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Ändringsförslag 603
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 22
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje part får hänskjuta tvisten till de 
berörda nationella tillsynsmyndigheterna.
De behöriga nationella 
tillsynsmyndigheterna ska samordna sina 
insatser för att lösa tvisten, i enlighet med 
målen i artikel 8.

2. Varje part får hänskjuta tvisten till de 
berörda nationella tillsynsmyndigheterna.
De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
samordna sina insatser inom BERT för att 
lösa tvisten, i enlighet med målen i 
artikel 8. Alla eventuella skyldigheter som 
de nationella tillsynsmyndigheterna 
ålägger ett företag vid tvistlösning ska 
vara förenliga med bestämmelserna i 
detta direktiv och särdirektiven.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag föreskriver att BERT ska bidra till att lösa gränsöverskridande tvister.

Ändringsförslag 604
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 24a (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 25 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

24a) I artikel 25 ska följande 
punkt införas:
”1a. Senast i januari 2014 ska 
kommissionen utvärdera om det finns ett 
behov av att förlänga giltighetstiden för 
bestämmelserna om sektorsspecifik 
förhandsreglering i det här direktivet, 
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artiklarna 8–13a i tillträdesdirektivet och 
artikel 17 i direktivet om 
samhällsomfattande tjänster. Denna 
utvärdering ska göras mot bakgrund av 
konkurrensutvecklingen när det gäller 
infrastruktur och elektroniska 
kommunikationstjänster. Om det visar sig 
nödvändigt med en sektorsspecifik 
förhandsreglering ska kommissionen 
begränsa den till de medlemsstater och 
regionala marknader där det ännu inte 
finns någon infrastrukturkonkurrens.
Kommissionen ska lägga fram förslag till 
ändringar av det gällande regelverket för 
rådet och Europaparlamentet så att ett 
reformerat regelverk kan antas.”

Or. en

Motivering

I januari 2014 kommer det nya regelverket att ha varit i kraft några år så att man kan 
analysera dess konsekvenser. På grundval av denna analys kan utfasningen av den 
sektorsspecifika förhandsregleringen utvärderas och eventuellt begränsas till medlemsstater 
och regionala marknader där det ännu inte finns någon infrastrukturkonkurrens.

Ändringsförslag 605
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 24a (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 25 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

24a) I artikel 25 ska följande punkt 
införas som punkt 1a:
”1a. Kommissionen ska utvärdera om det 
mot bakgrund av marknadsutvecklingen 
och med hänsyn till konkurrensen finns 
behov av att förlänga giltighetstiden för 
bestämmelserna i detta direktiv om 
sektorsspecifik förhandsreglering av 
priser och tillträde och för 
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direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet) 
utöver den period som anges i artikel 29 a 
i detta direktiv och artikel 19 a i 
direktiv 2002/19/EG, eller om den bör 
ändras. Om kommissionen anser att det 
finns ett sådant behov ska den lägga fram 
ett förslag om detta för 
Europaparlamentet och rådet.”

Or. de

Motivering

Regleringen avsågs från början vara tillfällig till sin karaktär och bör avvecklas när 
konkurrensen utvecklas på marknaderna. Regleringsåtgärderna har emellertid i stället ökat 
fortlöpande trots att konkurrenssituationen har präglats av dynamik och fortsatt utveckling.
Av detta skäl behöver en bindande övergångsklausul införas som tar hänsyn till ovannämnda 
målsättning.

Ändringsförslag 606
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 24a (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 25 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

24a) I artikel 25 ska följande 
punkt införas:
”1a. Kommissionen ska utvärdera om 
bestämmelserna om sektorsspecifik 
förhandsreglering i detta direktiv och 
tillträdesdirektivet, mot bakgrund av 
utvecklingen på marknaden och med 
hänsyn till konkurrensen, bör fortsätta att 
gälla efter den tidpunkt som anges i 
artikel 2aa, eller om de bör ändras. Om 
kommissionen anser att det finns ett 
sådant behov ska den lägga fram ett 
förslag för Europaparlamentet och 
rådet.”

Or. en
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Motivering

Både kommissionen och parlamentet har upprepade gånger bekräftat att den sektorsspecifika 
regleringen av priser och tillträde är en tillfällig reglering. Ändringsförslaget är i linje med 
den nyligen antagna förordningen om internationell roaming. Bestämmelserna som gäller 
förhandsreglering kommer att upphöra att gälla ett visst datum om inte kommissionen, mot 
bakgrund av den rapport som ska offentliggöras före datumet för översynen, föreslår för 
parlamentet och rådet att de bör fortsätta att gälla på vissa områden.

