleliga 

nyttjanderätter under det saminvesterade 

nätets förväntade livstid, och i fråga om 

villkoren för anslutning till och eventuellt 

avslutande av saminvesteringsavtalet. 

Icke-diskriminerande villkor i detta 

sammanhang innebär inte att alla 

potentiella saminvesterare måste erbjudas 

exakt samma villkor, inklusive finansiella, 

utan att alla ändringar av de erbjudna 

villkoren måste motiveras utifrån samma 

objektiva, öppna, icke-diskriminerande 

och förutsägbara kriterier, såsom antalet 

linjer för slutanvändarna enligt 

åtagandet. 

utgår 

Or. de 

 

Ändringsförslag   1129 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 
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Förslag till direktiv 

Bilaga IV – stycke 1 – led c – strecksats 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Alla företag måste ges rättvisa, 

rimliga och icke-diskriminerande villkor 

för deltagande i saminvesteringsavtalet i 

förhållande till den tidpunkt då de ansluter 

sig, bland annat när det gäller den 

ekonomiska ersättningen för förvärv av 

särskilda rättigheter, i fråga om det skydd 

som erbjuds dessa saminvesterare genom 

de rättigheterna både under byggfasen och 

under drift, exempelvis genom att bevilja 

oåterkalleliga nyttjanderätter under det 

saminvesterade nätets förväntade livstid, 

och i fråga om villkoren för anslutning till 

och eventuellt avslutande av 

saminvesteringsavtalet. Icke-

diskriminerande villkor i detta 

sammanhang innebär inte att alla 

potentiella saminvesterare måste erbjudas 

exakt samma villkor, inklusive finansiella, 

utan att alla ändringar av de erbjudna 

villkoren måste motiveras utifrån samma 

objektiva, öppna, icke-diskriminerande och 

förutsägbara kriterier, såsom antalet linjer 

för slutanvändarna enligt åtagandet. 

– Alla företag måste ges rättvisa, 

rimliga och icke-diskriminerande villkor 

för deltagande i saminvesterings- eller 

grossisttillträdesavtalet i förhållande till 

den tidpunkt då de ansluter sig, bland annat 

när det gäller den ekonomiska ersättningen 

för förvärv av särskilda rättigheter, i fråga 

om det skydd som erbjuds dessa 

saminvesterare och tillträdessökande 

genom de rättigheterna både under 

byggfasen och under drift, exempelvis 

genom att bevilja oåterkalleliga 

nyttjanderätter under de nyligen utbyggda 

nätdelarnas förväntade livstid, och i fråga 

om villkoren för anslutning till och 

eventuellt avslutande av saminvesterings- 

eller grossisttillträdesavtalet. Rättvisa, 

rimliga och icke-diskriminerande villkor 

med hänsyn till de risker som är 

förbundna med operatörens investeringar 

ska garantera kostnadstäckning. Icke-

diskriminerande villkor i detta 

sammanhang innebär inte att alla 

potentiella saminvesterare eller 

tillträdessökande måste erbjudas exakt 

samma villkor, inklusive finansiella, utan 

att alla ändringar av de erbjudna villkoren 

måste motiveras utifrån samma objektiva, 

öppna, icke-diskriminerande och 

förutsägbara kriterier, såsom antalet linjer 

för slutanvändarna enligt åtagandet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1130 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga IV – stycke 1 – led c – strecksats 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Alla företag måste ges rättvisa, 

rimliga och icke-diskriminerande villkor 

för deltagande i saminvesteringsavtalet i 

förhållande till den tidpunkt då de ansluter 

sig, bland annat när det gäller den 

ekonomiska ersättningen för förvärv av 

särskilda rättigheter, i fråga om det skydd 

som erbjuds dessa saminvesterare genom 

de rättigheterna både under byggfasen och 

under drift, exempelvis genom att bevilja 

oåterkalleliga nyttjanderätter under det 

saminvesterade nätets förväntade livstid, 

och i fråga om villkoren för anslutning till 

och eventuellt avslutande av 

saminvesteringsavtalet. Icke-

diskriminerande villkor i detta 

sammanhang innebär inte att alla 

potentiella saminvesterare måste erbjudas 

exakt samma villkor, inklusive finansiella, 

utan att alla ändringar av de erbjudna 

villkoren måste motiveras utifrån samma 

objektiva, öppna, icke-diskriminerande och 

förutsägbara kriterier, såsom antalet linjer 

för slutanvändarna enligt åtagandet. 

