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Ændringsforslag 603
Erika Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 22
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle parter kan forelægge tvisten for de 
berørte nationale tilsynsmyndigheder. De 
kompetente nationale tilsynsmyndigheder 
koordinerer deres indsats for at finde en 
løsning på tvisten i overensstemmelse med 
målene i artikel 8.

2. Alle parter kan forelægge tvisten for de 
berørte nationale tilsynsmyndigheder. De 
kompetente nationale tilsynsmyndigheder 
koordinerer deres indsats i BERT for at 
finde en løsning på tvisten i 
overensstemmelse med målene i artikel 8. 
Alle forpligtelser, der pålægges en 
virksomhed af en national 
tilsynsmyndighed ved bilæggelse af en 
tvist, skal overholde bestemmelserne i 
dette direktiv og særdirektiverne.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring sikrer BERT's rolle i forbindelse med bilæggelse af grænseoverskridende 
tvister.

Ændringsforslag 604
Erika Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 24 a (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 25 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) Følgende stykke indsættes i artikel 
25:
"1a. Inden januar 2014 skal 
Kommissionen vurdere, om der er behov 
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for at forlænge varigheden af 
bestemmelserne om dette direktivs 
sektorspecifikke ex-ante regulering, 
artikel 8-13a i adgangsdirektivet og artikel 
17 i forsyningspligtdirektivet. Denne 
vurdering skal foretages i lyset af 
konkurrenceudviklingen i infrastrukturen 
og de elektroniske 
kommunikationstjenester. Hvis den 
sektorspecifikke ex-ante regulering viser 
sig at være nødvendig, skal 
Kommissionen begrænse en sådan 
regulering til sådanne markeder og 
standse den i de medlemsstater og på de 
subnationale markeder, hvor konkurrence 
med hensyn til infrastruktur endnu ikke 
er gennemførlig. Kommissionen skal over 
for Rådet og Europa-Parlamentet foreslå 
ændringer til den eksisterende lovramme 
med henblik på vedtagelse af en 
reformeret lovramme."

Or. en

Begrundelse

I januar 2014 vil den nye lovramme have været indført et par år, så dens virkninger kan 
analyseres. På baggrund af denne analyse kan udfasningen af den sektorspecifikke ex-ante 
regulering evalueres med henblik på at begrænse sådan regulering til medlemsstater og 
subnationale markeder, hvor konkurrence med hensyn til infrastruktur endnu ikke er 
gennemførlig.

Ændringsforslag 605
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 24 a (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 25 – stk. 1a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) I artikel 25 indsættes følgende stk. 
1a:
"1a. Kommissionen skal vurdere om og i 
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hvilken grad, der på baggrund af 
udviklingerne på markedet og med hensyn 
til konkurrence er behov for at forlænge 
varigheden af dette direktivs bestemmelser 
vedrørende sektorspecifik pris- og 
adgangsregulering og af direktiv 
2002/19/EF (adgangsdirektivet) til ud 
over den periode, der henvises til i artikel 
29a og 19a i henholdsvis dette direktiv og 
direktiv 2002/19/EF, eller at ændre den. 
Hvis Kommissionen mener, at et sådant 
behov foreligger, skal den forelægge et 
forslag herom til Europa-Parlamentet og 
Rådet."

Or. de

Begrundelse

Reguleringen skulle fra starten være en overgangsløsning. Den skulle trækkes tilbage. Når 
konkurrencen udvikledes på markederne. Regulerende indgreb er imidlertid konstant blevet 
udvidet trods yderligere dynamisk konkurrenceudvikling. Der bør derfor indføres en bindende 
overgangsklausul i overensstemmelse med dette mål.

Ændringsforslag 606
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 24 a (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 25 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) I artikel 25 indsættes følgende 
stykke:
"1a. Kommissionen skal vurdere, om der 
på baggrund af udviklingerne på 
markedet og med hensyn til konkurrence 
er behov for at forlænge varigheden af 
dette direktivs bestemmelser vedrørende 
sektorspecifik ex-ante regulering og af 
adgangsdirektivet til ud over den periode, 
som på nuværende tidspunkt er fastsat i 
artikel 2aa, eller at ændre den. Hvis 
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Kommissionen mener, at et sådant behov 
foreligger, skal den forelægge et forslag 
til Europa-Parlamentet og Rådet."

Or. en

Begrundelse

Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet har gentagne gange bekræftet de 
sektorspecifikke prisers og adgangsreguleringernes midlertidige karakter. Ændringsforslaget 
er udarbejdet i tråd med den nyligt vedtagne forordning om international roaming. 
Bestemmelserne vedrørende ex-ante regulering vil udløbe på en given dato, medmindre 
Kommissionen foreslår Europa-Parlamentet og Råde at forlænge reguleringen på særlige 
områder på baggrund af en rapport, som vil blive offentliggjort inden 
undersøgelsestidspunktet.

Ændringsforslag 607
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 24 a (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

24a) Artikel 25 er erstattet af følgende:
Senest fem år efter dette direktivs 
ikrafttrædelse gennemfører 
Kommissionen en revision af direktivet 
og aflægger rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet. Kommissionens 
rapport omfatter dens vurdering af det 
vedvarende behov for regulering eller 
muligheden for en ophævelse heraf i lyset 
af markedsudviklingen af hensyn til 
konkurrencen. Kommissionen kan med 
henblik herpå anmode medlemsstaterne 
om oplysninger, som fremsendes 
hurtigst muligt."

Or. en
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Begrundelse

Reguleringen skulle fra starten være midlertidig og trækkes tilbage, når konkurrencen 
udvikledes på markederne. Derfor skal der indføres en revisionsklausul, så det politiske mål 
om gradvis deregulering endelig kan blive opfyldt. Hvis det anses for nødvendigt, vil 
Kommissionen foreslå Europa-Parlamentet og Rådet at forlænge reguleringen på særlige 
områder på baggrund af en rapport, der skal offentliggøres inden undersøgelsestidspunktet. 

Ændringsforslag 608
Angelika Niebler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 25 a (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Artikel 29a indsættes som følger:
"Artikel 29a

De sektorspecifikke 
reguleringsforanstaltninger på baggrund 
af dette direktiv skal ophæves inden den 
31. december 2016."

Or. xm

Begrundelse

Det grundlæggende mål med den retlige ramme for telekommunikation var at rette sektoren 
ind på konkurrencelovgivningens område. Det kan i realiteten kun sikres ved at forankre den i 
selve den retlige ramme. Kommissionen kan imidlertid på baggrund af sin initiativret foreslå 
en udvidelse, hvis den i lyset af markedsudviklingerne i 2016 konkluderer, at det er for tidligt 
at lade sektoren omfatte af konkurrencelovgivningen.  

Ændringsforslag 609
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 25 a (ny)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 29 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Artikel 29a indsættes som følger:
"Artikel 29a

Ophør
Artikel 14-16 finder anvendelse indtil den 
1. januar 2014."

Or. de

Begrundelse

Det skal sikres, at overgangen fra ex-ante regulering til anvendelse af den generelle 
konkurrencelovgivning i telekommunikationssektoren evalueres efter fem år.

Ændringsforslag 610
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 25 a (ny)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 29a
Artikel 14-16 finder anvendelse indtil den 
31. december 2014."

Or. en

Begrundelse

Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet har gentagne gange bekræftet de 
sektorspecifikke prisers og adgangsreguleringernes midlertidige karakter. Ændringsforslaget 
er udarbejdet i tråd med den nyligt vedtagne forordning om international roaming. 
Bestemmelserne vedrørende ex-ante regulering vil udløbe på en given dato, medmindre 
Kommissionen foreslår Europa-Parlamentet og Råde at forlænge reguleringen på særlige 
områder på baggrund af en rapport, som vil blive offentliggjort inden 
undersøgelsestidspunktet.
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Ændringsforslag 611
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 26
Direktiv 2002/21/EF
Bilag I og II

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Bilag II og II udgår. (26) Bilag I udgår, og bilag II affattes 
således:

"BILAG II

Kriterier der anvendes af nationale 
tilsynsmyndigheder ved vurdering af 
kollektivt dominerende stilling, jf. 
artikel 14, stk. 2, andet afsnit

Der er en formodning om, at to eller 
flere virksomheder indtager en 
kollektivt dominerende stilling som 
omhandlet i artikel 14, når de selv i 
mangel af strukturelle eller andre 
indbyrdes forbindelser opererer på et 
marked, som er karakteriseret af en 
mangel på effektiv konkurrence, og 
hvor ingen virksomheder overhovedet 
har udvist markedsstyrke. Med 
forbehold af Domstolens retspraksis 
med hensyn til en kollektivt 
dominerende stilling vil dette 
sandsynligvis være tilfældet, hvor 
markedet er koncentreret og udviser en 
række relevante karakteristika, hvoraf 
følgende kan være de mest relevante i
forbindelse med kommunikation:

- [...]

- lav efterspørgselselasticitet

- [...]

- markedsandele, der er omtrent lige 
store

- [...]
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betydelige juridiske eller økonomiske 
adgangsbarrierer
- vertikal integration med kollektiv 
afvisning af levering
- manglende modvægt fra aftagersiden
- manglende potentiel konkurrence
- [...]
Ovenstående er en vejledende liste, som 
ikke er udtømmende, hvilket også gælder 
for de kumulative kriterier.  Listen skal 
snarere tjene som illustration af den type 
kendsgerninger, der kan anvendes som 
grundlag for påstande om, at der 
foreligger en kollektivt dominerende 
stilling."

Or. en

Begrundelse

Kollektivt dominerende stilling er et uprøvet og vanskeligt koncept inden for 
telekommunikationssektoren såvel i en forudgående som en efterfølgende kontekst, men kan 
vokse i betydning, efterhånden som markederne konsolideres. Det er vigtigt, at vejledningen 
ikke ophæves, men tværtimod præciseres af rammelovgivningen.

Ændringsforslag 612
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 26
Direktiv 2002/21/EF
Bilag I og II

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 (26) Bilag II og II udgår. (26) Bilag I udgår, og bilag II affattes 
således:
"BILAG II

Kriterier der anvendes af nationale 
tilsynsmyndigheder ved vurdering af 
kollektivt dominerende stilling, jf. 
artikel 14, stk. 2, andet afsnit
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Der er en formodning om, at to eller flere 
virksomheder indtager en kollektivt 
dominerende stilling som omhandlet i 
artikel 14, når de selv i mangel af 
strukturelle eller andre indbyrdes 
forbindelser opererer på et marked, som 
er karakteriseret af en mangel på effektiv 
konkurrence, og hvor ingen virksomheder 
overhovedet har udvist markedsstyrke.  
Med forbehold af Domstolens retspraksis 
med hensyn til en kollektivt dominerende 
stilling vil dette sandsynligvis være 
tilfældet, hvor markedet er koncentreret 
og udviser en række relevante 
karakteristika, hvoraf følgende kan være 
de mest relevante i forbindelse med 
kommunikation:
- [...]
- lav efterspørgselselasticitet
- [...]
- markedsandele, der er omtrent lige store
- [...]
betydelige juridiske eller økonomiske 
adgangsbarrierer
- vertikal integration med kollektiv 
afvisning af levering
- manglende modvægt fra aftagersiden
- manglende potentiel konkurrence
- [...]
Ovenstående er en vejledende liste, som 
ikke er udtømmende, hvilket også 
gælder for de kumulative kriterier.  
Listen skal snarere tjene som illustration 
af den type kendsgerninger, der kan 
anvendes som grundlag for påstande 
om, at der foreligger en kollektivt 
dominerende stilling." 

Or. en
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Begrundelse

Kollektivt dominerende stilling er et uprøvet og vanskeligt koncept inden for 
telekommunikationssektoren såvel i en forudgående som en efterfølgende kontekst, men kan 
vokse i betydning, efterhånden som markederne konsolideres. Det er vigtigt, at vejledningen 
ikke ophæves, men tværtimod præciseres af rammelovgivningen.

Ændringsforslag 613
Patrizia Toia

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 26
Direktiv 2002/21/EF
Bilag I og II

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Bilag II og II udgår. (26) Bilag I udgår, og bilag II affattes 
således:
"BILAG II

Kriterier der anvendes af nationale 
tilsynsmyndigheder ved vurdering af 
kollektivt dominerende stilling, jf. 
artikel 14, stk. 2, andet afsnit
Der er en formodning om, at to eller 
flere virksomheder indtager en 
kollektivt dominerende stilling som 
omhandlet i artikel 14, når de selv i 
mangel af strukturelle eller andre 
indbyrdes forbindelser opererer på et 
marked, som er karakteriseret af en 
mangel på effektiv konkurrence, og hvor 
ingen virksomheder overhovedet har 
udvist markedsstyrke. Med forbehold af 
Domstolens retspraksis med hensyn til 
en kollektivt dominerende stilling vil 
dette sandsynligvis være tilfældet, hvor 
markedet er koncentreret og udviser en 
række relevante karakteristika, hvoraf 
følgende kan være de mest relevante i 
forbindelse med kommunikation:
- [...]
- lav efterspørgselselasticitet
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- [...]
- markedsandele, der er omtrent lige 
store
- [...]
betydelige juridiske eller økonomiske
adgangsbarrierer
- vertikal integration med kollektiv 
afvisning af levering
- manglende modvægt fra aftagersiden
- manglende potentiel konkurrence
- [...]
Ovenstående er en vejledende liste, som 
ikke er udtømmende, hvilket også gælder 
for de kumulative kriterier.  Listen skal 
snarere tjene som illustration af den 
type kendsgerninger, der kan anvendes 
som grundlag for påstande om, at der 
foreligger en kollektivt dominerende 
stilling." 

Or. en

Begrundelse

Kollektivt dominerende stilling er et uprøvet og vanskeligt koncept inden for 
telekommunikationssektoren såvel i en forudgående som en efterfølgende kontekst, men kan 
vokse i betydning, efterhånden som markederne konsolideres. Det er vigtigt, at vejledningen 
ikke ophæves, men tværtimod præciseres af rammelovgivningen.

Ændringsforslag 614
Rebecca Harms

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 26
Direktiv 2002/21/EF
Bilag I og II

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Bilag II og II udgår. (26) Bilag I udgår, og bilag II affattes 
således:
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"BILAG II

Kriterier der anvendes af nationale 
tilsynsmyndigheder ved vurdering af 
kollektivt dominerende stilling, jf. 
artikel 14, stk. 2, andet afsnit
Der er en formodning om, at to eller 
flere virksomheder indtager en 
kollektivt dominerende stilling som 
omhandlet i artikel 14, når de selv i 
mangel af strukturelle eller andre 
indbyrdes forbindelser opererer på et 
marked, som er karakteriseret af en 
mangel på effektiv konkurrence, og hvor 
ingen virksomheder overhovedet har 
udvist markedsstyrke. Med forbehold af 
Domstolens retspraksis med hensyn til 
en kollektivt dominerende stilling vil 
dette sandsynligvis være tilfældet, hvor 
markedet er koncentreret og udviser en 
række relevante karakteristika, hvoraf 
følgende kan være de mest relevante i 
forbindelse med kommunikation:
- [...]
- lav efterspørgselselasticitet
- [...]
- markedsandele, der er omtrent lige 
store
- [...]
betydelige juridiske eller økonomiske
adgangsbarrierer
- vertikal integration med kollektiv 
afvisning af levering
- manglende modvægt fra aftagersiden
- manglende potentiel konkurrence
- [...]
Ovenstående er en vejledende liste, som 
ikke er udtømmende, hvilket også gælder 
for de kumulative kriterier. Listen skal
snarere tjene som illustration af den 
type kendsgerninger, der kan anvendes 
som grundlag for påstande om, at der 
foreligger en kollektivt dominerende 
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stilling." 

Or. en

Begrundelse

Kollektivt dominerende stilling er et uprøvet og vanskeligt koncept inden for 
telekommunikationssektoren såvel i en forudgående som en efterfølgende kontekst, men kan 
vokse i betydning, efterhånden som markederne konsolideres. Det er vigtigt, at vejledningen 
ikke ophæves, men tværtimod præciseres af rammelovgivningen.

Ændringsforslag 615
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "adgang": tilrådighedsstillelse af 
faciliteter og/eller tjenester for en anden 
virksomhed på nærmere fastsatte vilkår og 
på eksklusivt eller ikke-eksklusivt grundlag 
med henblik på udbud af elektroniske 
kommunikationstjenester, 
informationssamfundstjenester eller radio-
eller tv-indholdstjenester. Adgang 
omfatter bl.a. adgang til netelementer og 
tilhørende faciliteter, der kan indebære 
tilslutning af udstyr, såvel kabel- som 
radiobaseret tilslutning (dette omfatter 
navnlig adgang til abonnentledninger og de 
nødvendige faciliteter og tjenester med 
henblik på tilvejebringelse af tjenester via 
abonnentledninger), adgang til fysisk 
infrastruktur, herunder bygninger, 
kabelkanaler og master, adgang til 
relevante softwaresystemer, herunder 
drifts-støttesystemer, adgang til 
nummerkonvertering eller systemer, der 
tilbyder tilsvarende funktioner, adgang til 
fastnet og mobilnet, navnlig med henblik 
på roaming, og adgang til 

a) "adgang": tilrådighedsstillelse af 
faciliteter og/eller tjenester for en anden 
virksomhed på nærmere fastsatte vilkår og 
på eksklusivt eller ikke-eksklusivt grundlag 
med henblik på udbud af elektroniske 
kommunikationstjenester, 
informationssamfundstjenester eller for 
andre virksomheder, som har tilladelse 
hertil i henhold til artikel 4 i direktiv 
2002/20/EF (tilladelsesdirektivet). Adgang 
omfatter bl.a. adgang til netelementer og 
tilhørende faciliteter, der kan indebære 
tilslutning af udstyr, såvel kabel- som 
radiobaseret tilslutning (dette omfatter 
navnlig adgang til abonnentledninger og de 
nødvendige faciliteter og tjenester med 
henblik på tilvejebringelse af tjenester via 
abonnentledninger), adgang til fysisk 
infrastruktur, herunder bygninger, 
kabelkanaler og master, adgang til 
relevante softwaresystemer, herunder 
drifts-støttesystemer, adgang til 
nummerkonvertering eller systemer, der 
tilbyder tilsvarende funktioner, adgang til 
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adgangsstyringssystemer til digitale tv-
tjenester og adgang til virtuelle 
nettjenester.'

fastnet og mobilnet, navnlig med henblik 
på roaming, og adgang til 
adgangsstyringssystemer til digitale tv-
tjenester og adgang til virtuelle 
nettjenester.'