Ändringsförslag 607
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 24a (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

24a) Artikel 25 ska ersättas med följande:
”Kommissionen ska […] se över hur 
detta direktiv fungerar och rapportera 
resultatet till Europaparlamentet och 
rådet senast fem år efter det att det har 
trätt i kraft. Kommissionen ska i sin 
rapport motivera varför bestämmelserna 
bör fortsätta att gälla eller om de kan 
upphävas, mot bakgrund av utvecklingen 
på marknaden och med hänsyn till 
konkurrensen. För detta ändamål får 
kommissionen begära in upplysningar 
från medlemsstaterna, vilka ska lämnas 
utan onödigt dröjsmål.”

Or. en

Motivering

Regleringen var från början tänkt att vara tillfällig och bör avvecklas när konkurrensen på 
marknaderna utvecklas. Därför måste en översynsklausul införas för att det politiska målet 
med stegvis avreglering slutligen ska uppnås. Om det bedöms vara nödvändigt ska 
kommissionen för parlamentet och rådet föreslå att regleringen fortsätter att gälla inom vissa 
områden, grundat på en rapport som ska offentliggöras före översynsdatumet.



AM\726891SV.doc 7/99 PE407.731v01-00

SV

Ändringsförslag 608
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 25a (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 29a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

25a) Följande artikel ska införas som 
artikel 29a:

”Artikel 29a
De sektorsspecifika 
lagstiftningsåtgärderna enligt detta 
direktiv upphör att gälla 
den 31 december 2016.”

Or. xm

Motivering

Ett grundläggande mål med den rättsliga ramen för telekommunikation bör vara att föra över 
denna sektor till konkurrensrätten, vilket kan åstadkommas på ett effektivt sätt endast om 
detta fastställs i själva rättsakten. På grundval av sin initiativrätt kan kommissionen 
emellertid föreslå en förlängning om den med tanke på marknadsutvecklingen, så som 
situationen ser ut 2016, kommer fram till att tiden ännu inte är mogen för en övergång till 
konkurrensrätten.

Ändringsförslag 609
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 25a (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 29a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

25a) Följande artikel ska införas som 
artikel 29a:

”Artikel 29a
Upphörande
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Artiklarna 14–16 upphör att gälla 
den 1 januari 2014.”

Or. de

Motivering

Det är viktigt att övergången från förhandsreglering till allmän konkurrensrätt på 
telekommunikationsområdet kontrolleras efter fem år.

Ändringsförslag 610
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 25a (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 29a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

25a) Följande artikel ska läggas till:
”Artikel 29a
Artiklarna 14–16 upphör att gälla 
den 31 december 2014.”

Or. en

Motivering

Både kommissionen och parlamentet har upprepade gånger bekräftat att den sektorsspecifika 
regleringen av priser och tillträde är en tillfällig reglering. Ändringsförslaget är i linje med
den nyligen antagna förordningen om internationell roaming. Bestämmelserna som gäller 
förhandsreglering kommer att upphöra att gälla ett visst datum om inte kommissionen, mot 
bakgrund av den rapport som ska offentliggöras före datumet för översynen, föreslår för 
parlamentet och rådet att regleringen bör fortsätta att gälla på vissa områden.

Ändringsförslag 611
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 26
Direktiv 2002/21/EG
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Bilagorna I och II

Kommissionens förslag Ändringsförslag

26) Bilagorna I och II ska utgå. 26) Bilaga I ska utgå och bilaga II ska 
ersättas med följande:
”BILAGA II
Kriterier som skall användas av de 
nationella regleringsmyndigheterna vid 
bedömning av om gemensam 
dominerande ställning föreligger enligt 
artikel 14.2 andra stycket
Två eller flera företag kan anses ha en 
gemensamt dominerande ställning i den 
mening som avses i artikel 14, även om 
inga strukturella eller andra kopplingar 
finns emellan dem, om de opererar på en 
marknad som kännetecknas av brist på 
effektiv konkurrens och där inget enskilt 
företag har betydande inflytande på 
marknaden. Utan att det påverkar 
domstolens rättspraxis i fråga om 
gemensam dominans, är detta sannolikt 
fallet där marknaden är koncentrerad 
och uppvisar ett flertal tillämpliga 
särdrag, av vilka följande kan vara mest 
relevanta när det gäller kommunikation:
– [...]
– Låg efterfrågeelasticitet.
– [...]
– Likartade marknadsandelar.
– [...]
– Stora rättsliga eller ekonomiska 
hinder för inträde.
– Vertikal integration med kollektiv 
vägran att leverera.
– Brist på motverkande inflytande från 
köparnas sida.
– Brist på potentiell konkurrens.
– [...]
Ovanstående förteckning är vägledande 
och inte uttömmande och kriterierna är 
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inte kumulativa. Förteckningen skall 
endast ses som en illustration av sådana 
faktorer som kan användas för att 
stödja antaganden om att det föreligger 
gemensam dominans på marknaden.”