– Alla företag måste ges rättvisa, 

rimliga och icke-diskriminerande villkor 

för deltagande i saminvesteringsavtalet i 

förhållande till den tidpunkt då de ansluter 

sig, bland annat när det gäller den 

ekonomiska ersättningen för förvärv av 

särskilda rättigheter, i fråga om tillträde till 

enskilda linjer, gällande det skydd som 

erbjuds dessa saminvesterare genom de 

rättigheterna både under byggfasen och 

under drift, exempelvis genom att bevilja 

oåterkalleliga nyttjanderätter under det 

saminvesterade nätets förväntade livstid, 

och i fråga om villkoren för anslutning till 

och eventuellt avslutande av 

saminvesteringsavtalet. Icke-

diskriminerande villkor i detta 

sammanhang innebär inte att alla 

potentiella saminvesterare måste erbjudas 

exakt samma villkor, inklusive finansiella, 

utan att alla ändringar av de erbjudna 

villkoren måste motiveras utifrån samma 

objektiva, öppna, icke-diskriminerande och 

förutsägbara kriterier, såsom antalet linjer 

för slutanvändarna enligt åtagandet. 

Or. en 

Motivering 

Den nuvarande lagstiftningen för saminvesterad verksamhet tillåter inte icke-vinstdrivande 

eller lokala internetleverantörer att delta i investeringarna, utan begränsar denna möjlighet 

till enbart större och etablerade aktörer. Även om gemenskapsnät och lokala aktörer har visat 

sig vara framgångsrika när det gäller att sammanföra missgynnade gemenskaper både i 

städer och landsbygdsområden, skulle det bara vara normalt att betrakta dem som likvärdiga 

inom ekosystemet för telekommunikation, och därmed enligt rättvisa och lika villkor ge dem 

tillträde till saminvesteringsmöjligheter. 

 

Ändringsförslag   1131 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga IV – stycke 1 – led c – strecksats 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Anbudet måste vara flexibelt i 

fråga om värdet och tidpunkten för det 

åtagande som lämnats av varje 

saminvesterare, till exempel genom en 

gemensam och potentiellt ökande 

procentandel av det totala antalet 

förbindelser för slutanvändare i ett visst 

område, som saminvesterarna har 

möjlighet att förbinda sig till stegvis och 

som ska fastställas till en nivå som gör det 

möjligt för mindre saminvesterare att 

gradvis öka sitt deltagande samtidigt som 

en tillräcklig nivå på det ursprungliga 

åtagandet säkerställs. Fastställandet av 

den ekonomiska ersättning som ska 

lämnas av varje saminvesterare måste 

återspegla det faktum att tidiga 

investerare är villiga att ta större risker 

och satsar kapital tidigare. 

utgår 

Or. de 

 

Ändringsförslag   1132 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga IV – stycke 1 – led c – strecksats 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Anbudet måste vara flexibelt i fråga 

om värdet och tidpunkten för det åtagande 

som lämnats av varje saminvesterare, till 

exempel genom en gemensam och 

potentiellt ökande procentandel av det 

totala antalet förbindelser för slutanvändare 

i ett visst område, som saminvesterarna har 

möjlighet att förbinda sig till stegvis och 

som ska fastställas till en nivå som gör det 

möjligt för mindre saminvesterare att 

gradvis öka sitt deltagande samtidigt som 

en tillräcklig nivå på det ursprungliga 

åtagandet säkerställs. Fastställandet av den 

– Anbudet måste vara flexibelt i fråga 

om värdet och tidpunkten för det åtagande 

som lämnats av varje saminvesterare eller 

leverantör av tillträde i grossistledet, till 

exempel genom en gemensam och 

potentiellt ökande procentandel av det 

totala antalet förbindelser för slutanvändare 

i ett visst område, som saminvesterarna 

eller de tillträdessökande har möjlighet att 

förbinda sig till stegvis samtidigt som en 

tillräcklig nivå på det ursprungliga 

åtagandet säkerställs. Fastställandet av den 

ekonomiska ersättning som ska lämnas av 
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ekonomiska ersättning som ska lämnas av 

varje saminvesterare måste återspegla det 

faktum att tidiga investerare är villiga att ta 

större risker och satsar kapital tidigare. 