Or. es

Begrundelse

Leverandører af radio- eller tv-sprednings- og informationssamfundstjenester har status af 
slutbrugere som defineret i artikel 2 i rammedirektivet: Direktivet, der behandles her, finder 
derfor ikke anvendelse. Som et resultat af konvergens kan leverandører af elektroniske 
kommunikationsnet og –tjenester imidlertid kræve tilladelse ikke blot til at levere 
kommunikationstjenester til deres kunder, men også til at udbyde radio- eller tv-
indholdstjenester. Formålet med henvisningen til artikel 4 er således at præcisere 
definitionen.

Ændringsforslag 616
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "adgang": tilrådighedsstillelse af 
faciliteter og/eller tjenester for en anden 
virksomhed på nærmere fastsatte vilkår og 
på eksklusivt eller ikke-eksklusivt grundlag 
med henblik på udbud af elektroniske 
kommunikationstjenester, 
informationssamfundstjenester eller radio-
eller tv-indholdstjenester. Adgang omfatter 
bl.a. adgang til netelementer og tilhørende 
faciliteter, der kan indebære tilslutning af 
udstyr, såvel kabel- som radiobaseret
tilslutning (dette omfatter navnlig adgang 
til abonnentledninger og de nødvendige 
faciliteter og tjenester med henblik på 
tilvejebringelse af tjenester via 
abonnentledninger), adgang til fysisk 
infrastruktur, herunder bygninger, 
kabelkanaler og master, adgang til 

a) "adgang": tilrådighedsstillelse af 
faciliteter og/eller tjenester for en anden 
virksomhed på nærmere fastsatte vilkår og 
på eksklusivt eller ikke-eksklusivt grundlag 
med henblik på udbud af elektroniske 
kommunikationstjenester, 
informationssamfundstjenester eller radio-
eller tv-indholdstjenester. Adgang omfatter 
bl.a. adgang til netelementer (herunder 
bølgelængdeoverførsel, medmindre optisk 
fiber-kapacitet kan stilles til rådighed) og 
tilhørende faciliteter, der kan indebære 
tilslutning af udstyr, såvel kabel- som 
radiobaseret tilslutning (dette omfatter 
navnlig adgang til abonnentledninger og de 
nødvendige faciliteter og tjenester med 
henblik på tilvejebringelse af tjenester via 
abonnentledninger), adgang til fysisk 
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relevante softwaresystemer, herunder 
drifts-støttesystemer, adgang til 
nummerkonvertering eller systemer, der 
tilbyder tilsvarende funktioner, adgang til 
fastnet og mobilnet, navnlig med henblik 
på roaming, og adgang til 
adgangsstyringssystemer til digitale tv-
tjenester og adgang til virtuelle 
nettjenester.'

infrastruktur, herunder bygninger, 
kabelkanaler og master, adgang til 
relevante softwaresystemer, herunder 
drifts-støttesystemer, adgang til 
nummerkonvertering eller systemer, der 
tilbyder tilsvarende funktioner, adgang til 
fastnet og mobilnet, navnlig med henblik 
på roaming, og adgang til 
adgangsstyringssystemer til digitale tv-
tjenester og adgang til virtuelle 
nettjenester.'

Or. de

Begrundelse

Der er behov for at indføre en adgangsforpligtelse, selv om den i sig selv ikke er tilstrækkelig, 
med henblik på at gøre konkurrenter i stand til at udbyde navnlig bredbåndsforbindelser og 
der afledte tjenester på baggrund af deres egen infrastruktur.  Med hensyn til 
adgangsvarianter skal der f.eks. således udstedes tilladelse, hvis der ikke kan stilles fri optikal 
fiber-kapacitet til rådighed. I sådanne tilfælde ville overførsel af bølgelængde (farve) være 
den passende måde at forbinde kabelhovedfordelere med konkurrenternes net.

Ændringsforslag 617
Gabriele Albertini

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "adgang": tilrådighedsstillelse af 
faciliteter og/eller tjenester for en anden 
virksomhed på nærmere fastsatte vilkår og 
på eksklusivt eller ikke-eksklusivt grundlag 
med henblik på udbud af elektroniske 
kommunikationstjenester, 
informationssamfundstjenester eller radio-
eller tv-indholdstjenester. Adgang omfatter 
bl.a. adgang til netelementer og tilhørende 
faciliteter, der kan indebære tilslutning af 
udstyr, såvel kabel- som radiobaseret 
tilslutning (dette omfatter navnlig adgang 
til abonnentledninger og de nødvendige 

a) "adgang": tilrådighedsstillelse af 
faciliteter og/eller tjenester for en anden 
virksomhed på nærmere fastsatte vilkår og 
på eksklusivt eller ikke-eksklusivt grundlag 
med henblik på udbud af elektroniske 
kommunikationstjenester, 
informationssamfundstjenester eller radio-
eller tv-indholdstjenester. Adgang omfatter 
bl.a. adgang til netelementer og tilhørende 
faciliteter, der kan indebære tilslutning af 
udstyr, såvel kabel- som radiobaseret 
tilslutning (dette omfatter navnlig adgang 
til abonnentledninger og de nødvendige 
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faciliteter og tjenester med henblik på 
tilvejebringelse af tjenester via 
abonnentledninger), adgang til fysisk 
infrastruktur, herunder bygninger, 
kabelkanaler og master, adgang til 
relevante softwaresystemer, herunder 
drifts-støttesystemer, adgang til 
nummerkonvertering eller systemer, der 
tilbyder tilsvarende funktioner, adgang til 
fastnet og mobilnet, navnlig med henblik 
på roaming, og adgang til 
adgangsstyringssystemer til digitale tv-
tjenester og adgang til virtuelle 
nettjenester.'

faciliteter og tjenester med henblik på 
tilvejebringelse af tjenester via 
abonnentledninger), adgang til fysisk 
infrastruktur, herunder bygninger, 
kabelkanaler og master, adgang til 
relevante softwaresystemer, herunder 
drifts-støttesystemer, adgang til 
nummerkonvertering eller systemer, der 
tilbyder tilsvarende funktioner, adgang til 
fakturerings- og opkrævningstjenester 
samt til abonnentdatabaser for 
nummeroplysningstjenester; adgang til 
fastnet og mobilnet, navnlig med henblik 
på roaming, og adgang til 
adgangsstyringssystemer til digitale tv-
tjenester og adgang til virtuelle 
nettjenester.'

Or. en

Begrundelse

Nummeroplysningstjenester er vigtige tjenester for handicappede og ældre brugere og for 
brugere generelt. Fakturerings- og opkrævningstjenester samt adgang til abonnentdatabaser 
er væsentlige faciliteter, som en telekommunikationsudbyder, der kontrollerer adgangen til 
slutbrugerne, skal yde over for leverandører af nummeroplysningstjenester i henhold til 
konkurrencedirektivet (artikel 5). Adgang til abonnentdatabaser omtales specifikt i artikel 25, 
stk. 2, i forsyningspligtdirektivet.

Ændringsforslag 618
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "adgang": tilrådighedsstillelse af 
faciliteter og/eller tjenester for en anden 
virksomhed på nærmere fastsatte vilkår og 
på eksklusivt eller ikke-eksklusivt grundlag 
med henblik på udbud af elektroniske 
kommunikationstjenester, 
informationssamfundstjenester eller radio-

a) "adgang": tilrådighedsstillelse af 
faciliteter og/eller tjenester for en anden 
virksomhed på nærmere fastsatte vilkår og 
på eksklusivt eller ikke-eksklusivt grundlag 
med henblik på udbud af elektroniske 
kommunikationstjenester, 
informationssamfundstjenester eller radio-
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eller tv-indholdstjenester. Adgang omfatter 
bl.a. adgang til netelementer og tilhørende 
faciliteter, der kan indebære tilslutning af 
udstyr, såvel kabel- som radiobaseret 
tilslutning (dette omfatter navnlig adgang 
til abonnentledninger og de nødvendige 
faciliteter og tjenester med henblik på 
tilvejebringelse af tjenester via 
abonnentledninger), adgang til fysisk 
infrastruktur, herunder bygninger, 
kabelkanaler og master, adgang til 
relevante softwaresystemer, herunder 
drifts-støttesystemer, adgang til 
nummerkonvertering eller systemer, der 
tilbyder tilsvarende funktioner, adgang til 
fastnet og mobilnet, navnlig med henblik 
på roaming, og adgang til 
adgangsstyringssystemer til digitale tv-
tjenester og adgang til virtuelle 
nettjenester.'

eller tv-indholdstjenester. Adgang omfatter 
bl.a. adgang til netelementer og tilhørende 
faciliteter, der kan indebære tilslutning af 
udstyr, såvel kabel- som radiobaseret 
tilslutning (dette omfatter navnlig adgang 
til abonnentledninger og de nødvendige 
faciliteter og tjenester med henblik på 
tilvejebringelse af tjenester via 
abonnentledninger), adgang til fysisk 
infrastruktur, herunder bygninger, 
kabelkanaler og master, adgang til 
relevante softwaresystemer, herunder 
drifts-støttesystemer, adgang til 
nummerkonvertering eller systemer, der 
tilbyder tilsvarende funktioner, adgang til 
fakturerings- og opkrævningstjenester 
samt til abonnentdatabaser for 
nummeroplysningstjenester; adgang til 
fastnet og mobilnet, navnlig med henblik 
på roaming, og adgang til 
adgangsstyringssystemer til digitale tv-
tjenester og adgang til virtuelle 
nettjenester.'

Or. en

Begrundelse

Nummeroplysningstjenester er vigtige tjenester for handicappede og ældre brugere og for 
brugere generelt. Fakturerings- og opkrævningstjenester samt adgang til abonnentdatabaser 
er væsentlige faciliteter, som en telekommunikationsudbyder, der kontrollerer adgangen til 
slutbrugerne, skal yde over for leverandører af nummeroplysningstjenester i henhold til 
konkurrencedirektivet (artikel 5). Adgang til abonnentdatabaser omtales specifikt i artikel 25, 
stk. 2, i forsyningspligtdirektivet.

Ændringsforslag 619
Stefano Zappalà

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "adgang": tilrådighedsstillelse af 
faciliteter og/eller tjenester for en anden 
virksomhed på nærmere fastsatte vilkår og 
på eksklusivt eller ikke-eksklusivt grundlag 
med henblik på udbud af elektroniske 
kommunikationstjenester, 
informationssamfundstjenester eller radio-
eller tv-indholdstjenester. Adgang omfatter 
bl.a. adgang til netelementer og tilhørende 
faciliteter, der kan indebære tilslutning af 
udstyr, såvel kabel- som radiobaseret 
tilslutning (dette omfatter navnlig adgang 
til abonnentledninger og de nødvendige 
faciliteter og tjenester med henblik på 
tilvejebringelse af tjenester via 
abonnentledninger), adgang til fysisk 
infrastruktur, herunder bygninger, 
kabelkanaler og master, adgang til 
relevante softwaresystemer, herunder 
drifts-støttesystemer, adgang til 
nummerkonvertering eller systemer, der 
tilbyder tilsvarende funktioner, adgang til 
fastnet og mobilnet, navnlig med henblik 
på roaming, og adgang til 
adgangsstyringssystemer til digitale tv-
tjenester og adgang til virtuelle 
nettjenester.'

a) "adgang": tilrådighedsstillelse af 
faciliteter og/eller tjenester for en anden 
virksomhed på nærmere fastsatte vilkår og 
på eksklusivt eller ikke-eksklusivt grundlag 
med henblik på udbud af elektroniske 
kommunikationstjenester, 
informationssamfundstjenester eller radio-
eller tv-indholdstjenester. Adgang omfatter 
bl.a. adgang til netelementer og tilhørende 
faciliteter, der kan indebære tilslutning af 
udstyr, såvel kabel- som radiobaseret 
tilslutning (dette omfatter navnlig adgang 
til abonnentledninger og de nødvendige 
faciliteter og tjenester med henblik på 
tilvejebringelse af tjenester via 
abonnentledninger), adgang til fysisk 
infrastruktur, herunder bygninger, 
kabelkanaler og master, adgang til 
relevante softwaresystemer, herunder 
drifts-støttesystemer, adgang til 
nummerkonvertering eller systemer, der 
tilbyder tilsvarende funktioner, adgang til 
fakturerings- og opkrævningstjenester 
samt til abonnentdatabaser for 
nummeroplysningstjenester; adgang til 
fastnet og mobilnet, navnlig med henblik 
på roaming, og adgang til 
adgangsstyringssystemer til digitale tv-
tjenester og adgang til virtuelle 
nettjenester.'

Or. en

Begrundelse

Nummeroplysningstjenester er vigtige tjenester for handicappede og ældre brugere og for 
brugere generelt. Fakturerings- og opkrævningstjenester samt adgang til abonnentdatabaser 
er væsentlige faciliteter, som en telekommunikationsudbyder, der kontrollerer adgangen til 
slutbrugerne, skal yde over for leverandører af nummeroplysningstjenester i henhold til 
konkurrencedirektivet (artikel 5). Adgang til abonnentdatabaser omtales specifikt i artikel 25, 
stk. 2, i forsyningspligtdirektivet.
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Ændringsforslag 620
Patrizia Toia

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "adgang": tilrådighedsstillelse af 
faciliteter og/eller tjenester for en anden 
virksomhed på nærmere fastsatte vilkår og 
på eksklusivt eller ikke-eksklusivt grundlag 
med henblik på udbud af elektroniske 
kommunikationstjenester, 
informationssamfundstjenester eller radio-
eller tv-indholdstjenester. Adgang omfatter 
bl.a. adgang til netelementer og tilhørende 
faciliteter, der kan indebære tilslutning af 
udstyr, såvel kabel- som radiobaseret 
tilslutning (dette omfatter navnlig adgang 
til abonnentledninger og de nødvendige 
faciliteter og tjenester med henblik på 
tilvejebringelse af tjenester via 
abonnentledninger), adgang til fysisk 
infrastruktur, herunder bygninger, 
kabelkanaler og master, adgang til 
relevante softwaresystemer, herunder 
drifts-støttesystemer, adgang til 
nummerkonvertering eller systemer, der 
tilbyder tilsvarende funktioner, adgang til 
fastnet og mobilnet, navnlig med henblik 
på roaming, og adgang til 
adgangsstyringssystemer til digitale tv-
tjenester og adgang til virtuelle 
nettjenester.'

a) "adgang": tilrådighedsstillelse af 
faciliteter og/eller tjenester for en anden 
virksomhed på nærmere fastsatte vilkår og 
på eksklusivt eller ikke-eksklusivt grundlag 
med henblik på udbud af elektroniske 
kommunikationstjenester, 
informationssamfundstjenester eller radio-
eller tv-indholdstjenester. Adgang omfatter 
bl.a. adgang til netelementer og tilhørende 
faciliteter, der kan indebære tilslutning af 
udstyr, såvel kabel- som radiobaseret 
tilslutning (dette omfatter navnlig adgang 
til abonnentledninger og de nødvendige 
faciliteter og tjenester med henblik på 
tilvejebringelse af tjenester via 
abonnentledninger), adgang til fysisk 
infrastruktur, herunder bygninger, 
kabelkanaler og master, adgang til 
relevante softwaresystemer, herunder 
drifts-støttesystemer, adgang til 
nummerkonvertering eller systemer, der 
tilbyder tilsvarende funktioner, adgang til 
fakturerings- og opkrævningstjenester 
samt til abonnentdatabaser for 
nummeroplysningstjenester; adgang til 
tredjepartsfaktureringstjenester; adgang 
til fastnet og mobilnet, navnlig med 
henblik på roaming, og adgang til 
adgangsstyringssystemer til digitale tv-
tjenester og adgang til virtuelle 
nettjenester.'

Or. en

Begrundelse

Nummeroplysningstjenester er vigtige tjenester for handicappede og ældre brugere og for 
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brugere generelt. Tredjepartsfakturering og adgang til abonnentdatabaser er væsentlige 
faciliteter, som en telekommunikationsudbyder, der kontrollerer adgangen til slutbrugerne, 
skal yde over for leverandører af nummeroplysningstjenester i henhold til 
konkurrencedirektivet (artikel 5). Adgang til abonnentdatabaser omtales specifikt i artikel 25, 
stk. 2, i forsyningspligtdirektivet.

Ændringsforslag 621
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1a (nyt)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Artikel 2, litra e), affattes således:
"(e) "abonnentledninger": den fysiske 
ledning, der forbinder 
nettermineringspunktet [...] til en 
lokalcentrals hovedfordeler eller et 
tilsvarende punkt, i faste offentlige 
elektroniske kommunikationsnet, hvor 
forbindelsen kan vurderes teknisk."

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget opdaterer definitionen af abonnentledning i adgangsdirektivet med henblik 
på at sikre teknologisk neutralitet og bringe den på linje med den nye definition på 
Kommissionens relevante markeder. Når ændringsforslagene er godkendt, kan mange 
abonnentledninger helt eller delvist sammensættes af fibre, og der kræves således teknologisk 
neutralitet for at sikre, at rammen er fremtidssikret.