Or. en

Motivering

Gemensam dominans är fortfarande ett oprövat och svårt begrepp i telekomsektorn både i ett 
förhands- och ett efterhandsperspektiv, men det kan komma att bli allt viktigare allteftersom 
marknaderna slås samman. Det är viktigt att riktlinjer inte stryks utan snarare blir tydligare i 
ramdirektivet.

Ändringsförslag 612
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 26
Direktiv 2002/21/EG
Bilagorna I och II

Kommissionens förslag Ändringsförslag

26) Bilagorna I och II ska utgå. 26) Bilaga I ska utgå och bilaga II ska 
ersättas med följande:
”BILAGA II
Kriterier som skall användas av de 
nationella regleringsmyndigheterna vid 
bedömning av om gemensam 
dominerande ställning föreligger enligt 
artikel 14.2 andra stycket
Två eller flera företag kan anses ha en 
gemensamt dominerande ställning i den 
mening som avses i artikel 14, även om 
inga strukturella eller andra kopplingar 
finns emellan dem, om de opererar på en 
marknad som kännetecknas av brist på 
effektiv konkurrens och där inget enskilt 
företag har betydande inflytande på 
marknaden. Utan att det påverkar 
domstolens rättspraxis i fråga om 
gemensam dominans, är detta sannolikt 
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fallet där marknaden är koncentrerad 
och uppvisar ett flertal tillämpliga 
särdrag, av vilka följande kan vara mest 
relevanta när det gäller kommunikation:
– [...]
– Låg efterfrågeelasticitet.
– [...]
– Likartade marknadsandelar.
– [...]
– Stora rättsliga eller ekonomiska hinder 
för inträde.
– Vertikal integration med kollektiv 
vägran att leverera.
– Brist på motverkande inflytande från 
köparnas sida.
– Brist på potentiell konkurrens.
– [...]
Ovanstående förteckning är vägledande 
och inte uttömmande och kriterierna är 
inte kumulativa. Förteckningen skall 
endast ses som en illustration av sådana 
faktorer som kan användas för att 
stödja antaganden om att det föreligger 
gemensam dominans på marknaden.”

Or. en

Motivering

Gemensam dominans är fortfarande ett oprövat och svårt begrepp i telekomsektorn både i ett 
förhands- och ett efterhandsperspektiv, men det kan komma att bli allt viktigare allteftersom 
marknaderna slås samman.  Det är viktigt att riktlinjer inte stryks utan snarare blir tydligare i 
ramdirektivet.

Ändringsförslag 613
Patrizia Toia

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 26
Direktiv 2002/21/EG
Bilagorna I och II
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

26) Bilagorna I och II ska utgå. 26) Bilaga I ska utgå och bilaga II ska 
ersättas med följande:
”BILAGA II
Kriterier som skall användas av de 
nationella regleringsmyndigheterna vid 
bedömning av om gemensam 
dominerande ställning föreligger enligt 
artikel 14.2 andra stycket
Två eller flera företag kan anses ha en 
gemensamt dominerande ställning i den 
mening som avses i artikel 14, även om 
inga strukturella eller andra kopplingar 
finns emellan dem, om de opererar på en 
marknad som kännetecknas av brist på 
effektiv konkurrens och där inget enskilt 
företag har betydande inflytande på 
marknaden. Utan att det påverkar 
domstolens rättspraxis i fråga om 
gemensam dominans, är detta sannolikt 
fallet där marknaden är koncentrerad 
och uppvisar ett flertal tillämpliga 
särdrag, av vilka följande kan vara mest 
relevanta när det gäller kommunikation:
– [...]
– Låg efterfrågeelasticitet.
– [...]
– Likartade marknadsandelar.
– [...]
– Stora rättsliga eller ekonomiska hinder 
för inträde.
– Vertikal integration med kollektiv 
vägran att leverera.
– Brist på motverkande inflytande från 
köparnas sida.
– Brist på potentiell konkurrens.
– [...]
Ovanstående förteckning är vägledande 
och inte uttömmande och kriterierna är 
inte kumulativa. Förteckningen skall 
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endast ses som en illustration av sådana 
faktorer som kan användas för att 
stödja antaganden om att det föreligger 
gemensam dominans på marknaden.”