varje saminvesterare eller 

tillträdessökande måste återspegla det 

faktum att tidiga investerare är villiga att ta 

större risker och satsar kapital tidigare. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1133 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga IV – stycke 1 – led c – strecksats 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Ett bidrag som ökar med tiden 

måste anses motiverat för åtaganden som 

gjorts i senare skeden och för nya 

saminvesterare som går med i 

saminvesteringen efter det att projektet 

har inletts, för att återspegla de 

minskande riskerna och motverka alla 

incitament att hålla inne kapital under de 

tidigare skedena. 

utgår 

Or. de 

 

Ändringsförslag   1134 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga IV – stycke 1 – led c – strecksats 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Ett bidrag som ökar med tiden 

måste anses motiverat för åtaganden som 

gjorts i senare skeden och för nya 

saminvesterare som går med i 

saminvesteringen efter det att projektet har 

inletts, för att återspegla de minskande 

riskerna och motverka alla incitament att 

hålla inne kapital under de tidigare 

skedena. 

– Ett bidrag som ökar med tiden 

måste anses motiverat för åtaganden som 

gjorts i senare skeden och för nya 

saminvesterare eller tillträdessökande som 

ansluter sig efter det att projektet har 

inletts, för att återspegla de minskande 

riskerna och motverka alla incitament att 

hålla inne kapital under de tidigare 

skedena. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag   1135 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga IV – stycke 1 – led c – strecksats 3a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – Villkor som återspeglar 

användningsrisker som bottnar i 

exempelvis lågt utnyttjande jämfört med 

den sammantagna täckningen måste 

anses motiverade.  

Or. en 

 

Ändringsförslag   1136 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga IV – stycke 1 – led c – strecksats 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Saminvesteringsavtalet måste 

tillåta överlåtelse av rättigheter som 

förvärvats av saminvesterare till andra 

saminvesterare eller till tredje parter som 

är villiga att gå med i 

saminvesteringsavtalet under 

förutsättning att det mottagande företaget 

är skyldigt att fullgöra överlåtarens 

samtliga ursprungliga förpliktelser i 

enlighet med saminvesteringsavtalet. 

utgår 

Or. de 

 

Ändringsförslag   1137 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 
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Bilaga IV – stycke 1 – led c – strecksats 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Saminvesteringsavtalet måste 

tillåta överlåtelse av rättigheter som 

förvärvats av saminvesterare till andra 

saminvesterare eller till tredje parter som är 

villiga att gå med i saminvesteringsavtalet 

under förutsättning att det mottagande 

företaget är skyldigt att fullgöra 

överlåtarens samtliga ursprungliga 

förpliktelser i enlighet med 

saminvesteringsavtalet. 

– Saminvesterings- eller 

grossisttillträdesavtalen måste tillåta 

överlåtelse av rättigheter till andra 

saminvesterare eller tillträdessökande eller 

till tredje parter som är villiga att gå med i 

saminvesterings- eller 

grossisttillträdesavtalet under förutsättning 

att det mottagande företaget är skyldigt att 

fullgöra överlåtarens samtliga ursprungliga 

förpliktelser i enlighet med 

saminvesterings- eller 

grossisttillträdesavtalet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1138 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga IV – stycke 1 – led c – strecksats 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Saminvesterarna måste bevilja 

varandra ömsesidiga rättigheter på 

rättvisa och rimliga villkor för att få 

tillgång till den saminvesterade 

infrastrukturen i syfte att tillhandahålla 

tjänster i senare led, inbegripet till 

slutanvändarna, på klara och tydliga 

villkor som ska uttryckas klart och tydligt 

i saminvesteringsanbudet och påföljande 

saminvesteringsavtal, särskilt när 

saminvesterarna är individuellt ansvariga 

för byggandet av specifika delar av nätet. 

Om ett saminvesteringsinstrument skapas 

måste det ge tillträde till nätet för alla 

saminvesterare, antingen direkt eller 

indirekt, motsvarande insatserna och 

enligt rättvisa och rimliga villkor, 

inbegripet finansiella villkor som 

återspeglar de olika risknivåer som 

utgår 
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godtagits av de enskilda saminvesterarna. 