Ændringsforslag 622
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 2 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Artikel 2, litra e), affattes således:
"(e) "abonnentledninger": den fysiske 
ledning, der forbinder 
nettermineringspunktet [...] til en 
lokalcentrals hovedfordeler eller et 
tilsvarende punkt, i faste offentlige 
elektroniske kommunikationsnet, hvor 
forbindelsen kan vurderes teknisk."

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget opdaterer definitionen af abonnentledning i adgangsdirektivet med henblik 
på at sikre teknologisk neutralitet og bringe den på linje med den nye definition på 
Kommissionens relevante markeder. Når ændringsforslagene er godkendt, kan mange 
abonnentledninger helt eller delvist sammensættes af fibre, og der kræves således teknologisk 
neutralitet for at sikre, at rammen er fremtidssikret.

Ændringsforslag 623
Reino Paasilinna

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Artikel 2, litra e), affattes således:
"(e) "abonnentledninger": den fysiske 
ledning, der forbinder 
nettermineringspunktet [...] til en 
lokalcentrals hovedfordeler eller et 
tilsvarende punkt, i faste offentlige 
elektroniske kommunikationsnet, hvor 
forbindelsen kan vurderes teknisk."

Or. en
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Begrundelse

Definitionen af abonnentledning i adgangsdirektivet bør opdateres med henblik på 
teknologisk neutralitet og bringe definitionen på linje med den nye definition på 
Kommissionens relevante markeder. Når ændringsforslagene er godkendt, kan mange 
abonnentledninger helt eller delvist sammensættes af fibre, og der kræves således teknologisk 
neutralitet for at sikre, at rammen er fremtidssikret.

Ændringsforslag 624
Mary Honeyball

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Artikel 2, litra e), affattes således:
"(e) "abonnentledninger": den fysiske 
ledning, der forbinder 
nettermineringspunktet [...] til en 
lokalcentrals hovedfordeler eller et 
tilsvarende punkt, i faste offentlige 
elektroniske kommunikationsnet, hvor 
forbindelsen kan vurderes teknisk."

Or. en

Begrundelse

Litra e) i det oprindelige direktiv behøver en opdatering for at afspejle, at 
"abonnentledningerne" sikrer adgang til elektroniske kommunikationsnet og ikke blot til det 
offentlige telefonnet. Dette bidrager også til at sikre teknologisk neutralitet.

Ændringsforslag 625
Rebecca Harms

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 2 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Artikel 2, litra e), affattes således:
"(e) "abonnentledninger": den fysiske 
ledning, der forbinder 
nettermineringspunktet [...] til en 
lokalcentrals hovedfordeler eller et 
tilsvarende punkt, i faste offentlige 
elektroniske kommunikationsnet, hvor 
forbindelsen kan vurderes teknisk."

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget opdaterer definitionen af abonnentledning i adgangsdirektivet med henblik 
på at sikre teknologisk neutralitet og bringe den på linje med den nye definition på 
Kommissionens relevante markeder. Når ændringsforslagene er godkendt, kan mange 
abonnentledninger helt eller delvist sammensættes af fibre, og der kræves således teknologisk 
neutralitet for at sikre, at rammen er fremtidssikret.

Ændringsforslag 626
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 2 
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udbydere af offentlige 
kommunikationsnet har ret og, hvis andre 
virksomheder, der har en tilsvarende 
tilladelse i overensstemmelse med artikel 4 
i direktiv 2002/20/EF 
(tilladelsesdirektivet), anmoder derom, 
også pligt til indbyrdes at forhandle sig 
frem til aftaler om samtrafik med henblik 
på at udbyde offentligt tilgængelige 
elektroniske kommunikationstjenester, så 
det sikres, at disse tjenester kan udbydes i 
hele Fællesskabet, og at der er 
interoperabilitet. Udbydere skal tilbyde 

1. Udbydere af offentlige 
kommunikationsnet har ret og, hvis andre 
virksomheder, der har en tilsvarende 
tilladelse i overensstemmelse med artikel 4 
i direktiv 2002/20/EF 
(tilladelsesdirektivet), anmoder derom, 
også pligt til indbyrdes at forhandle sig 
frem til aftaler om samtrafik med henblik 
på at udbyde offentligt tilgængelige 
elektroniske kommunikationstjenester eller 
levere radio- eller tv-indholds- eller 
informationssamfundstjenester, så det 
sikres, at disse tjenester kan udbydes i hele 
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andre virksomheder adgang og samtrafik 
på vilkår og betingelser, der er i 
overensstemmelse med de forpligtelser, 
som pålægges af de nationale 
tilsynsmyndigheder i medfør af artikel 5, 6, 
7 og 8.

Fællesskabet, og at der er interoperabilitet. 
Udbydere skal tilbyde andre virksomheder 
adgang og samtrafik på vilkår og 
betingelser, der er i overensstemmelse med 
de forpligtelser, som pålægges af de 
nationale tilsynsmyndigheder i medfør af 
artikel 5, 6, 7 og 8.

Or. es

Begrundelse

Med henblik på overensstemmelse med den foreslåede definition af adgang.

Ændringsforslag 627
Dominique Vlasto

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 2 
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udbydere af offentlige 
kommunikationsnet har ret og, hvis andre 
virksomheder, der har en tilsvarende 
tilladelse i overensstemmelse med artikel 4 
i direktiv 2002/20/EF 
(tilladelsesdirektivet), anmoder derom, 
også pligt til indbyrdes at forhandle sig 
frem til aftaler om samtrafik med henblik 
på at udbyde offentligt tilgængelige 
elektroniske kommunikationstjenester, så 
det sikres, at disse tjenester kan udbydes i 
hele Fællesskabet, og at der er 
interoperabilitet. Udbydere skal tilbyde 
andre virksomheder adgang og samtrafik 
på vilkår og betingelser, der er i 
overensstemmelse med de forpligtelser, 
som pålægges af de nationale 
tilsynsmyndigheder i medfør af artikel 5, 6, 
7 og 8.

1. Udbydere af offentlige 
kommunikationsnet har ret og, hvis andre 
virksomheder, der har en tilsvarende 
tilladelse i overensstemmelse med artikel 4 
i direktiv 2002/20/EF 
(tilladelsesdirektivet), anmoder derom, 
også pligt til indbyrdes at forhandle sig 
frem til aftaler om samtrafik med henblik 
på at udbyde offentligt tilgængelige 
elektroniske kommunikationstjenester, så 
det sikres, at disse tjenester kan udbydes i 
hele Fællesskabet, og at der er 
interoperabilitet. Udbydere skal tilbyde 
andre virksomheder adgang og samtrafik 
på vilkår og betingelser, der er i 
overensstemmelse med de forpligtelser, 
som pålægges af de nationale 
tilsynsmyndigheder i medfør af artikel 5, 6, 
7 og 8. Vilkårene og betingelserne for 
samtrafik må imidlertid ikke medføre 
uberettigede hindringer for 
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interoperabilitet.

Or. en

Begrundelse

Samtrafik er en rettighed, som ikke må underkendes ved uberettigede forhold. Uden direte 
forbindelse til den tjenestekrævede infrastrukturordning for logonet, som er gjort unødigt 
kompleks med henblik på at skabe hindringer for samtrafik (højere udgifter etc.).

Ændringsforslag 628
Gianni De Michelis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 3 – litra -a 
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-a) Stk. 1, første afsnit, affattes således:
"1. De nationale tilsynsmyndigheder skal 
med henblik på at virkeliggøre 
målsætningerne i artikel 8 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet) tilskynde 
til og, når det er hensigtsmæssigt, sørge 
for, at der i henhold til bestemmelserne i 
direktivet etableres den fornødne adgang 
og samtrafik og sikres interoperabilitet 
mellem tjenesterne, samt varetage deres 
ansvar med henblik på at fremme 
effektivitet, infrastrukturbaseret og 
holdbar konkurrence og investering og 
innovation samt skabe flest mulige fordele 
for slutbrugerne."

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt udtrykkeligt at inddrage infrastrukturinvestering og innovation, for at de 
nationale tilsynsmyndigheder tager disse to centrale emner i betragtning i forbindelse med 
anvendelse af accessremedier. Infrastrukturinvestering og innovation er nøglen til en 
moderne og opdateret europæisk telekommunikationsinfrastruktur.
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Ændringsforslag 629
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 3 – litra -a (ny)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-a) Stk. 1, litra a), affattes således:
"a) i det omfang, det er nødvendigt for at 
sikre end-to-end-forbindelse, kunne 
indføre forpligtelser for virksomheder, der 
kontrollerer adgangen til slutbrugere, 
herunder i begrundede tilfælde pligt til at 
sammenkoble deres net eller gøre deres 
tjenester interoperable, hvis det ikke 
allerede er sket;"

Or. es

Begrundelse

Med henblik på overensstemmelse med den foreslåede definition af adgang.

Ændringsforslag 630
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 3 – litra -a (ny)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-a) Pkt. (a), andet afsnit, affattes således:

"(a) i det omfang, det er nødvendigt for 
at sikre end-to-end-forbindelse og 
adgang til tjenester, kunne indføre 
forpligtelser for virksomheder, der 
kontrollerer adgangen til slutbrugere, 
herunder i begrundede tilfælde pligt til 
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at sammenkoble deres net på fair og 
rimelige vilkår, hvis det ikke allerede er 
sket;"

Or. en

Begrundelse

Definitionen af "samtrafik" omfatter tilladelse til brugeren af et netværk til adgang til 
tjenester, der udbydes af en anden. De nationale tilsynsmyndigheders evne til at sikre dette 
eller at fastsætte fair og rimelige vilkår for sådan samtrafik eller adgang er imidlertid ikke 
tydelig i teksten. Spørgsmålet om sikring af adgang til tjenesterne kan blive stadig mere 
relevant i et miljø med en vis grad af konkurrence (f.eks. ingen dominans), men utilstrækkelig 
dynamisme til at sikre, at kundernes behov opfyldes.

Ændringsforslag 631
Rebecca Harms

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 3 – litra -a (ny)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-a) Pkt. (a), andet afsnit, affattes således:

"(a) i det omfang, det er nødvendigt for 
at sikre end-to-end-forbindelse og 
adgang til tjenester, kunne indføre 
forpligtelser for virksomheder, der 
kontrollerer adgangen til slutbrugere, 
herunder i begrundede tilfælde pligt til 
sammenkoble deres net på fair og 
rimelige vilkår, hvis det ikke allerede er
sket;"

Or. en

Begrundelse

Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users, and for users 
in general. Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting 
directory enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set 
their own retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets 
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Recommendation). There is no justification for access operators to charge any differently to 
other similar interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services are fully delivered to end users.

Ændringsforslag 632
Stefano Zappalà

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 3 – litra -a (ny)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-a) Pkt. (a), andet afsnit, affattes således:
"(a) i det omfang, det er nødvendigt for 
at sikre end-to-end-forbindelse eller fair
og rimelig adgang til tjenester, kunne 
indføre forpligtelser for virksomheder, 
der kontrollerer adgangen til 
slutbrugere, herunder i begrundede 
tilfælde pligt til at sammenkoble deres 
net eller gøre dette på objektive, 
gennemsigtige, omkostningsorienterede 
og ikkediskriminerende vilkår, hvis det 
ikke allerede er sket;"

Or. en

Begrundelse

Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users, and for users 
in general. Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting 
directory enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set 
their own retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets 
Recommendation). There is no justification for access operators to charge any differently to 
other similar interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services are fully delivered to end users.
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Ændringsforslag 633
Gabriele Albertini

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 3 – litra -a (ny)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-a) Pkt. (a), andet afsnit, affattes således:
"(a) i det omfang, det er nødvendigt for 
at sikre end-to-end-forbindelse eller fair 
og rimelig adgang til tjenester, kunne 
indføre forpligtelser for virksomheder, 
der kontrollerer adgangen til 
slutbrugere, herunder i begrundede 
tilfælde pligt til at sammenkoble deres 
net eller gøre dette på objektive, 
gennemsigtige, omkostningsorienterede 
og ikkediskriminerende vilkår, hvis det 
ikke allerede er sket;"

Or. en

Begrundelse

Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users, and for users 
in general. Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting 
directory enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set 
their own retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets 
Recommendation). There is no Begrundelse for access operators to charge any differently to 
other similar interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services are fully delivered to end users.

Ændringsforslag 634
Fiona Hall

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 3 – litra -a (ny)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-a) Pkt. (a), andet afsnit, affattes således:
"(a) i det omfang, det er nødvendigt for at 
sikre end-to-end-forbindelse eller fair og 
rimelig adgang til tredjepartstjenester, 
kunne indføre forpligtelser for 
virksomheder, der kontrollerer adgangen 
til slutbrugere, herunder i begrundede 
tilfælde pligt til at sammenkoble deres net 
eller gøre dette på objektiv, gennemsigtig, 
omkostningsorienterede og 
ikkediskriminerende vis, hvis det ikke 
allerede er sket;"

Or. en

Begrundelse

Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users, and for users 
in general. Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting 
directory enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set 
their own retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets 
Recommendation). There is no Begrundelse for access operators to charge any differently to 
other similar interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services are fully delivered to end users.

Ændringsforslag 635
Catherine Trautmann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 3 – litra -a (ny)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-a) Pkt. (a), andet afsnit, affattes således:
"(a) i det omfang, det er nødvendigt for at 
sikre end-to-end-forbindelse eller fair og 
rimelig adgang til tredjepartstjenester, 
kunne indføre forpligtelser for 
virksomheder, der kontrollerer adgangen 
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til slutbrugere, herunder i begrundede 
tilfælde pligt til at sammenkoble deres net 
eller gøre dette på objektiv, gennemsigtig, 
omkostningsorienterede og 
ikkediskriminerende vis, hvis det ikke 
allerede er sket;"

Or. en

Begrundelse

Slutbrugerne bør have adgang til tredjepartstjenester som f.eks. nummeroplysningstjenester, 
som er af central betydning for handicappede og ældre brugere og for brugere i 
almindelighed. De på nuværende tidspunkt uregulerede accessudbydere opkræver højere 
priser for at tilslutte  nummeroplysningstjenester uden begrundelse for at opkræve anderledes 
end for andre lignende samtrafikprodukter bestående  afvikling af trafik til og fra et 
samtrafikpunkt.  Disse problemer skal løses for at sikre slutbrugerne det fulde udbytte af 
konkurrencen inden for nummeroplysningstjenester.

Ændringsforslag 636
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 3 – litra -a a (ny)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-aa) I stk. 1, andet afsnit, tilføjes 
følgende punkt:
"(ba) sikre en effektiv udnyttelse af 
frekvenserne."

Or. en

Begrundelse

Enhver risiko for "skadelig interferens" udgør en "alvorlig risiko".

Den foreslåede mekanisme til fornyet gennemgang af eksisterende rettigheder er ikke 
realistisk, som det fremgår af begrundelsen for ændringsforslagene til rammedirektivets 
artikel 9a.
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Ændringsforslag 637
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 3 – litra a
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forpligtelser og betingelser, der indføres 
i overensstemmelse med stk. 1, skal være 
objektive, transparente, forholdsmæssige 
og ikke-diskriminerende og skal 
gennemføres efter procedurerne i artikel 6 
og 7 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet).

2. Forpligtelser og betingelser, der indføres 
i overensstemmelse med stk. 1, skal være 
objektive, transparente, forholdsmæssige 
og ikke-diskriminerende og skal 
gennemføres efter procedurerne i artikel 6 
og 7 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet). I forbindelse med 
vurderingen af de påkrævede 
foranstaltningers proportionalitet, bør 
medlemsstaternes nationale 
tilsynsmyndigheder tage hensyn til de 
forskellige konkurrencesituationer, som 
findes i de pågældende medlemsstaters 
forskellige områder. Hvis der foregår 
konkurrence i et givet geografisk område, 
kan de nationale tilsynsmyndigheder 
ophæve unødvendige forpligtelser for 
dermed at gøre det muligt at tilpasse 
dereguleringen til markedsbehovene.  Til 
dette formål skal de tage hensyn til 
behovet for at bevare konkurrencen på 
infrastrukturen.

Or. es

Begrundelse

Tanken er at præcisere, at engrossalgsniveauet vill blive reguleret i henhold til de 
konkurrencesituationer, der findes i EU’s forskellige geografiske områder, hvilket således vil 
bidrage til at slippe af med unødvendige former for regulering.



AM\726891DA.doc 35/101 PE407.731v01-00

DA

Ændringsforslag 638
Gianni De Michelis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 3 – litra a
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forpligtelser og betingelser, der indføres 
i overensstemmelse med stk. 1, skal være 
objektive, transparente, forholdsmæssige 
og ikke-diskriminerende og skal 
gennemføres efter procedurerne i artikel 6 
og 7 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet).

2. Forpligtelser og betingelser, der indføres 
i overensstemmelse med stk. 1, skal være 
objektive, transparente, forholdsmæssige 
og ikke-diskriminerende og skal 
gennemføres efter procedurerne i artikel 6 
og 7 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet). I forbindelse med 
vurderingen af de pålagte forpligtelsers og 
betingelsers proportionalitet bør de 
nationale tilsynsmyndigheder tage hensyn 
til de forskellige konkurrencebetingelser, 
som findes i medlemsstaternes forskellige 
områder.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt udtrykkeligt at inddrage infrastrukturinvestering og innovation, for at de 
nationale tilsynsmyndigheder tager disse to centrale emner i betragtning i forbindelse med 
anvendelse af accessremedier. Infrastrukturinvestering og innovation er nøglen til en 
moderne og opdateret europæisk telekommunikationsinfrastruktur.

Ændringsforslag 639
Angelika Niebler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 3
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forpligtelser og betingelser, der indføres 2. Forpligtelser og betingelser, der indføres 
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i overensstemmelse med stk. 1, skal være 
objektive, transparente, forholdsmæssige 
og ikke-diskriminerende og skal 
gennemføres efter procedurerne i artikel 6 
og 7 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet).’

i overensstemmelse med stk. 1, skal være 
objektive, transparente, forholdsmæssige 
og ikke-diskriminerende, skal desuden 
tage hensyn til forskellene i 
konkurrenceudviklingen i 
medlemsstaternes individuelle geografiske 
regioner og skal gennemføres efter 
procedurerne i artikel 6 og 7 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet).

Or. de

Begrundelse

Konkurrencen har udviklet sig på forskellig vis i medlemsstaterne. Stærk konkurrence findes 
således først og fremmest i storbyregionerne. Det bør de nationale tilsynsmyndigheder tage i 
betragtning på passende vis.

Ændringsforslag 640
Erika Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 3 – litra a a (ny)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) Det følgende stykke tilføjes:
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"2a. I forbindelse med vurderingen af de 
pålagte foranstaltninger i lyset af 
udviklingen af konkurrencen på 
infrastrukturen bør de nationale 
tilsynsmyndigheder tage hensyn til de 
forskellige konkurrencebetingelser, som 
findes i medlemsstaternes forskellige 
geografiske områder. De nationale 
tilsynsmyndigheder skal fjerne 
unødvendige forpligtelser med henblik på 
at sikre, at overgangen fra en 
sektorspecifik ex-ante regulering til 
konkurrencelovgivning ikke hindres eller
forsinkes, hvor konkurrencen på 
infrastrukturen i et geografisk område er 
konkurrencedygtig eller så godt som 
konkurrencedygtig."

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede tilføjelse til artikel  5, stk. 2, i adgangsdirektivet sigter mod en 
overgangsordning, som skal finde anvendelse på de forskellige geografiske områder i 
medlemsstaterne, og som fjerner sektorspecifik ex-ante regulering i sådanne geografiske 
områder med konkurrence på infrastrukturen.

Ændringsforslag 641
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 3 – litra a a (ny)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 5 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) Det følgende stykke tilføjes:
"2a. "2a. I forbindelse med vurderingen 
af de pålagte foranstaltningers 
proportionalitet, bør de nationale 
tilsynsmyndigheder tage hensyn til de 
forskellige konkurrencebetingelser, som 
findes i medlemsstaternes forskellige 
områder.
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Hvis et geografisk område er 
konkurrencedygtigt, skal de nationale 
tilsynsmyndigheder fjerne unødvendige 
forpligtelser for dermed at sikre, at 
dereguleringen tilpasses til 
markedsbehovene. De nationale 
tilsynsmyndigheder skal i den forbindelse 
tage behørigt hensyn til behovet for at 
beskytte infrastrukturen for 
konkurrence."

Or. en

Begrundelse

Ex ante-regulering skal som hovedregel begrænses til økonomiske flaskehalse. Hvis den 
effektive konkurrence er blevet udviklet i en bestemt region, skal reguleringen dermed fjernes.

Ændringsforslag 642
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 3 – litra b
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 5 – stk. 3 og 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Stk. 3 og 4 udgår. udgår

Or. en

Begrundelse

Definitionen af "samtrafik" omfatter tilladelse til brugeren af et netværk til adgang til 
tjenester, der udbydes af en anden. De nationale tilsynsmyndigheders evne til at sikre dette 
eller at fastsætte fair og rimelige vilkår for sådan samtrafik eller adgang er imidlertid ikke 
tydelig i teksten og ville blive yderligere undermineret, hvis disse bestemmelser udgår. 
Spørgsmålet om sikring af adgang til tjenesterne kan blive stadig mere relevant i et miljø med 
en vis grad af konkurrence (f.eks. ingen dominans), men utilstrækkelig dynamisme til at sikre, 
at kundernes behov opfyldes.
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Ændringsforslag 643
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 6 – litra b – litra ii
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) Som andet punktum i andet afsnit 
indsættes: "Kommissionen tager nøje 
hensyn til den udtalelse, som 
markedsmyndigheden forelægger i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, 
litra m), i forordning [……/EF]."

udgår

Or. es

Ændringsforslag 644
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 6 a (nyt)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Artikel 9, stk. 1, affattes således:
""1. De nationale tilsynsmyndigheder kan 
i medfør af bestemmelserne i artikel 8 
pålægge forpligtelser vedrørende 
transparens i forbindelse med samtrafik 
og/eller adgang, og kræve, at udbydere 
skal offentliggøre bestemte oplysninger, 
som f.eks. regnskabsoplysninger, tekniske 
specifikationer, netkarakteristika, 
restriktioner vedrørende adgang til 
tjenester og udstyr, 
trafikforvaltningspolitikker, betingelser og
vilkår for levering og anvendelse samt 
priser."

Or. en
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Begrundelse

De nationale reguleringer behøver klare beføjelser til at pålægge 
gennemsigtighedsforpligtelser med hensyn til trafikforvaltningspolitikker vedrørende alle 
former for restriktioner mod slutbrugerens adgangs- og trafikforvaltningspolitikker.

Ændringsforslag 645
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 6 b (nyt)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Artikel 9, stk. 4, affattes således:
"4. "4. Når en udbyder i henhold til 
artikel 12 har vist sig at have en stærk 
markedsposition på et relevant marked i 
henhold til artikel [15 i rammedirektivet] 
med hensyn til lokal adgang til et bestemt 
sted, skal de nationale tilsynsmyndigheder 
uanset stk. 3 sikre, at der offentliggøres et 
standardtilbud, der som mindstekrav 
indeholder de elementer, der er fastsat i 
bilag II.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget opdaterer beskrivelsen af adgang som et resultat af dominans i 
abonnentledningen i adgangsdirektivet med henblik på at sikre teknologisk neutralitet og 
bringe den på linje med den nye definition på Kommissionens relevante markeder. Når 
ændringsforslagene er godkendt, kan mange abonnentledninger helt eller delvist 
sammensættes af fibre, og der kræves således teknologisk neutralitet for at sikre, at rammen 
er fremtidssikret.



AM\726891DA.doc 41/101 PE407.731v01-00

DA

Ændringsforslag 646
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 6 b (nyt)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Artikel 9, stk. 4, affattes således:
"4. "4. Når en udbyder har vist sig at 
have en stærk markedsposition på et 
relevant marked i henhold til artikel [15 i 
rammedirektivet] med hensyn til lokal 
adgang til et bestemt sted, skal de 
nationale tilsynsmyndigheder uanset stk. 
3 sikre, at der offentliggøres et 
standardtilbud, der som mindstekrav 
indeholder de elementer, der er fastsat i 
bilag II.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget opdaterer beskrivelsen af adgang som et resultat af dominans i 
abonnentledningen i adgangsdirektivet med henblik på at sikre teknologisk neutralitet og 
bringe den på linje med den nye definition på Kommissionens relevante markeder. Når 
ændringsforslagene er godkendt, kan mange abonnentledninger helt eller delvist 
sammensættes af fibre, og der kræves således teknologisk neutralitet for at sikre, at rammen 
er fremtidssikret.

Ændringsforslag 647
Patrizia Toia

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 6 b (nyt)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Artikel 9, stk. 4, affattes således:
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"4. "4. Når en udbyder har vist sig at 
have en stærk markedsposition på et 
relevant marked i henhold til artikel [15 i 
rammedirektivet] med hensyn til lokal 
adgang til et bestemt sted, skal de 
nationale tilsynsmyndigheder uanset stk. 
3 sikre, at der offentliggøres et 
standardtilbud, der som mindstekrav 
indeholder de elementer, der er fastsat i 
bilag II."

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget opdaterer beskrivelsen af adgang som et resultat af dominans i 
abonnentledningen i adgangsdirektivet med henblik på at sikre teknologisk neutralitet og 
bringe den på linje med den nye definition på Kommissionens relevante markeder. Når 
ændringsforslagene er godkendt, kan mange abonnentledninger helt eller delvist 
sammensættes  af fibre, og der kræves således teknologisk neutralitet for at sikre, at rammen 
er fremtidssikret.

Ændringsforslag 648
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 7
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan vedtage de 
ændringer til bilag II, der er nødvendige for 
at tilpasse det til den teknologiske 
udvikling og markedsudviklingen. Disse 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i direktivet, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol, jf. artikel 14, stk. 3. I særligt 
hastende tilfælde kan Kommissionen 
anvende hasteproceduren i artikel 14, stk. 
4. Kommissionen kan ved gennemførelsen
af bestemmelserne i dette stykke lade sig 
bistå af markedsmyndigheden.

5. Kommissionen kan vedtage de 
ændringer til bilag II, der er nødvendige for 
at tilpasse det til den teknologiske 
udvikling og markedsudviklingen. Disse 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i direktivet, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol, jf. artikel 14, stk. 3. I særligt 
hastende tilfælde kan Kommissionen 
anvende hasteproceduren i artikel 14, stk. 
4. Kommissionen kan ved gennemførelsen 
af bestemmelserne i dette stykke lade sig 
bistå af BERT.



AM\726891DA.doc 43/101 PE407.731v01-00

DA

Or. es

Ændringsforslag 649
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 8 – litra -a (ny)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-a) Stk. 1, første afsnit, affattes således:
"1. De nationale tilsynsmyndigheder kan i 
medfør af bestemmelserne i artikel 8 
pålægge udbydere forpligtelser til at 
efterkomme rimelige anmodninger om 
adgang til og anvendelse af specifikke 
netelementer og tilhørende faciliteter, 
bl.a. i tilfælde hvor den nationale 
tilsynsmyndighed er af den opfattelse, at 
nægtelse af adgang eller urimelige vilkår 
og betingelser med tilsvarende virkning vil 
kunne hindre, at der skabes et holdbart 
konkurrencebaseret marked i detailleddet, 
eller være i modstrid med slutbrugernes 
interesser. Navnlig i forbindelse med 
næste generation af accessnet skal 
adgangsforpligtelserne omfatte en 
forpligtelse til adgang ét sted, hvor der er 
det laveste merværdiniveau for de 
resterende flaskehalse, kabelkanaler og 
master, med henblik på at sikre 
maksimeret konkurrence på 
infrastrukturen. De nationale 
tilsynsmyndigheder skal afstå fra at 
pålægge eller regulere adgangen, hvis der 
er indgået frivillige handelsaftaler mellem 
parterne. I mangel af sådanne frivillige 
handelsaftaler kan udbyderne bl.a. blive 
påkrævet:"

Or. de
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Begrundelse

Reguleringen må ikke beskytte særlige forretningsmodeller; den skal snarere bringe 
økonomiske flaskehalse ned på nul.  For at minimere markedsforvridningerne skal 
reguleringen under alle omstændigheder principielt begrænses til det laveste 
merværdiniveau. 

Ændringsforslag 650
Gianni De Michelis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 8 – litra -a (ny)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-a) Den indledende tekst i stk. 1, andet 
afsnit, affattes således:
"De nationale tilsynsmyndigheder skal 
ikke pålægge adgangsforpligtelser, hvis 
der er indgået passende frivillige 
handelsaftaler mellem virksomheder. I 
mangel af frivillige handelsforhandlinger 
kan udbyderne bl.a. blive påkrævet:"

Or. en

Begrundelse

Deling af faciliteter bør kun pålægges, hvor der er forsyningsknaphed, som forhindrer 
markedskræfterne i at fungere korrekt.

Ændringsforslag 651
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 8 – litra a
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 12 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) at tilbyde samhusning eller andre 
former for delt brug af faciliteter, 

udgår
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herunder af kabelkanaler, bygninger, 
adgangsveje til bygninger, antenner, 
master, mandehuller og gadeskabe

Or. de

Begrundelse

Adgang til faciliteter behandles allerede i artikel 12 i rammedirektivet. En genindføjelse af 
adgangsdirektivet i artikel 12, stk. 1, er derfor overflødig. Desuden er yderligere udvidelse af 
adgangsforpligtelser til brugeridentitet, placering og tilstedeværelse ikke berettiget, idet dette 
ikke involverer økonomiske flaskehalse og derfor hidtil med rette heller ikke har været udsat 
for ex-ante regulering.

Ændringsforslag 652
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 8 – litra a
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) at tilbyde samhusning eller andre 
former for delt brug af faciliteter, 
herunder af kabelkanaler, bygninger, 
adgangsveje til bygninger, antenner, 
master, mandehuller og gadeskabe

udgår

Or. en

Begrundelse

Deling af faciliteter behandles allerede i forbindelse med artikel 12 i rammeafgørelsen. 
Artikel 12, stk. 1, litra f) er derfor overflødig.
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Ændringsforslag 653
Gianni De Michelis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 8 – litra a
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) at tilbyde samhusning eller andre former 
for delt brug af faciliteter, herunder af 
kabelkanaler, bygninger, adgangsveje til 
bygninger, antenner, master, mandehuller 
og gadeskabe

f) at tilbyde samhusning eller andre former 
for delt brug af faciliteter, herunder af 
kabelkanaler, bygninger, adgangsveje til 
bygninger, master og mandehuller

Or. en

Begrundelse

Gadeskabe bør ikke nævnes udtrykkeligt i listen over faciliteter, der kan indføres ved 
regulering. Grunden til dette er, at deling af et gadeskab er yderst kompliceret og kan føre til 
vanskeligheder pga. tilstedeværelse af forskellige udbydere i den samme beholder med 
elektronisk udstyr. 

Ændringsforslag 654
Catherine Trautmann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 8 – litra a a (ny)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) I stk. 1, andet afsnit, tilføjes følgende 
punkt:
"(fa) at give tredjeparter med et 
standardtilbud om adgang til 
kabelkanaler;"

Or. en
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Begrundelse

Nytilkomne bør kunne få adgang til kabelkanaler fra udbydere med en stærk markedsposition 
på en fair og ikkediskriminerende måde. Dette vil forenkle konkurrencen på infrastrukturen 
og overgangen til et fuldt konkurrencedrevet marked.

Ændringsforslag 655
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 8 – litra b
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 12 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) at tilbyde adgang til tilknyttede tjenester
såsom anvendelse af oplysninger om 
identitet, geografisk placering og 
tilstedeværelse

udgår

Or. de

Begrundelse

Adgang til faciliteter behandles allerede i artikel 12 i rammedirektivet. En genindføjelse af 
adgangsdirektivet i artikel 12, stk. 1, er derfor overflødig. Desuden er yderligere udvidelse af 
adgangsforpligtelser til brugeridentitet, placering og tilstedeværelse ikke berettiget, idet dette 
ikke involverer økonomiske flaskehalse og derfor hidtil med rette heller ikke har været udsat 
for ex-ante regulering.

Ændringsforslag 656
Gianni De Michelis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 8 – litra b
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(j) at tilbyde adgang til tilknyttede 
tjenester såsom anvendelse af oplysninger 
om identitet, geografisk placering og 

udgår
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tilstedeværelse

Or. en

Begrundelse

Tilsvarende vil det kræves, at en forholdsmæssig ex-ante politik om nye investeringer 
fokuserer på den regulerende intervention i de relevante flaskehalse, og at ex-ante regulering 
undgås, hvor handelsaftaler er mulige. Hvis der opstår konkurrence på upstream-
accessprodukter (f.eks. kabelkanaler), bør en udvidelse af regulering til downstream-niveau 
vurderes i henhold til proportionalitetsprincippet.

Ændringsforslag 657
Gabriele Albertini

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 8 – litra b a (ny)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2 – litra j a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) I stk. 1, andet afsnit, tilføjes følgende 
punkt:

"(ja) at tilbyde 
tredjepartsopkrævningstjenester og give 
leverandører af 
nummeroplysningstjenester adgang til 
abonnentdatabaser."

Or. en

Begrundelse

Nummeroplysningstjenester er vigtige tjenester for handicappede og ældre brugere og for 
brugere generelt. Tredjepartsfakturering og adgang til abonnentdatabaser er væsentlige 
faciliteter, som en telekommunikationsudbyder, der kontrollerer adgangen til slutbrugerne, 
skal yde over for leverandører af nummeroplysningstjenester i henhold til 
konkurrencedirektivet (artikel 5). Adgang til abonnentdatabaser omtales specifikt i artikel 25, 
stk. 2, i forsyningspligtdirektivet.
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Ændringsforslag 658
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 8 – litra b a (ny)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2 – litra j a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) I stk. 1, andet afsnit, tilføjes følgende 
punkt:

"(ja) at tilbyde 
tredjepartsopkrævningstjenester og give 
leverandører af 
nummeroplysningstjenester adgang til 
abonnentdatabaser."

Or. en

Begrundelse

Nummeroplysningstjenester er vigtige tjenester for handicappede og ældre brugere og for 
brugere generelt. Tredjepartsfakturering og adgang til abonnentdatabaser er væsentlige 
faciliteter, som en telekommunikationsudbyder, der kontrollerer adgangen til slutbrugerne, 
skal yde over for leverandører af nummeroplysningstjenester i henhold til 
konkurrencedirektivet (artikel 5). Adgang til abonnentdatabaser omtales specifikt i artikel 25, 
stk. 2, i forsyningspligtdirektivet.

Ændringsforslag 659
Stefano Zappalà

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 8 – litra b a (ny)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2 – litra j a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) I stk. 1, andet afsnit, tilføjes følgende 
punkt:
"(ja) at tilbyde 
tredjepartsopkrævningstjenester og give 
leverandører af 
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nummeroplysningstjenester adgang til 
abonnentdatabaser."

Or. en

Begrundelse

Nummeroplysningstjenester er vigtige tjenester for handicappede og ældre brugere og for 
brugere generelt. Tredjepartsfakturering og adgang til abonnentdatabaser er væsentlige 
faciliteter, som en telekommunikationsudbyder, der kontrollerer adgangen til slutbrugerne, 
skal yde over for leverandører af nummeroplysningstjenester i henhold til 
konkurrencedirektivet (artikel 5). Adgang til abonnentdatabaser omtales specifikt i artikel 25, 
stk. 2, i forsyningspligtdirektivet.