Or. de 

 

Ändringsförslag   1139 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga IV – stycke 1 – led c – strecksats 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Saminvesterarna måste bevilja 

varandra ömsesidiga rättigheter på rättvisa 

och rimliga villkor för att få tillgång till 

den saminvesterade infrastrukturen i syfte 

att tillhandahålla tjänster i senare led, 

inbegripet till slutanvändarna, på klara och 

tydliga villkor som ska uttryckas klart och 

tydligt i saminvesteringsanbudet och 

påföljande saminvesteringsavtal, särskilt 

när saminvesterarna är individuellt 

ansvariga för byggandet av specifika delar 

av nätet. Om ett saminvesteringsinstrument 

skapas måste det ge tillträde till nätet för 

alla saminvesterare, antingen direkt eller 

indirekt, motsvarande insatserna och enligt 

rättvisa och rimliga villkor, inbegripet 

finansiella villkor som återspeglar de olika 

risknivåer som godtagits av de enskilda 

saminvesterarna. 

– Saminvesterarna måste bevilja 

varandra ömsesidiga rättigheter på rättvisa 

och rimliga villkor för att få tillgång till 

den saminvesterade infrastrukturen i syfte 

att tillhandahålla tjänster i senare led, 

inbegripet till slutanvändarna, på klara och 

tydliga villkor som ska uttryckas klart och 

tydligt i saminvesteringsanbudet och 

påföljande saminvesteringsavtal, särskilt 

när saminvesterarna är individuellt 

ansvariga för byggandet av specifika delar 

av nätet. Om ett saminvesteringsinstrument 

skapas måste det ge tillträde till nätet för 

alla saminvesterare, antingen direkt eller 

indirekt, motsvarande avkastningen och 

enligt rättvisa och rimliga villkor, 

inbegripet finansiella villkor som 

återspeglar de olika risknivåer som 

godtagits av de enskilda saminvesterarna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1140 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga IV – stycke 1 – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Saminvesteringsanbudet ska 

garantera en hållbar investering som 

utgår 
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sannolikt tillgodoser framtida behov 

genom att man bygger nya nätdelar som 

väsentligt bidrar till utbyggnaden av nät 

med mycket hög kapacitet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1141 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga IV – stycke 1 – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Saminvesteringsanbudet ska 

garantera en hållbar investering som 

sannolikt tillgodoser framtida behov 

genom att man bygger nya nätdelar som 

väsentligt bidrar till utbyggnaden av nät 

med mycket hög kapacitet. 

(d) Saminvesteringsprojektet ska inte 

syfta till eller föranleda en begränsning 

av konkurrensen mellan deltagarna 

sinsemellan eller mellan deltagarna och 

andra aktörer på samma relevanta 

marknad. Sådana överenskommelser eller 

strukturer inbegriper exempelvis en 

uppdelning av marknaden, 

informationsutbyte, 

prisöverenskommelser eller 

överenskommelser om teknisk innovation. 

Or. de 

 

Ändringsförslag   1142 

Kaja Kallas 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga IV – stycke 1 – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Saminvesteringsanbudet ska 

garantera en hållbar investering som 

sannolikt tillgodoser framtida behov 

genom att man bygger nya nätdelar som 

väsentligt bidrar till utbyggnaden av nät 

med mycket hög kapacitet. 

(d) Saminvesteringsvillkoren ska 

garantera en hållbar investering som 

sannolikt tillgodoser framtida behov 

genom att man bygger nya nätdelar som 

väsentligt bidrar till utbyggnaden av nät 

med mycket hög kapacitet. 
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Or. en 

Motivering 

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

tvingande skäl kopplade till textens inre logik. 

 

Ändringsförslag   1143 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga IV – stycke 1 – led da (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 da) Saminvesteringsprojektet ska 

varken ha direkt eller indirekt isolerande 

verkan, som skulle förhindra 

marknadsinträde på den relevanta 

marknaden. 

Or. de 

Ändringsförslag   1144 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga V – punkt 11a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11a) (12) Audiovisuella medietjänster 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   1145 

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

Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga V – punkt 11a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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 (11a) Audiovisuella medietjänster 

Or. en 

Motivering 

Om vi ska ha kvar systemet med en förteckning för att ange de tjänster som kan stödjas av 

funktionella internetanslutningstjänster bör audiovisuella medietjänster läggas till i denna 

förteckning. Allmän tillgång till bredbandsnät spelar en viktig roll för medietjänster av 

allmänt intresse, inbegripet ett digitalt samhälle, i den digitala tidsåldern. 