Ændringsforslag 660
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 8 – litra b b (ny)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2 – litra j b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bb) I stk. 1, andet afsnit, tilføjes følgende 
punkt:
"(jb) netudbyderne skal foreslå og tilbyde 
grænseoverskridende samtrafik til 
efterspørgende udbydere under rimelige 
og ikkediskriminerende betingelser for at 
gøre det muligt at opnå et yderligere fald i 
internationale samtaler."

Or. en

Begrundelse

Ubegrundede hindringer for interoperabilitet skal fjernes, enten via samtrafik eller roaming.  
Sådanne hindringer har direkte indvirkning på konkurrencen og derfor på de tilbud, som er 
til rådighed for forbrugerne.
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Ændringsforslag 661
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 8 – litra b c (ny)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2 – litra j c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bc) I stk. 1, andet afsnit, tilføjes følgende 
punkt:
"(jc) netudbyderne skal foreslå og tilbyde 
roaming til efterspørgende udbydere 
under rimelige og ikkediskriminerende 
betingelser."

Or. en

Begrundelse

Ubegrundede hindringer for interoperabilitet skal fjernes, enten via samtrafik eller roaming.  
Sådanne hindringer har direkte indvirkning på konkurrencen og derfor på de tilbud, som er 
til rådighed for forbrugerne.

Ændringsforslag 662
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 8 – litra b a (ny)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 12 – stk. 2 – litra -a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) I stk. 2 indsættes følgende litra -a:
"(-a) under forudsætning af, at 
engrossalgsadgang med et lavt 
merværdiniveau er tilstrækkelig til at 
sikre konkurrence på slutbrugermarkedet, 
må der ikke pålægges nogen 
adgangsforpligtelse med et højere 
merværdiniveau."

Or. de
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Begrundelse

Reguleringen må ikke beskytte særlige forretningsmodeller; den skal snarere bringe 
økonomiske flaskehalse ned på nul.  For at minimere markedsforvridningerne skal 
reguleringen under alle omstændigheder principielt begrænses til det laveste 
merværdiniveau. 

Ændringsforslag 663
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 8 – litra b e (ny)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 12 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(be) Stk. 2, litra a), affattes således:
"a) om det i lyset af den igangværende 
markedsudvikling er teknisk og 
økonomisk levedygtigt at bruge eller 
installere konkurrerende faciliteter under 
hensyntagen til karakteren og typen af de 
involverede samtrafik- og 
adgangsordninger, navnlig hvor andre 
upstream-accessprodukter som f.eks. 
kabelkanaler er tilgængelige, må der ikke 
pålægges yderligere forpligtelser 
downstream fra sådanne 
adgangsprodukter." 

Or. de

Begrundelse

Reguleringen må ikke beskytte særlige forretningsmodeller; den skal snarere bringe 
økonomiske flaskehalse ned på nul.  For at minimere markedsforvridningerne skal 
reguleringen under alle omstændigheder principielt begrænses til det laveste 
merværdiniveau. 
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Ændringsforslag 664
Gianni De Michelis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 8 – litra b e (ny)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 12 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(be) Stk. 2, litra a), affattes således:
"a) om det i lyset af den igangværende 
markedsudvikling er teknisk og 
økonomisk levedygtigt at bruge eller 
installere konkurrerende faciliteter under 
hensyntagen til karakteren og typen af de 
involverede samtrafik- og 
adgangsordninger, navnlig 
tilgængeligheden af andre engrossalgs-
accessprodukter som f.eks. 
kabelkanaler;"

Or. en

Begrundelse

Tilsvarende vil det kræves, at en forholdsmæssig ex-ante politik om nye investeringer 
fokuserer på den regulerende intervention i de relevante flaskehalse, og at ex-ante regulering 
undgås, hvor handelsaftaler er mulige. Hvis der opstår konkurrence på upstream-
accessprodukter (f.eks. kabelkanaler), bør en udvidelse af regulering til downstream-niveau 
vurderes i henhold til proportionalitetsprincippet.

Ændringsforslag 665
Angelika Niebler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 8 – litra b f (ny)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 12 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bf) Stk. 2, litra c), affattes således:
"c) hvor store startinvesteringer ejeren af 
faciliteten skal foretage set i forhold til de 
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risici, der er forbundet med at foretage 
investeringen, herunder passende 
risikodeling blandt de virksomheder, som 
drager fordel af adgangen til de nye 
faciliteter"

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt, at de nationale tilsynsmyndigheder fuldt ud tager højde for de risici, der er 
forbundet med investeringen.

Ændringsforslag 666
Werner Langen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 8 – litra b f (ny)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 12 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bf) Stk. 2, litra c), affattes således:
"c) hvor store startinvesteringer ejeren af 
faciliteten skal foretage set i forhold til de 
risici, der er forbundet med at foretage 
investeringen, herunder passende 
risikodeling blandt de virksomheder, som 
drager fordel af adgangen til de nye 
faciliteter"

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt og nyttigt, at de nationale tilsynsmyndigheder fuldt ud tager højde for de 
risici, der er forbundet med investeringen.
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Ændringsforslag 667
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 8 – litra b g (ny)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 12 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bg) Stk. 2, litra d), affattes således:
"d) behovet for at sikre den frie 
konkurrence på længere sigt og særligt 
konkurrencen på infrastrukturen;"

Or. de

Begrundelse

Reguleringen  må ikke beskytte særlige forretningsmodeller; den skal snarere bringe 
økonomiske flaskehalse ned på nul.  For at minimere markedsforvridningerne skal 
reguleringen under alle omstændigheder principielt begrænses til det laveste 
merværdiniveau. 

Ændringsforslag 668
Gianni De Michelis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 8 – litra b g (ny)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 12 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bg) Stk. 2, litra d), affattes således:
"d) behovet for at sikre den frie 
konkurrence på længere sigt og særligt 
den infrastrukturbaserede konkurrence;"

Or. en

Begrundelse

Tilsvarende vil det kræves, at en forholdsmæssig ex-ante politik om nye investeringer 
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fokuserer på den regulerende intervention i de relevante flaskehalse, og at ex-ante regulering 
undgås, hvor handelsaftaler er mulige. Hvis der opstår konkurrence på upstream-
accessprodukter (f.eks. kabelkanaler), bør en udvidelse af regulering til downstream-niveau 
vurderes i henhold til proportionalitetsprincippet.

Ændringsforslag 669
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 8 – litra c
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når det pålægges en udbyder at tilbyde 
adgang i medfør af denne artikel, kan de 
nationale tilsynsmyndigheder i 
overensstemmelse med fællesskabsretten 
fastsætte tekniske eller driftsmæssige 
betingelser, som skal opfyldes af den, der 
udbyder og/eller er berettiget til sådan 
adgang, når det er nødvendigt for at sikre 
normal drift af nettet. Forpligtelser til at 
overholde særlige tekniske standarder eller 
specifikationer skal være i 
overensstemmelse med de standarder og 
specifikationer, der er fastlagt i henhold til 
artikel 17, stk. 1, i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet).

3. Når det pålægges en udbyder at tilbyde 
adgang i medfør af denne artikel, kan de 
nationale tilsynsmyndigheder i 
overensstemmelse med fællesskabsretten 
fastsætte tekniske eller driftsmæssige 
betingelser, som skal opfyldes af den, der 
udbyder og/eller er berettiget til sådan 
adgang, når det er nødvendigt for at sikre 
normal drift af nettet. Forpligtelser til at 
overholde særlige tekniske standarder eller 
specifikationer skal være i 
overensstemmelse med de standarder og 
specifikationer, der er fastlagt i henhold til 
artikel 17 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet).

Or. es

Begrundelse

Målet er at opfordre de nationale tilsynsmyndigheder til at fastlægge andre tekniske 
specifikationer end dem, der fremgår af listen over tekniske standarder i Den Europæiske 
Unions tidende.



AM\726891DA.doc 57/101 PE407.731v01-00

DA

Ændringsforslag 670
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 8 a (nyt)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Følgende indsættes som artikel 12a:
"Artikel 12a
1. En national tilsynsmyndighed skal, i 
henhold til bestemmelserne i artikel 8, 
pålægge forpligtelser for udbydere, der er 
udpeget som havende en stærk 
markedsposition på markedet for adgang 
til det faste offentlige telefonnet, for at 
give alle tilkoblede udbydere af offentligt 
tilgængelige telefontjenester adgang til 
tjenester, via hvilke opkald foretaget af 
slutbrugere
a) opkald for opkald ved at vælge en 
udbyderkode eller
b) ved hjælp af udbyderforvalg
kan dirigeres til den tilkoblede udbyder.
Med udbyderforvalg skal der være 
mulighed for at tilsidesætte ethvert 
forudfastlagt valg ved at vælge en 
udbyder.
De nationale tilsynsmyndigheder skal 
sikre, at prissætningen for adgang og 
tilkobling i forbindelse med leveringen af 
de faciliteter, der er nævnt i dette stykke, 
er omkostningsorienterede, og at 
eventuelle direkte udgifter for 
abonnenterne ikke afholder dem fra at 
bruge faciliteterne."

Or. en

Begrundelse

Hvis udbydervalg og –forvalg ikke var gjort obligatorisk i praksis af retlige årsager, ville det 
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indebære en uoprettelig forringelse af konkurrenceevnen og medføre væsentlige nedskæringer 
af konkurrenternes investeringer i infrastruktur.

Ændringsforslag 671
Astrid Lulling

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 8 b (nyt)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8b) Artikel 13, stk. 1, affattes således:
"1. "1. De nationale tilsynsmyndigheder 
kan i medfør af bestemmelserne i artikel 8 
pålægge forpligtelser vedrørende 
omkostningsdækning og priskontrol, 
herunder forpligtelser vedrørende 
omkostningsorienterede priser og 
udarbejdelse af 
omkostningsregnskabssystemer i 
forbindelse med udbud af bestemte former 
for samtrafik og/eller adgang, såfremt en 
markedsanalyse viser, at den pågældende 
udbyder som følge af en utilstrækkelig 
konkurrence vil kunne opretholde sine 
priser på et unaturligt højt niveau eller 
opretholde en prisklemme til skade for 
slutbrugerne. De nationale 
tilsynsmyndigheder skal tage hensyn til 
udbyderens investeringer og lade 
udbyderen få en rimelig forrentning af 
den relevante investerede kapital under 
hensyn til de risici, der er forbundet 
hermed, og nødvendigheden af, at 
investeringsrisikoen fordeles jævnt 
mellem markedsspillerne."

Or. en

Begrundelse

Regulering af næste generation af netværk skal tage hensyn til den betragteligt store risiko, 
der er forbundet med investeringsbeslutningen. Investeringen går som regel tabt og 
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forsvinder helt, hvis investeringen slår fejl. En regulerende tilgang skal derfor ændres, så der 
kan opnås en rimelig grad af risikodeling mellem investorerne og de accesssøgende, da 
investorerne ellers vil være den eneste part, som fuldt ud bærer investeringsrisikoen, mens 
tredjeparter ville have adgang til det nye net uden at løbe nogen risiko.

Ændringsforslag 672
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 8 b (nyt)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

  (8b) Artikel 13, stk. 1, affattes således:
"1. "1. De nationale tilsynsmyndigheder 
kan i medfør af bestemmelserne i artikel 8 
pålægge forpligtelser vedrørende 
omkostningsdækning og priskontrol, 
herunder forpligtelser vedrørende 
omkostningsorienterede priser og 
udarbejdelse af 
omkostningsregnskabssystemer i 
forbindelse med udbud af bestemte former 
for samtrafik og/eller adgang, såfremt en 
markedsanalyse viser, at den pågældende 
udbyder som følge af en utilstrækkelig 
konkurrence vil kunne opretholde sine 
priser på et unaturligt højt niveau eller 
opretholde en prisklemme til skade for 
slutbrugerne. De nationale 
tilsynsmyndigheder skal tage hensyn til 
udbyderens investeringer og lade 
udbyderen få en rimelig forrentning af 
den relevante investerede kapital under 
hensyn til de risici, der er forbundet 
hermed, og behovet for, at 
investeringsrisikoen fordeles jævnt 
mellem markedsspillerne."

Or. xm
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Begrundelse

Regulering af næste generation af netværk skal tage hensyn til den betragtelige 
investeringsrisiko. Den nuværende reguleringsordning skal derfor ændres i henhold hertil 
og navnlig indeholde mekanismer til rimelig risikodeling mellem investorerne og de 
accesssøgende.

Ændringsforslag 673
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 8 c (nyt)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8c) I artikel 13 indføjes følgende stykke:
"1a. Hvis der ikke kan indgås en frivillig 
handelsaftale, og hvis konkurrence på 
infrastrukturen af økonomiske årsager 
ikke er mulig, kan en national 
tilsynsmyndighed regulere adgang til den 
nye generation af accessnet under 
forudsætning af, at den accesssøgende 
bærer en rimelig del af ansvaret for den 
risiko, som investoren løber.  Kontrakter 
for risikodeling kan enten omfatte 
forskudsbetaling, som dækker 
risikopræmien for en given adgang, 
navnlig i regioner, eller kan omfatte 
langsigtede accesskontrakter med 
minimumsgrænser for en given periode.   
Kortsigtede kontrakter uden 
minimumsgrænser skal omfatte en 
prispræmie, der dækker investorens 
investeringsrisiko ud fra den antagelse, at 
den fulde investeringsrisiko bæres af 
investoren. Priskontrol i forbindelse med 
sådanne lang- og kortsigtede 
accesskontrakter skal udføres i henhold til 
artikel 13, stk. 6, i dette direktiv. 
Langsigtede accesskontrakter skal 
afspejle den periode, der er nødvendig til 
afvikling af investeringsomkostninger på 
nye markeder."

Or. xm



AM\726891DA.doc 61/101 PE407.731v01-00

DA

Begrundelse

Regulering af næste generation af netværk skal tage hensyn til den betragtelige 
investeringsrisiko. Den nuværende reguleringsordning skal derfor ændres i henhold hertil og 
navnlig indeholde mekanismer til rimelig risikodeling mellem investorerne og de 
accesssøgende.

Ændringsforslag 674
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 8 c (nyt)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8c) I artikel 13 indføjes følgende stykke:
"1a. Hvis der ikke kan indgås en frivillig 
handelsaftale, kan en national 
tilsynsmyndighed regulere adgang til den 
nye generation af accessnet, alt imens det 
sikres, at den accesssøgende bærer en 
rimelig del af ansvaret for den risiko, som 
den investerende udbyder løber.  
Kontrakter for risikodeling kan enten 
omfatte forskudsbetaling, som dækker 
risikopræmien for en given adgang, 
navnlig i regioner, eller langsigtede 
accesskontrakter med minimumsgrænser 
for en given periode.    Kortsigtede 
kontrakter uden minimumsgrænser skal 
omfatte en prispræmie, der dækker 
investorens investeringsrisiko ud fra den 
antagelse, at den fulde investeringsrisiko 
bæres af investoren. Langsigtede 
accesskontrakter skal afspejle den 
periode, der er nødvendig til afvikling af 
investeringsomkostninger på nye 
markeder."

Or. en
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Begrundelse

Regulering af næste generation af netværk skal tage hensyn til den betragteligt store risiko, 
der er forbundet med investeringsbeslutningen. Investeringen går som regel tabt og 
forsvinder helt, hvis investeringen slår fejl. En regulerende tilgang skal derfor ændres, så der 
kan opnås en rimelig grad af risikodeling mellem investorerne og de accesssøgende, da 
investorerne ellers vil være den eneste part, som fuldt ud bærer investeringsrisikoen, mens 
tredjeparter ville have adgang til det nye net uden at løbe nogen risiko.

Ændringsforslag 675
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 8 c (nyt)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8c) I artikel 13 indføjes følgende stykke:
"1a. "1a. For at fremme incitamenterne 
til investering i nye højhastighedsnet skal 
det ved fastsættelsen af accessgebyrer 
sikres, at det selskab, der stiller adgangen 
til rådighed, får et udbytte, der mindst 
svarer til kapitalomkostningerne i 
tilknytning til investeringen og den risiko, 
der er specifik for denne."

Or. en

Begrundelse

Det centrale spørgsmål i de kommende år er at skabe passende incitamenter til investering i 
nye højhastighedsnet, der støtter innovation inden for indholdsrige internettjenester. Sådanne 
net har et enormt potentiale til at medføre fordele for forbrugerne i hele Den Europæiske 
Union. Det er derfor afgørende, at der ikke er nogen hindringer for bæredygtig investering i 
udviklingen af disse nye net, og at konkurrencen og forbrugervalget samtidig øges.
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Ændringsforslag 676
Angelika Niebler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 8 c (nyt)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

  (8c) I artikel 13 indføjes følgende stykke:
"1a. "1a. For at fremme incitamenterne 
til investering i nye højhastighedsnet skal 
det ved fastsættelsen af accessgebyrer 
sikres, at det selskab, der stiller adgangen 
til rådighed, får et udbytte, der mindst 
svarer til kapitalomkostningerne i 
tilknytning til investeringen og den risiko, 
der er specifik for denne."

Or. en

Begrundelse

Det centrale spørgsmål i de kommende år er at skabe passende incitamenter til investering i 
nye højhastighedsnet, der støtter innovation inden for indholdsrige internettjenester.

Ændringsforslag 677
Erika Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 8 c (nyt)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8c) I artikel 13 indføjes følgende stykke:
"1a. "1a. Ved regulering af adgangen til 
den nye generation af accessnet skal den 
nationale tilsynsmyndighed sikre, at 
accesssøgerne bærer en rimelig del af den 
risiko, som følger af udbyderens 
investeringer. Kontrakter for risikodeling 
kan enten omfatte forskudsbetaling, som 
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dækker risikopræmien for en given 
adgang, navnlig i regioner, eller 
langsigtede accesskontrakter med 
minimumsgrænser for en given periode.   
Kortsigtede kontrakter uden 
minimumsgrænser skal omfatte en 
prispræmie, der dækker investorens 
investeringsrisiko ud fra den antagelse, at 
den fulde investeringsrisiko bæres af 
investoren. Brugerpriserne for sådanne 
lang- og kortsigtede brugerkontrakter kan 
reguleres i henhold til stk. 4a. 
Langsigtede brugerkontrakter skal 
indeholde en angivelse af den periode, 
som måtte være nødvendig for at tillade 
afvikling af investeringsomkostninger på 
de nye markeder."

Or. en

Begrundelse

Art. 13, stk. 1a (sammen med stk. 4a) omhandler en løsningsmodel, som skelner mellem 
risikodelingskontrakter og kortsigtede kontrakter med en risikopræmie. Tanken er at 
kombinere investeringsincitamenter med adgangsmuligheder for accesssøgerne, så disse 
udbydere kan vælge den passende type adgang, der passer ind i deres forretningsmodeller. 
Den nye accessordning giver investorerne stabilitet og forudsigelighed og brugerne 
fleksibilitet.

Ændringsforslag 678
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 8 d (nyt)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8d) I artikel 13 indføjes følgende stykke:
"1b. "1b. Hvis en national 
tilsynsmyndighed regulerer adgangen til 
den nye generation af accessnet, kan den 
forpligte accesssøgerne til at bære en 
rimelig del af den risiko, som følger af 
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udbyderens investeringer. Kontrakter for 
risikodeling kan omfatte forskudsbetaling, 
som dækker risikopræmien for en given 
adgang, navnlig i regioner, eller kan 
omfatte langsigtede adgangskontrakter 
med minimumsgrænser for en given 
periode."   

Or. en

Begrundelse

Regulering af næste generation af netværk bør tage hensyn til den risiko, der er forbundet 
med investeringsbeslutningen. Risikodeling kan opnås ved at gøre adgang mulig på grundlag 
af forskudsbetaling eller på grundlag af langsigtede accesskontrakter med minimumsgrænser. 
Kortsigtede kontrakter uden minimumsgrænser kan omfatte en prispræmie, der dækker 
investorens investeringsrisiko ud fra den antagelse, at den fulde investeringsrisiko bæres af 
investoren. Langsigtede accesskontrakter kan afspejle den periode, der er nødvendig til 
afvikling af investeringsomkostninger på nye markeder.  

Ændringsforslag 679
Erika Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 8 e (nyt)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8e) I artikel 13 indsættes følgende stykke:
"4a. "4. Nationale tilsynsmyndigheder 
skal sikre, at reguleringen af 
accesspriserne for langsigtede 
risikodelingskontrakter er i tråd med en 
effektiv udbyders langsigtede gradvise 
omkostninger samt tage hensyn til, at 
udbyderens beregnede rate for indtræden 
på nye markeder og det faktum, at 
accesspriserne for kortsigtede kontrakter 
omfatter en risikopræmie. En sådan 
risikopræmie skal udfase med den ny 
adgangs igangværende indtræden på 
markedet. Der skal ikke udføres 
margenklemmeprøver for kortsigtede 
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kontrakter, hvis der forefindes en 
risikopræmie.."

Or. en

Begrundelse

I stk. 4a skelnes der mellem accesspriser for omkostningsdelingskontrakter og kortfristede 
kontrakter. Der udføres margenklemmeprøver, hvis der er tale om risikodelingskontrakter; 
dette vil ikke være tilfældet for kortsigtede kontrakter, da investoren derved ville tabe den 
nødvendige fleksibilitet til at fastsætte priserne for indtræden. Priserne for indtræden skal 
afspejle læringsprocessen for, hvordan nye produkter godkendes; enhver regulering, som ikke 
ville tillade fleksibilitet i priserne for indtræden, ville virke imod hensigten. 

Ændringsforslag 680
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 8 e (nyt)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8e) I artikel 13 tilføjes følgende stykke:
"4a. "4a. I tilfælde af regulering af 
accessprisen skal de nationale 
tilsynsmyndigheder sørge for, at de 
forpligtede udbydere i deres 
prisfastsættelse også tager højde for 
omkostninger ud over en effektiv 
udbyders langsigtede 
udvidelsesomkostninger under 
forudsætning af, at disse omkostninger er 
fastsat ved lov eller tilstrækkeligt 
begrundet. Sådanne omkostninger 
omfatter omkostninger, som er 
nødvendige for at drive et net sammen 
med et accessnet af  næste generation, 
hvis dette skaber bæredygtig konkurrence 
eller øgede fordele for forbrugerne."

Or. xm
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Begrundelse

Regulering af næste generation af netværk skal tage hensyn til den betragtelige 
investeringsrisiko. Den nuværende reguleringsordning skal derfor ændres i henhold hertil og 
navnlig indeholde mekanismer til rimelig risikodeling mellem investorerne og de 
accesssøgende.

Ændringsforslag 681
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 8 f (nyt)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8f) I artikel 13 tilføjes følgende stykke:
"4b. "4b. Nationale tilsynsmyndigheder 
skal sikre, at reguleringen af 
accesspriserne for langsigtede 
risikodelingskontrakter er i tråd med en 
effektiv udbyders langsigtede gradvise 
omkostninger samt tage hensyn til, at 
udbyderens beregnede rate for indtræden 
på nye markeder og det faktum, at 
accesspriserne for kortsigtede kontrakter 
omfatter en risikopræmie. Sådanne 
risikopræmier skal udfases med øget 
indtræden på nye markeder, f.eks. øget 
indtræden med næste generation af 
forbindelser. For denne periode kan 
engrospriserne fastsættes på baggrund af 
slutbrugerraterne."

Or. de

Begrundelse

Regulering af næste generation af netværk skal tage hensyn til den betragtelige 
investeringsrisiko. Den nuværende reguleringsordning skal derfor ændres i henhold hertil og 
navnlig indeholde mekanismer til rimelig risikodeling mellem investorerne og de 
accesssøgende.
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Ændringsforslag 682
Astrid Lulling

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 9
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a udgår
Funktionel adskillelse

1. En national tilsynsmyndighed kan i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 8, navnlig stk. 3, andet afsnit, 
pålægge vertikalt integrerede 
virksomheder at placere aktiviteter i 
forbindelse med engrossalg af 
accesprodukter i en uafhængigt 
fungerende forretningsenhed.
Denne forretningsenhed skal levere 
accesprodukter og –tjenester til alle 
virksomheder, herunder andre afdelinger 
af moderselskabet, på samme betingelser, 
herunder hvad angår tidsfrister, priser og 
serviceniveau, og via samme systemer og 
processer.
2. Når en national tilsynsmyndighed agter 
at pålægge et krav om funktionel 
adskillelse, forelægger den en anmodning 
for Kommissionen, der omfatter.
a) dokumentation for, at indførelse af 
passende forpligtelser blandt dem, der er 
beskrevet i artikel 9-13, for at skabe reel 
konkurrence i forlængelse af en 
koordineret analyse af de relevante 
markeder i overensstemmelse med den 
markedsanalyseprocedure, der er fastlagt 
i artikel 16 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet), ikke har resulteret i 
reel konkurrence og heller ikke vil gøre 
det på længere sigt, og at der er 
konstateret væsentlige og vedvarende 
konkurrenceproblemer/markedssvigt på 
flere af disse produktmarkeder
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b) en analyse af de forventede 
konsekvenser for tilsynsmyndigheden, for 
virksomheden og dens incitamenter til at 
investere i sit net, samt for andre 
interesseparter, herunder navnlig de 
forventede konsekvenser for 
konkurrencen på infrastruktur og 
eventuelle heraf følgende virkninger for 
forbrugerne
c) et udkast til de foranstaltninger, der 
påtænkes.
3. Udkastet til foranstaltninger skal 
omfatte følgende elementer:
a) nøje oplysninger om adskillelsens art 
og grad, herunder navnlig den særskilte 
forretningsenheds retlige status
b) en beskrivelse af den særskilte 
forretningsenheds aktiver samt de 
produkter og tjenester, der skal leveres af 
denne forretningsenhed
c) de organisatoriske foranstaltninger, der 
skal træffes for at sikre personalets 
uafhængighed i den særskilte 
forretningsenhed, og den tilsvarende 
incitamentstruktur
d) regler til sikring af, at forpligtelserne 
overholdes
e) regler til sikring af åbenhed omkring 
driftsprocedurerne, navnlig over for andre 
interesseparter
f) et overvågningsprogram med henblik 
på at sikre, at forpligtelserne overholdes, 
herunder offentliggørelse af en årlig 
rapport.
4. Når Kommissionen har truffet 
afgørelse om udkastet til foranstaltninger 
i overensstemmelse med artikel 8, stk. 3, 
gennemfører den nationale 
tilsynsmyndighed efter proceduren i 
artikel 16 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet) en koordineret analyse 
af de forskellige markeder i forbindelse 
med accesnettet. På grundlag af resultatet 
af analysen træffer den nationale 
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tilsynsmyndighed i overensstemmelse med 
artikel 6 og 7 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet) afgørelse om at 
opretholde, indføre, ændre eller ophæve 
forpligtelser.
5. En virksomhed, der er pålagt 
funktionel adskillelse, kan pålægges en 
hvilken som helst af de forpligtelser, der 
er nævnt i artikel 9 – 13 på ethvert 
specifikt marked, hvor den i 
overensstemmelse med artikel 16 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet) er udpeget 
som virksomhed med en stærk 
markedsposition, eller enhver anden 
forpligtelse, der er godkendt af 
Kommissionen i medfør af artikel 8, stk. 
3.

Or. en

Ændringsforslag 683
Angelika Niebler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 9
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a udgår
Funktionel adskillelse

1. En national tilsynsmyndighed kan i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 8, navnlig stk. 3, andet afsnit, 
pålægge vertikalt integrerede 
virksomheder at placere aktiviteter i 
forbindelse med engrossalg af 
accesprodukter i en uafhængigt 
fungerende forretningsenhed.
Denne forretningsenhed skal levere 
accesprodukter og –tjenester til alle 
virksomheder, herunder andre afdelinger 
af moderselskabet, på samme betingelser, 
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herunder hvad angår tidsfrister, priser og 
serviceniveau, og via samme systemer og 
processer.
2. Når en national tilsynsmyndighed agter 
at pålægge et krav om funktionel 
adskillelse, forelægger den en anmodning 
for Kommissionen, der omfatter.
a) dokumentation for, at indførelse af 
passende forpligtelser blandt dem, der er 
beskrevet i artikel 9-13, for at skabe reel 
konkurrence i forlængelse af en 
koordineret analyse af de relevante 
markeder i overensstemmelse med den 
markedsanalyseprocedure, der er fastlagt 
i artikel 16 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet), ikke har resulteret i 
reel konkurrence og heller ikke vil gøre 
det på længere sigt, og at der er 
konstateret væsentlige og vedvarende 
konkurrenceproblemer/markedssvigt på 
flere af disse produktmarkeder
b) en analyse af de forventede 
konsekvenser for tilsynsmyndigheden, for 
virksomheden og dens incitamenter til at 
investere i sit net, samt for andre 
interesseparter, herunder navnlig de 
forventede konsekvenser for 
konkurrencen på infrastruktur og 
eventuelle heraf følgende virkninger for 
forbrugerne
c) et udkast til de foranstaltninger, der 
påtænkes.
3. Udkastet til foranstaltninger skal 
omfatte følgende elementer:
a) nøje oplysninger om adskillelsens art 
og grad, herunder navnlig den særskilte 
forretningsenheds retlige status
b) en beskrivelse af den særskilte 
forretningsenheds aktiver samt de 
produkter og tjenester, der skal leveres af 
denne forretningsenhed
c) de organisatoriske foranstaltninger, der 
skal træffes for at sikre personalets 
uafhængighed i den særskilte 
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forretningsenhed, og den tilsvarende 
incitamentstruktur
d) regler til sikring af, at forpligtelserne 
overholdes
e) regler til sikring af åbenhed omkring 
driftsprocedurerne, navnlig over for andre 
interesseparter
f) et overvågningsprogram med henblik 
på at sikre, at forpligtelserne overholdes, 
herunder offentliggørelse af en årlig 
rapport.
4. Når Kommissionen har truffet 
afgørelse om udkastet til foranstaltninger 
i overensstemmelse med artikel 8, stk. 3, 
gennemfører den nationale 
tilsynsmyndighed efter proceduren i 
artikel 16 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet) en koordineret analyse 
af de forskellige markeder i forbindelse 
med accesnettet. På grundlag af resultatet 
af analysen træffer den nationale 
tilsynsmyndighed i overensstemmelse med 
artikel 6 og 7 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet) afgørelse om at 
opretholde, indføre, ændre eller ophæve 
forpligtelser.
5. En virksomhed, der er pålagt 
funktionel adskillelse, kan pålægges en 
hvilken som helst af de forpligtelser, der 
er nævnt i artikel 9 – 13 på ethvert 
specifikt marked, hvor den i 
overensstemmelse med artikel 16 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet) er udpeget 
som virksomhed med en stærk 
markedsposition, eller enhver anden 
forpligtelse, der er godkendt af 
Kommissionen i medfør af artikel 8, stk. 
3.

Or. de

Begrundelse

Die funktionelle Separierung vertikal integrierter Telekommunikationsunternehmen stellt 
einen massiven, nicht verhältnismäßigen Eingriff in die Rechte der Unternehmen dar. Ein 
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derart einschneidendes Instrument zur Wettbewerbssicherung wäre aber nur dann 
erforderlich, wenn die bisherige Regulierung der Zugangsmärkte fehlgeschlagen wäre oder 
fehlzuschlagen droht. Derartiges hat nicht einmal die Europäische Kommission feststellen 
können. Vielmehr gewährleisten die bereits geltenden Regelungen einen hinreichenden 
Zugang von Wettbewerbern zur Infrastruktur eines Netzbetreibers mit erheblicher 
Marktmacht. Der Vorschlag der Kommission ist daher abzulehnen. 

Ændringsforslag 684
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 9
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a udgår
Funktionel adskillelse

1. En national tilsynsmyndighed kan i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 8, navnlig stk. 3, andet afsnit, 
pålægge vertikalt integrerede 
virksomheder at placere aktiviteter i 
forbindelse med engrossalg af 
accesprodukter i en uafhængigt 
fungerende forretningsenhed.
Denne forretningsenhed skal levere 
accesprodukter og –tjenester til alle 
virksomheder, herunder andre afdelinger 
af moderselskabet, på samme betingelser, 
herunder hvad angår tidsfrister, priser og 
serviceniveau, og via samme systemer og 
processer.
2. Når en national tilsynsmyndighed agter 
at pålægge et krav om funktionel 
adskillelse, forelægger den en anmodning 
for Kommissionen, der omfatter.
a) dokumentation for, at indførelse af 
passende forpligtelser blandt dem, der er 
beskrevet i artikel 9-13, for at skabe reel 
konkurrence i forlængelse af en 
koordineret analyse af de relevante 
markeder i overensstemmelse med den 
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markedsanalyseprocedure, der er fastlagt 
i artikel 16 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet), ikke har resulteret i 
reel konkurrence og heller ikke vil gøre 
det på længere sigt, og at der er 
konstateret væsentlige og vedvarende 
konkurrenceproblemer/markedssvigt på 
flere af disse produktmarkeder
b) en analyse af de forventede 
konsekvenser for tilsynsmyndigheden, for 
virksomheden og dens incitamenter til at 
investere i sit net, samt for andre 
interesseparter, herunder navnlig de 
forventede konsekvenser for 
konkurrencen på infrastruktur og 
eventuelle heraf følgende virkninger for 
forbrugerne
c) et udkast til de foranstaltninger, der 
påtænkes.
3. Udkastet til foranstaltninger skal 
omfatte følgende elementer:
a) nøje oplysninger om adskillelsens art 
og grad, herunder navnlig den særskilte 
forretningsenheds retlige status
b) en beskrivelse af den særskilte 
forretningsenheds aktiver samt de 
produkter og tjenester, der skal leveres af 
denne forretningsenhed
c) de organisatoriske foranstaltninger, der 
skal træffes for at sikre personalets 
uafhængighed i den særskilte 
forretningsenhed, og den tilsvarende 
incitamentstruktur
d) regler til sikring af, at forpligtelserne 
overholdes
e) regler til sikring af åbenhed omkring 
driftsprocedurerne, navnlig over for andre 
interesseparter
f) et overvågningsprogram med henblik 
på at sikre, at forpligtelserne overholdes, 
herunder offentliggørelse af en årlig 
rapport.
4. Når Kommissionen har truffet 
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afgørelse om udkastet til foranstaltninger 
i overensstemmelse med artikel 8, stk. 3, 
gennemfører den nationale 
tilsynsmyndighed efter proceduren i 
artikel 16 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet) en koordineret analyse 
af de forskellige markeder i forbindelse 
med accesnettet. På grundlag af resultatet 
af analysen træffer den nationale 
tilsynsmyndighed i overensstemmelse med 
artikel 6 og 7 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet) afgørelse om at 
opretholde, indføre, ændre eller ophæve 
forpligtelser.
5. En virksomhed, der er pålagt 
funktionel adskillelse, kan pålægges en 
hvilken som helst af de forpligtelser, der
er nævnt i artikel 9 – 13 på ethvert 
specifikt marked, hvor den i 
overensstemmelse med artikel 16 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet) er udpeget 
som virksomhed med en stærk 
markedsposition, eller enhver anden 
forpligtelse, der er godkendt af 
Kommissionen i medfør af artikel 8, stk. 
3.