 

Ändringsförslag   1146 

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

 

Förslag till direktiv 

Bilaga V – punkt 11a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11a) E-hälsovård 

Or. en 

 

Ändringsförslag   1147 

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

 

Förslag till direktiv 

Bilaga VII – underrubrik 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

BERÄKNING AV EVENTUELLA 

NETTOKOSTNADER FÖR 

SKYLDIGHETEN ATT 

TILLHANDAHÅLLA 

SAMHÄLLSOMFATTANDE TJÄNSTER 

I ENLIGHET MED ARTIKLARNA 84 

OCH 85 

BERÄKNING AV EVENTUELLA 

NETTOKOSTNADER FÖR 

SKYLDIGHETEN ATT 

TILLHANDAHÅLLA 

SAMHÄLLSOMFATTANDE TJÄNSTER 

OCH INFÖRANDE AV 

ÅTERBETALNINGS- ELLER 

FÖRDELNINGSSYSTEM I ENLIGHET 

MED ARTIKLARNA 84 OCH 85 

Or. en 



 

PE602.952v01-00 188/190 AM\1122811SV.docx 

SV 

Motivering 

Medlemsstaterna måste fortsätta att vara flexibla gällande finansiering av skyldigheten att 

tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. I enlighet med ändringsförslaget till artikel 85.1. 

 

Ändringsförslag   1148 

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

 

Förslag till direktiv 

Bilaga VII – underrubrik 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 DEL A: BERÄKNING AV 

NETTOKOSTNADER 

Or. en 

Motivering 

Medlemsstaterna måste fortsätta att vara flexibla gällande finansiering av skyldigheten att 

tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. I enlighet med ändringsförslaget till artikel 85.1. 

 

Ändringsförslag   1149 

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

 

Förslag till direktiv 

Bilaga VII – stycke 3 – stycke 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 DEL B: TÄCKNING AV EVENTUELLA 

NETTOKOSTNADER FÖR 

SKYLDIGHETEN ATT 

TILLHANDAHÅLLA 

SAMHÄLLSOMFATTANDE 

TJÄNSTER 

 Täckning eller finansiering av eventuella 

nettokostnader för skyldigheten att 

tillhandahålla samhällsomfattande 

tjänster innebär att utsedda företag med 

skyldighet att tillhandahålla 

samhällsomfattande tjänster ska ersättas 

för de tjänster de tillhandahåller på icke-

kommersiella villkor. Eftersom sådan 
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ersättning innebär finansiella 

överföringar ska medlemsstaterna 

säkerställa att dessa görs på ett objektivt, 

öppet redovisat, icke-diskriminerande och 

proportionellt sätt. Detta innebär att 

överföringarna ska medföra minsta 

möjliga snedvridning av konkurrensen 

och efterfrågan från användarna. 

 I enlighet med artikel 85.3 bör ett 

fördelningssystem som grundar sig på en 

fond använda en metod för att samla in 

bidragen som är öppen och neutral och 

som gör att man kan undvika att bidrag 

påförs företagen både på utgifts- och 

intäktssidan. 

 Det oberoende organ som förvaltar 

fonden ska ansvara för att samla in 

bidrag från företag som bedöms vara 

skyldiga att bidra till nettokostnaden för 

skyldigheten att tillhandahålla 

samhällsomfattande tjänster i 

medlemsstaten. Detta organ ska även 

övervaka överföringen av summor som 

ska betalas och/eller administrativa 

utbetalningar till företag som är 

berättigade till ersättning från fonden. 

Or. en 

Motivering 

Medlemsstaterna måste fortsätta att vara flexibla gällande finansiering av skyldigheten att 

tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. I enlighet med ändringsförslaget till artikel 85.1. 

Ändringsförslag   1150 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga X – underrubrik 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

DRIFTSKOMPATIBILITET HOS 

DIGITAL TELEVISIONSUTRUSTNING 

FÖR KONSUMENTER SOM AVSES I 

ARTIKEL 105 

DRIFTSKOMPATIBILITET HOS 

DIGITAL UTRUSTNING FÖR 

KONSUMENTER SOM AVSES I 

ARTIKEL 105 
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Or. fr 

 

Ändringsförslag   1151 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga X – del 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Driftskompatibilitet vid 

radiomottagning 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   1152 

Pervenche Berès 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga X – del 2b (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2b. All radioutrustning som släpps ut 

på marknaden för försäljning eller 

uthyrning eller som tillgängliggörs inom 

unionen ska kunna ta emot digitala och 

analoga radiotjänster, i enlighet med 

standarder som har antagits av ett erkänt 

europeiskt standardiseringsorgan. För all 

bärbar utrustning som säljs inom unionen 

och som inkluderar en analog och/eller 

digital radiomottagare gäller att denna 

mottagare ska vara aktiverad. 

Or. fr 

 