Or. es

Begrundelse

Artiklen er overflødig, fordi den eksisterende ramme allerede giver et tilstrækkeligt 
retsgrundlag for de nationale tilsynsmyndigheders anvendelse af funktionel adskillelse 
(artikel 8, stk. 3, i adgangsdirektivet).  Denne mulighed er desuden dækket af den aktuelle 
konkurrencelovgivning. Endelig vil en indføjelse af artikel 13a set ud fra et praktisk synspunkt 
og ud fra en betragtning om, at muligheden allerede foreligger, måske sende et uheldigt 
signal til branchen på et tidspunkt, hvor der er behov for at etablere nye generationer af net, 
og hvor de relevante investeringer for at gøre dette muligt har fundet sted.  
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Ændringsforslag 685
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 9
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a udgår
Funktionel adskillelse

1. En national tilsynsmyndighed kan i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 8, navnlig stk. 3, andet afsnit, 
pålægge vertikalt integrerede 
virksomheder at placere aktiviteter i 
forbindelse med engrossalg af 
accesprodukter i en uafhængigt 
fungerende forretningsenhed.
Denne forretningsenhed skal levere 
accesprodukter og –tjenester til alle 
virksomheder, herunder andre afdelinger 
af moderselskabet, på samme betingelser, 
herunder hvad angår tidsfrister, priser og 
serviceniveau, og via samme systemer og 
processer.
2. Når en national tilsynsmyndighed agter 
at pålægge et krav om funktionel 
adskillelse, forelægger den en anmodning 
for Kommissionen, der omfatter.
a) dokumentation for, at indførelse af 
passende forpligtelser blandt dem, der er 
beskrevet i artikel 9-13, for at skabe reel 
konkurrence i forlængelse af en 
koordineret analyse af de relevante 
markeder i overensstemmelse med den 
markedsanalyseprocedure, der er fastlagt 
i artikel 16 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet), ikke har resulteret i 
reel konkurrence og heller ikke vil gøre 
det på længere sigt, og at der er 
konstateret væsentlige og vedvarende 
konkurrenceproblemer/markedssvigt på 
flere af disse produktmarkeder
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b) en analyse af de forventede 
konsekvenser for tilsynsmyndigheden, for 
virksomheden og dens incitamenter til at 
investere i sit net, samt for andre 
interesseparter, herunder navnlig de 
forventede konsekvenser for 
konkurrencen på infrastruktur og 
eventuelle heraf følgende virkninger for 
forbrugerne
c) et udkast til de foranstaltninger, der 
påtænkes.
3. Udkastet til foranstaltninger skal 
omfatte følgende elementer:
a) nøje oplysninger om adskillelsens art 
og grad, herunder navnlig den særskilte 
forretningsenheds retlige status
b) en beskrivelse af den særskilte 
forretningsenheds aktiver samt de 
produkter og tjenester, der skal leveres af 
denne forretningsenhed
c) de organisatoriske foranstaltninger, der 
skal træffes for at sikre personalets 
uafhængighed i den særskilte 
forretningsenhed, og den tilsvarende 
incitamentstruktur
d) regler til sikring af, at forpligtelserne 
overholdes
e) regler til sikring af åbenhed omkring 
driftsprocedurerne, navnlig over for andre 
interesseparter
f) et overvågningsprogram med henblik 
på at sikre, at forpligtelserne overholdes, 
herunder offentliggørelse af en årlig 
rapport.
4. Når Kommissionen har truffet 
afgørelse om udkastet til foranstaltninger 
i overensstemmelse med artikel 8, stk. 3, 
gennemfører den nationale 
tilsynsmyndighed efter proceduren i 
artikel 16 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet) en koordineret analyse 
af de forskellige markeder i forbindelse 
med accesnettet. På grundlag af resultatet 
af analysen træffer den nationale 
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tilsynsmyndighed i overensstemmelse med 
artikel 6 og 7 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet) afgørelse om at 
opretholde, indføre, ændre eller ophæve 
forpligtelser.
5. En virksomhed, der er pålagt 
funktionel adskillelse, kan pålægges en 
hvilken som helst af de forpligtelser, der 
er nævnt i artikel 9 – 13 på ethvert 
specifikt marked, hvor den i 
overensstemmelse med artikel 16 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet) er udpeget 
som virksomhed med en stærk 
markedsposition, eller enhver anden 
forpligtelse, der er godkendt af 
Kommissionen i medfør af artikel 8, stk. 
3.

Or. de

Begrundelse

Den funktionelle adskillelse af vertikalt integrerede telekommunikationsvirksomheder udgør 
et massivt og uforholdsmæssigt indgreb i virksomhedernes rettigheder. Sådan et drastisk 
instrument til sikring af konkurrencen ville der imidlertid kun være behov for, hvis 
reguleringen af accesmarkedet havde slået fejl eller var i fare for at slå fejl. Men end ikke 
Kommissionen har været i stand til at opdage nogen sådan fiasko. De eksisterende 
bestemmelser garanterer tværtimod tilstrækkelig adgang for konkurrenter til infrastrukturen 
hos en netudbyder med en betydelig markedsstyrke. Kommissionens forslag bør derfor 
forkastes.

Ændringsforslag 686
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 9
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a udgår
Funktionel adskillelse

1. En national tilsynsmyndighed kan i 
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overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 8, navnlig stk. 3, andet afsnit, 
pålægge vertikalt integrerede 
virksomheder at placere aktiviteter i 
forbindelse med engrossalg af 
accesprodukter i en uafhængigt 
fungerende forretningsenhed.
Denne forretningsenhed skal levere 
accesprodukter og –tjenester til alle 
virksomheder, herunder andre afdelinger 
af moderselskabet, på samme betingelser, 
herunder hvad angår tidsfrister, priser og 
serviceniveau, og via samme systemer og 
processer.
2. Når en national tilsynsmyndighed agter 
at pålægge et krav om funktionel 
adskillelse, forelægger den en anmodning 
for Kommissionen, der omfatter.
a) dokumentation for, at indførelse af 
passende forpligtelser blandt dem, der er 
beskrevet i artikel 9-13, for at skabe reel 
konkurrence i forlængelse af en 
koordineret analyse af de relevante 
markeder i overensstemmelse med den 
markedsanalyseprocedure, der er fastlagt 
i artikel 16 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet), ikke har resulteret i 
reel konkurrence og heller ikke vil gøre 
det på længere sigt, og at der er 
konstateret væsentlige og vedvarende 
konkurrenceproblemer/markedssvigt på 
flere af disse produktmarkeder
b) en analyse af de forventede 
konsekvenser for tilsynsmyndigheden, for 
virksomheden og dens incitamenter til at 
investere i sit net, samt for andre 
interesseparter, herunder navnlig de 
forventede konsekvenser for 
konkurrencen på infrastruktur og 
eventuelle heraf følgende virkninger for 
forbrugerne
c) et udkast til de foranstaltninger, der 
påtænkes.
3. Udkastet til foranstaltninger skal 
omfatte følgende elementer:
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a) nøje oplysninger om adskillelsens art 
og grad, herunder navnlig den særskilte 
forretningsenheds retlige status
b) en beskrivelse af den særskilte 
forretningsenheds aktiver samt de 
produkter og tjenester, der skal leveres af 
denne forretningsenhed
c) de organisatoriske foranstaltninger, der 
skal træffes for at sikre personalets 
uafhængighed i den særskilte 
forretningsenhed, og den tilsvarende 
incitamentstruktur
d) regler til sikring af, at forpligtelserne 
overholdes
e) regler til sikring af åbenhed omkring 
driftsprocedurerne, navnlig over for andre 
interesseparter
f) et overvågningsprogram med henblik 
på at sikre, at forpligtelserne overholdes, 
herunder offentliggørelse af en årlig 
rapport.
4. Når Kommissionen har truffet 
afgørelse om udkastet til foranstaltninger 
i overensstemmelse med artikel 8, stk. 3, 
gennemfører den nationale 
tilsynsmyndighed efter proceduren i 
artikel 16 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet) en koordineret analyse 
af de forskellige markeder i forbindelse 
med accesnettet. På grundlag af resultatet 
af analysen træffer den nationale 
tilsynsmyndighed i overensstemmelse med 
artikel 6 og 7 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet) afgørelse om at 
opretholde, indføre, ændre eller ophæve 
forpligtelser.
5. En virksomhed, der er pålagt 
funktionel adskillelse, kan pålægges en 
hvilken som helst af de forpligtelser, der 
er nævnt i artikel 9 – 13 på ethvert 
specifikt marked, hvor den i 
overensstemmelse med artikel 16 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet) er udpeget 
som virksomhed med en stærk 
markedsposition, eller enhver anden 
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forpligtelse, der er godkendt af 
Kommissionen i medfør af artikel 8, stk. 
3.

Or. en

Begrundelse

Funktionel adskillelse er et avanceret redskab, som egner sig til mættede markeder. Det vil 
blive udvidet til også at omfatte vertikalt integrerede virksomheder med incitament til at 
investere i nye net eller i opgradering af de eksisterende og vil som følge heraf have en 
negativ indvirkning på udbygningen af næste generation af højhastighedsaccesnet. Frem for 
funktionel adskillelse burde vi have stærkere retningslinjer for nationale tilsynsmyndigheder 
gennem BERT med henblik på større gennemsigtighed i forbindelse med afskaffelse af 
bundtning på abonnentlinjerne, hvilket under alle omstændigheder er planlagt under den 
eksisterende ramme. 

Ændringsforslag 687
Ivo Belet

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 9
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 a – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En national tilsynsmyndighed kan i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 8, navnlig stk. 3, andet afsnit, 
pålægge vertikalt integrerede virksomheder 
at placere aktiviteter i forbindelse med 
engrossalg af accesprodukter i en 
uafhængigt fungerende forretningsenhed.

1. En national tilsynsmyndighed kan i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 8, navnlig stk. 3, andet afsnit, 
pålægge vertikalt integrerede virksomheder 
at placere aktiviteter i forbindelse med 
engrossalg af accesprodukter i en 
uafhængigt fungerende forretningsenhed, 
hvor:

Or. en
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Ændringsforslag 688
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 9
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 a – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En national tilsynsmyndighed kan i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 8, navnlig stk. 3, andet afsnit, 
pålægge vertikalt integrerede virksomheder 
at placere aktiviteter i forbindelse med 
engrossalg af accesprodukter i en 
uafhængigt fungerende forretningsenhed.

1. En national tilsynsmyndighed kan i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 8, navnlig stk. 3, andet afsnit, 
pålægge vertikalt integrerede virksomheder 
at placere aktiviteter i forbindelse med 
engrossalg af accesprodukter i en 
uafhængigt fungerende forretningsenhed.
Denne bestemmelse finder kun 
anvendelse, hvis der er vedvarende 
konkurrenceproblemer på markedet.

Or. pl

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at sikre en effektiv gennemførelse af artikel 13a, stk. 
1.

Ændringsforslag 689
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 9
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 a – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En national tilsynsmyndighed kan i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 8, navnlig stk. 3, andet afsnit, 
pålægge vertikalt integrerede virksomheder 
at placere aktiviteter i forbindelse med 
engrossalg af accesprodukter i en 
uafhængigt fungerende forretningsenhed.

1. En national tilsynsmyndighed kan i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 8, navnlig stk. 3, andet afsnit, som 
et undtagelsesvist middel pålægge vertikalt 
integrerede virksomheder at placere 
aktiviteter i forbindelse med engrossalg af 
accessprodukter i en uafhængigt 
fungerende forretningsenhed.
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Or. en

Ændringsforslag 690
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 9
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 a – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En national tilsynsmyndighed kan i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 8, navnlig stk. 3, andet afsnit, 
pålægge vertikalt integrerede virksomheder 
at placere aktiviteter i forbindelse med 
engrossalg af accesprodukter i en 
uafhængigt fungerende forretningsenhed.

1. En national tilsynsmyndighed kan i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 8, navnlig stk. 3, andet afsnit, som 
et undtagelsesvist middel pålægge vertikalt 
integrerede virksomheder at placere 
aktiviteter i forbindelse med engrossalg af 
accessprodukter i en uafhængigt 
fungerende forretningsenhed.

Or. ro

Begrundelse

En adskillelse af funktionerne bør være en undtagelse. I områder med meget lav indtræden af 
kommunikationstjenester bør der træffes foranstaltninger til at opfordre til investering.

Ændringsforslag 691
Ivo Belet

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 9
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 a – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forretningsenhed skal levere 
accesprodukter og –tjenester til alle 
virksomheder, herunder andre afdelinger 
af moderselskabet, på samme betingelser, 
herunder hvad angår tidsfrister, priser og 
serviceniveau, og via samme systemer og 

udgår
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processer. 

Or. en

Ændringsforslag 692
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 9
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 a – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forretningsenhed skal levere 
accesprodukter og –tjenester til alle 
virksomheder, herunder andre afdelinger af 
moderselskabet, på samme betingelser, 
herunder hvad angår tidsfrister, priser og 
serviceniveau, og via samme systemer og 
processer.

Denne forretningsenhed skal levere 
accesprodukter og –tjenester til alle 
virksomheder, herunder andre afdelinger af 
moderselskabet, på samme betingelser, 
herunder hvad angår tidsfrister, priser og 
serviceniveau, og via samme systemer og 
processer. De nationale 
tilsynsmyndigheder kan pålægge en 
forpligtelse vedrørende adskillelse af 
funktioner på markeder, hvor der er 
konkurrence om accessinfrastrukturer for 
slutbrugeren, og hvor graden af faste 
telekommunikationstjenesters indtræden er 
meget lav, men kun i tilfælde, hvor alle 
andre foranstaltninger til opfordring til 
konkurrence har slået fejl.

Or. ro

Begrundelse

En adskillelse af funktionerne bør være en undtagelse. I områder med meget lav indtræden af 
kommunikationstjenester bør der træffes foranstaltninger til at opfordre til investering.
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Ændringsforslag 693
Ivo Belet

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 9
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 a – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dokumentation for, at indførelse af 
passende forpligtelser blandt dem, der er 
beskrevet i artikel 9-13, for at skabe reel 
konkurrence i forlængelse af en 
koordineret analyse af de relevante 
markeder i overensstemmelse med den 
markedsanalyseprocedure, der er fastlagt i 
artikel 16 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet), ikke har resulteret i reel 
konkurrence og heller ikke vil gøre det på 
længere sigt, og at der er konstateret 
væsentlige og vedvarende 
konkurrenceproblemer/markedssvigt på 
flere af disse produktmarkeder

a) dokumentation for, at indførelse af 
passende forpligtelser blandt dem, der er 
beskrevet i artikel 9-13, for at skabe reel 
konkurrence i forlængelse af en 
koordineret analyse af de relevante 
markeder i overensstemmelse med den 
markedsanalyseprocedure, der er fastlagt i 
artikel 16 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet), ikke har resulteret i reel 
konkurrence på detailniveau og heller ikke 
vil gøre det på længere sigt, og at der er 
konstateret væsentlige og vedvarende 
konkurrenceproblemer/markedssvigt på 
flere af disse produktmarkeder, navnlig et 
vedvarende problem med at opnå effektiv 
ikkediskrimination på adskillige af de 
berørte markeder.

Or. en

Ændringsforslag 694
Ivo Belet

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 9
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 a – stk. 2 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) den nationale tilsynsmyndighed har 
taget alle nødvendige skridt til at 
håndhæve de relevante forpligtelser, der 
fremgår af artikel 9-13 under 
hensyntagen til bedste praksis hos 
netværket af nationale 
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tilsynsmyndigheder for det europæiske 
marked, og der er gået tilstrækkelig lang 
tid til, at disse skridt træder fuldt ud i 
kraft;

Or. en

Ændringsforslag 695
Ivo Belet

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 9
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 a – stk. 2 – litra ab (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ab) der er svage eller ingen udsigter til 
konkurrence på infrastrukturen inden for 
en rimelig tidsfrist;

Or. en

Ændringsforslag 696
Ivo Belet

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 9
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 a – stk. 2 – litra a c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ac) tilsynsmyndigheden kan påvise, at 
virksomhedens omkostninger ved at blive 
pålagt forpligtelser, herunder den 
forventede indvirkning på 
tilsynsmyndigheden, på virksomhedens 
incitament til at investere i dens net, på 
andre interessegrupper og især de 
potentielle konsekvenser for forbrugerne, 
er markant lavere end fortjenesterne 
herved;
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Or. en

Ændringsforslag 697
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 9
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 a – stk. 2 – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En national tilsynsmyndighed stiller ikke 
krav om funktionel adskillelse i form af et 
lovgivningsremedium til markeder, hvor 
infrastrukturbaserede detailtjenester er 
underlagt konkurrence og/eller 
udbredelsen af faste 
telekommunikationstjenester er meget 
begrænset.

Or. en

Ændringsforslag 698
Ivo Belet

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 9
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 a – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når en national tilsynsmyndighed agter 
at pålægge et krav om funktionel 
adskillelse, forelægger den en anmodning 
for Kommissionen, der omfatter.

2. 2. Den adskilte forretningsenhed skal 
levere accesprodukter og –tjenester til alle 
virksomheder, herunder andre afdelinger 
af moderselskabet, under overholdelse af 
de samme tidsfrister, på samme 
betingelser, herunder hvad angår priser 
og serviceniveau, og via samme systemer 
og processer.

Or. en
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Ændringsforslag 699
Mary Honeyball

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 9
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 a – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når en national tilsynsmyndighed agter 
at pålægge et krav om funktionel 
adskillelse, forelægger den en anmodning
for Kommissionen, der omfatter.

2. Når en national tilsynsmyndighed agter 
at pålægge et krav om funktionel 
adskillelse, forelægger den et forslag for 
Kommissionen, der omfatter.

Or. en

Begrundelse

Med hensyn til alvorlige økonomiske flaskehalse bør funktionel adskillelse udgøre et 
tilgængeligt remedium for tilsynsmyndigheden og ville fungere som incitament for 
monopoludbyderne til at tilbyde ikkediskriminerende betingelser. En anmodning til de 
nationale tilsynsmyndigheder om at bevise, at konkurrencen har slået fejl på "vedvarende 
vis", inden forslaget om funktionel adskillelse, kan imidlertid føre til unødig forsinkelse i 
oprettelsen af et konkurrencemarked. Det kunne resultere i, at funktionel adskillelse  faktisk 
blev utilgængelig for de nationale tilsynsmyndigheder.

Ændringsforslag 700
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 9
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 a – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dokumentation for, at indførelse af 
passende forpligtelser blandt dem, der er 
beskrevet i artikel 9-13, for at skabe reel
konkurrence i forlængelse af en 
koordineret analyse af de relevante 
markeder i overensstemmelse med den 
markedsanalyseprocedure, der er fastlagt 

a) dokumentation for, at der er konstateret 
væsentlige og vedvarende 
konkurrenceproblemer/markedssvigt på 
flere af disse produktmarkeder, og at 
denne foranstaltning vil udgøre den mest 
effektive måde at håndhæve de 
instrumenter, som er skabt til at 
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i artikel 16 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet), ikke har resulteret i 
reel konkurrence og heller ikke vil gøre 
det på længere sigt, og at der er konstateret 
væsentlige og vedvarende 
konkurrenceproblemer/markedssvigt på 
flere af disse produktmarkeder

imødekomme sådanne problemer/svigt

Or. en

Begrundelse

Eftersom funktionel adskillelse kan gøre dette nemmere for markedsmyndigheden og den 
regulerede operatør at håndhæve reglerne, bør tilsynsmyndighederne have mulighed for at 
gøre brug af denne foranstaltning ud fra et fremadrettet sigte (for alvorlige varige 
flaskehalse) og ikke blot efter en langvarig manglende håndhævelse, hvor afhjælpende 
foranstaltninger har været ineffektive gennem en længere periode (hvor der således ikke har 
været konkurrence). Det er vigtigt at henvise til "reel" konkurrence, da der kan være en 
utilstrækkelig konkurrence på infrastrukturen, der ikke danner effektiv modvægt mod den 
dominerende udbyders handlefrihed (som i Det Forenede Kongerige).

Ændringsforslag 701
Ivo Belet

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 9
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 a – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dokumentation for, at indførelse af 
passende forpligtelser blandt dem, der er 
beskrevet i artikel 9-13, for at skabe reel 
konkurrence i forlængelse af en 
koordineret analyse af de relevante 
markeder i overensstemmelse med den 
markedsanalyseprocedure, der er fastlagt 
i artikel 16 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet), ikke har resulteret i 
reel konkurrence og heller ikke vil gøre 
det på længere sigt, og at der er 
konstateret væsentlige og vedvarende 
konkurrenceproblemer/markedssvigt på 

a) dokumentation for, at betingelserne, der 
fremgår af listen i stk. 1, er blevet opfyldt.
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flere af disse produktmarkeder

Or. en

Ændringsforslag 702
Mary Honeyball

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 9
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 a – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dokumentation for, at indførelse af 
passende forpligtelser blandt dem, der er 
beskrevet i artikel 9-13, for at skabe reel 
konkurrence i forlængelse af en 
koordineret analyse af de relevante 
markeder i overensstemmelse med den 
markedsanalyseprocedure, der er fastlagt 
i artikel 16 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet), ikke har resulteret i reel 
konkurrence og heller ikke vil gøre det på 
længere sigt, og at der er konstateret 
væsentlige og vedvarende 
konkurrenceproblemer/markedssvigt på 
flere af disse produktmarkeder

a) dokumentation for, at indførelse af 
passende forpligtelser blandt dem, der er 
beskrevet i artikel 9-13, for at skabe reel 
konkurrence i forlængelse af en 
koordineret analyse af de relevante 
markeder ikke har resulteret i reel 
konkurrence og heller ikke vil gøre det 
på længere sigt, og at denne 
foranstaltning vil udgøre det mest 
effektive middel til håndhævelse af 
remedier, som er beregnet til 
afhjælpning af dette problem.

Or. en

Begrundelse

Med hensyn til alvorlige økonomiske flaskehalse bør funktionel adskillelse udgøre et 
tilgængeligt middel for tilsynsmyndigheden og ville fungere som incitament for 
monopoludbyderne til at tilbyde ikkediskriminerende betingelser. En anmodning til de 
nationale tilsynsmyndigheder om at bevise, at konkurrencen er slået fejl på "vedvarende vis", 
inden forslaget om funktionel adskillelse, kan imidlertid føre til unødig forsinkelse i 
oprettelsen af et konkurrencemarked.  Det kunne resultere i, at funktionel adskillelse faktisk 
blev utilgængelig for de nationale tilsynsmyndigheder.
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Ændringsforslag 703
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 9
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 a – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dokumentation for, at indførelse af 
passende forpligtelser blandt dem, der er 
beskrevet i artikel 9-13, for at skabe reel 
konkurrence i forlængelse af en 
koordineret analyse af de relevante 
markeder i overensstemmelse med den 
markedsanalyseprocedure, der er fastlagt i 
artikel 16 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet), ikke har resulteret i 
reel konkurrence og heller ikke vil gøre det 
på længere sigt, og at der er konstateret 
væsentlige og vedvarende 
konkurrenceproblemer/markedssvigt på 
flere af disse produktmarkeder

a) dokumentation for, at indførelse af 
passende forpligtelser blandt dem, der er 
beskrevet i artikel 9-13, for at skabe reel 
konkurrence i forlængelse af en 
koordineret analyse af det relevante 
marked i overensstemmelse med den 
markedsanalyseprocedure, der er fastlagt i 
artikel 16 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet), ikke har behandlet og 
heller ikke vil behandle 
konkurrenceproblemerne på dette 
marked.

Or. en

Begrundelse

Funktionel adskillelse bør ikke betragtes som en sidste udvej, efter at alt andet har slået fejl,
og markedet er blevet monopoliseret, men snarere som et middel, der skal anvendes, hvis det 
er en effektiv løsning på konkurrenceproblemet, som den nationale tilsynsmyndighed har 
identificeret. Årsagen til at slette litra b) er, at  i henhold til art.  6 og art. 8 i rammedirektivet 
eksisterer der allerede en forpligtelse til at gennemgå en høringsproces med interesserede 
parter og træffe afgørelse om passende foranstaltninger samtidig med, at der tages hensyn til 
den socialøkonomiske analyse.

Ændringsforslag 704
Ivo Belet

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 9
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 a – stk. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en analyse af de forventede 
konsekvenser for tilsynsmyndigheden, for 
virksomheden og dens incitamenter til at 
investere i sit net, samt for andre 
interesseparter, herunder navnlig de 
forventede konsekvenser for 
konkurrencen på infrastruktur og 
eventuelle heraf følgende virkninger for 
forbrugerne

udgår

Or. en

Ændringsforslag 705
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 9
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 a – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en analyse af de forventede 
konsekvenser for tilsynsmyndigheden, for 
virksomheden og dens incitamenter til at 
investere i sit net, samt for andre 
interesseparter, herunder navnlig de
forventede konsekvenser for konkurrencen 
på infrastruktur og eventuelle heraf 
følgende virkninger for forbrugerne

b) en analyse af de forventede 
omkostninger og fordele ved 
foranstaltningen, herunder dens 
konsekvenser for tilsynsmyndigheden, for 
virksomheden og investeringerne, 
konkurrencen og forbrugerne

Or. en

Begrundelse

Eftersom funktionel adskillelse kan gøre det nemmere for markedsmyndigheden og den 
regulerede operatør at håndhæve reglerne, bør tilsynsmyndighederne have mulighed for at 
gøre brug af denne foranstaltning ud fra et fremadrettet sigte (for alvorlige varige 
flaskehalse) og ikke blot efter en langvarig manglende håndhævelse, hvor afhjælpende 
foranstaltninger har været ineffektive gennem en længere periode (hvor der således ikke har 
været konkurrence). Det er vigtigt at henvise til "reel" konkurrence, da der kan være en 
utilstrækkelig konkurrence på infrastrukturen, der ikke danner effektiv modvægt mod den 
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dominerende udbyders handlefrihed (som i Det Forenede Kongerige).

Ændringsforslag 706
Mary Honeyball

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 9
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 a – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en analyse af de forventede 
konsekvenser for tilsynsmyndigheden, for 
virksomheden og dens incitamenter til at 
investere i sit net, samt for andre 
interesseparter, herunder navnlig de 
forventede konsekvenser for konkurrencen 
på infrastruktur og eventuelle heraf 
følgende virkninger for forbrugerne

b) en analyse af de forventede 
omkostninger og fordele ved 
foranstaltningen, herunder dens 
konsekvenser for tilsynsmyndigheden, for 
virksomheden og investeringerne, 
konkurrencen og forbrugerne

Or. en

Begrundelse

Med hensyn til alvorlige økonomiske flaskehalse bør funktionel adskillelse udgøre et 
tilgængeligt middel for tilsynsmyndigheden og ville fungere som incitament for 
monopoludbyderne til at tilbyde ikkediskriminerende betingelser. En anmodning til de 
nationale tilsynsmyndigheder om at bevise, at konkurrencen er slået fejl på "vedvarende vis", 
inden forslaget om funktionel adskillelse, kan imidlertid føre til unødig forsinkelse i 
oprettelsen af et konkurrencemarked.  Det kunne resultere i, at funktionel adskillelse faktisk 
blev utilgængelig for de nationale tilsynsmyndigheder.

Ændringsforslag 707
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 9
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 a – stk. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en analyse af de forventede 
konsekvenser for tilsynsmyndigheden, for 
virksomheden og dens incitamenter til at 
investere i sit net, samt for andre 
interesseparter, herunder navnlig de 
forventede konsekvenser for 
konkurrencen på infrastruktur og 
eventuelle heraf følgende virkninger for 
forbrugerne

udgår

Or. en

Begrundelse

Funktionel adskillelse bør ikke betragtes som en sidste udvej, efter at alt andet har slået fejl,
og markedet er blevet monopoliseret, men snarere som et middel, der skal anvendes, hvis det 
er en effektiv løsning på konkurrenceproblemet, som den nationale tilsynsmyndighed har 
identificeret. Årsagen til at slette litra b) er, at  i henhold til art.  6 og art. 8 i rammedirektivet 
eksisterer der allerede en forpligtelse til at gennemgå en høringsproces med interesserede 
parter og træffe afgørelse om passende foranstaltninger samtidig med, at der tages hensyn til 
den socialøkonomiske analyse.

Ændringsforslag 708
Ivo Belet

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 9
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 a – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et udkast til de foranstaltninger, der 
påtænkes.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 709
Angelika Niebler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 9
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 13 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13b udgår
Frivillig funktionel adskillelse hos 
vertikalt integrerede virksomheder

1. En virksomhed, der i overensstemmelse 
med artikel 16 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet) er udpeget som 
værende i besiddelse af en stærk 
markedsposition på et eller flere relevante 
markeder, skal underrette den nationale 
tilsynsmyndighed på forhånd, hvis den vil 
overdrage sit accesnet eller en væsentlig 
del af det til en særskilt juridisk enhed 
med en anden ejer eller oprette en særskilt 
forretningsenhed med henblik på at give 
alle detailudbydere, herunder 
virksomhedens egne detailafdelinger, 
fuldt ligeværdige accesprodukter.

2. Den nationale tilsynsmyndighed 
vurderer, hvilke følger den planlagte 
transaktion har for de gældende 
forpligtelser i henhold til direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet).
Til det formål gennemfører den nationale 
tilsynsmyndighed efter proceduren i 
artikel 16 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet) en koordineret analyse 
af de forskellige markeder i forbindelse 
med accesnettet.
På grundlag af resultatet af analysen 
træffer den nationale tilsynsmyndighed i 
overensstemmelse med artikel 6 og 7 i 
direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet) 
afgørelse om at opretholde, indføre, 
ændre eller ophæve forpligtelser.
3. Den juridisk og/eller driftsmæssigt 
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særskilte forretningsenhed kan pålægges 
en hvilken som helst af de forpligtelser, 
der er nævnt i artikel 9 – 13 på ethvert 
specifikt marked, hvor den i 
overensstemmelse med artikel 16 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet) er udpeget 
som virksomhed med en stærk 
markedsposition, eller enhver anden 
forpligtelse, der er godkendt af 
Kommissionen i medfør af artikel 8, stk. 
3.

Or. de

Begrundelse

Det frivillige salg af net bør ikke være genstand for lovgivningsmæssig regulering. Alle 
potentielle indvirkninger på konkurrencen bør gennemgås i lyset af de eksisterende nationale 
og europæiske konkurrenceregler. Kommissionens forslag bør derfor forkastes.

Ændringsforslag 710
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 10 a (nyt)
Direktiv 2002/19/EF
Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) følgende artikel 19a indsættes:
"Artikel 19a

Ophør
Artikel 8-13 finder anvendelse indtil den 
1. januar 2014."

Or. de

Begrundelse

Det skal sikres, at overgangen fra ex-ante regulering til anvendelse af den generelle 
konkurrencelovgivning i telekommunikationssektoren evalueres efter fem år.
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Ændringsforslag 711
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 10 b (nyt)
Direktiv 2002/19/EF
Bilag II – indledning – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10b) I indledningen til bilag II affattes 
punkt a) således:

"a) "abonnentledningsafsnit": et afsnit 
af en abonnentledning, der forbinder 
nettermineringspunktet [...] med et 
krydsfelt eller nærmere angivet 
mellemliggende koblingspunkt, i faste 
offentlige elektroniske 
kommunikationsnet, hvor forbindelsen 
kan vurderes teknisk;"

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget opdaterer beskrivelsen af adgang som et resultat af dominans i 
abonnentledningen i adgangsdirektivet med henblik på at sikre teknologisk neutralitet og 
bringe den på linje med den nye definition på Kommissionens relevante markeder. Når 
ændringsforslagene er godkendt, kan mange abonnentledninger helt eller delvist 
sammensættes af fibre, og der kræves således teknologisk neutralitet for at sikre, at rammen 
er fremtidssikret.

Ændringsforslag 712
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 10 c (nyt)
Direktiv 2002/19/EF
Bilag II – indledning – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10c) I indledningen til bilag II affattes 
punkt c) således:
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"c) "fuld ubundtet adgang til 
abonnentledninger": den 
accessberettigedes adgang til den 
notificerede udbyders 
abonnentledninger eller 
abonnentledningsafsnit, hvorved 
førstnævnte får rådighed over 
netinfrastrukturens fulde kapacitet;"

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Hökmark til bilag II, stk. 2, litra a).

Ændringsforslag 713
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 10 d (nyt)
Direktiv 2002/19/EF
Bilag II – indledning – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10d) I indledningen til bilag II affattes 
punkt d) således:
"(d) "delt adgang til abonnentledninger": 
den accessberettigedes adgang til en 
bestemt del af netinfrastrukturens 
kapacitet som f.eks. en del af de 
tilgængelige frekvenser eller 
bølgelængder så som ikke-
talefrekvensbåndspektret på den 
notificerede udbyders parsnoede 
metalabonnentledninger; [...]"

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Hökmark til bilag II, stk. 2, litra a).
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Ændringsforslag 714
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 10 e (nyt)
Direktiv 2002/19/EF
Bilag II – indledning – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10e) I indledningen til bilag II affattes 
følgende punkt således:

"(da) "engrosmarkedet for 
bredbåndsadgang": ikkefysisk eller 
virtuel netadgang til 
abonnentledningen eller 
abonnentledningsafsnittet, som leverer 
tovejsdatatransmission gennem 
abonnentledningen eller 
abonnentledningsafsnittet til bestemte 
adgangspunkter i det faste offentlige 
elektroniske kommunikationsnet."

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Hökmark til bilag II, stk. 2, litra a).

Ændringsforslag 715
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 10 f (ny)
Direktiv 2002/19/EF
Bilag II – del A

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10f) I bilag II affattes del A således:

"A. "A: Betingelser for ubundtet 
adgang [...]

1. 1. Netelementer, der gives adgang til, 
omfattende navnlig følgende elementer, 
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sammen med passende tilhørende 
faciliteter:

(a) ubundtet adgang til 
abonnentledninger og 
abonnentledningsafsnit;

(b) kabelkanaladgang, som gør det 
muligt at installere access- og 
backhaul-net;

c) engrosmarked for bredbåndsadgang 
passende steder i nettet for at sikre 
effektiv national konkurrence og tillade 
tilsvarende funktion for ubundtet 
adgang i tilfælde, hvor sådan adgang 
ikke er teknisk eller økonomisk mulig;

2. 2. Information om fysiske 
accessfaciliteters placering, herunder 
gadeskabe og hovedfordelere, 
disponible abonnentledninger og 
abonnentledningsafsnit, kabelkanaler 
og backhaul-faciliteter i nærmere 
bestemte dele af accessnettet.

3. Tekniske vilkår for adgang til og 
anvendelse af abonnentledninger, 
abonnentledningsafsnit og 
kabelkanaler, herunder de tekniske 
specifikationer for de parsnoede [...] 
og/eller optiske fibre, kabelfordelere, 
kabelkanaler og tilhørende faciliteter;

4. Bestillings- og leveringsprocedurer, 
brugsrestriktioner."

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Hökmark til bilag II, stk. 2, litra a).
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Ændringsforslag 716
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 10 g (nyt)
Direktiv 2002/19/EF
Bilag II – del B – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10g) Bilag II, del B, punkt 1, affattes 
således:

"1. "1. Oplysning om den notificerede 
udbyders relevante lokaliteter eller 
udstyrslokaliteter."

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget opdaterer beskrivelsen af adgang som et resultat af dominans i 
abonnentledningen i adgangsdirektivet med henblik på at sikre teknologisk neutralitet og 
bringe den på linje med den nye definition på Kommissionens relevante markeder. Når 
ændringsforslagene er godkendt, kan mange abonnentledninger helt eller delvist 
sammensættes af fibre, og der kræves således teknologisk neutralitet for at sikre, at rammen 
er fremtidssikret.
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