Or. en

Motivering

Gemensam dominans är fortfarande ett oprövat och svårt begrepp i telekomsektorn både i ett 
förhands- och ett efterhandsperspektiv, men det kan komma att bli allt viktigare allteftersom 
marknaderna slås samman.  Det är viktigt att riktlinjer inte stryks utan snarare blir tydligare i 
ramdirektivet.

Ändringsförslag 614
Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 26
Direktiv 2002/21/EG
Bilagorna I och II

Kommissionens förslag Ändringsförslag

26) Bilagorna I och II ska utgå. 26) Bilaga I ska utgå och bilaga II ska 
ersättas med följande:
”BILAGA II
Kriterier som skall användas av de 
nationella regleringsmyndigheterna vid 
bedömning av om gemensam 
dominerande ställning föreligger enligt 
artikel 14.2 andra stycket
Två eller flera företag kan anses ha en 
gemensamt dominerande ställning i den 
mening som avses i artikel 14, även om 
inga strukturella eller andra kopplingar 
finns emellan dem, om de opererar på en 
marknad som kännetecknas av brist på 
effektiv konkurrens och där inget enskilt 
företag har betydande inflytande på 
marknaden. Utan att det påverkar 
domstolens rättspraxis i fråga om 
gemensam dominans, är detta sannolikt 
fallet där marknaden är koncentrerad 
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och uppvisar ett flertal tillämpliga 
särdrag, av vilka följande kan vara mest 
relevanta när det gäller kommunikation:
– [...]
– Låg efterfrågeelasticitet.
– [...]
– Likartade marknadsandelar.
– [...]
– Stora rättsliga eller ekonomiska hinder 
för inträde.
– Vertikal integration med kollektiv 
vägran att leverera.
– Brist på motverkande inflytande från 
köparnas sida.
– Brist på potentiell konkurrens.
– [...]
Ovanstående förteckning är vägledande 
och inte uttömmande och kriterierna är 
inte kumulativa. Förteckningen skall 
endast ses som en illustration av sådana 
faktorer som kan användas för att 
stödja antaganden om att det föreligger 
gemensam dominans på marknaden.”

Or. en

Motivering

Gemensam dominans är fortfarande ett oprövat och svårt begrepp i telekomsektorn både i ett 
förhands- och ett efterhandsperspektiv, men det kan komma att bli allt viktigare allteftersom 
marknaderna slås samman.  Det är viktigt att riktlinjer inte stryks utan snarare blir tydligare i 
ramdirektivet.

Ändringsförslag 615
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 1
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tillträde: när faciliteter och/eller tjänster 
görs tillgängliga för ett annat företag på 
fastställda villkor, med eller utan 
ensamrätt, i syfte att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationstjänster, 
leverera informationssamhällets tjänster 
eller sända innehåll. Bland annat omfattas 
följande: tillträde till nätelement samt 
tillhörande faciliteter, vilket kan inbegripa 
fast eller icke-fast anslutning av utrustning 
(detta inbegriper i synnerhet tillträde till 
accessnätet och till faciliteter och tjänster 
som är nödvändiga för att tillhandahålla 
tjänster över accessnätet), tillträde till 
fysisk infrastruktur inbegripet byggnader, 
ledningar och master; tillträde till relevanta 
programvarusystem inbegripet 
driftstödssystem, tillträde till 
nummeromvandling eller system som 
erbjuder likvärdiga funktioner, tillträde till 
fasta nät och mobilnät, i synnerhet för 
roaming; tillträde till system med villkorad
tillgång för digitala televisionstjänster och 
tillträde till virtuella nättjänster.

a) tillträde: när faciliteter och/eller tjänster 
görs tillgängliga för ett annat företag på 
fastställda villkor, med eller utan 
ensamrätt, i syfte att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationstjänster, eller 
för andra företag som är auktoriserade i 
enlighet med artikel 4 i direktiv 
2002/20/EG (auktorisationsdirektivet).
Bland annat omfattas följande: tillträde till 
nätelement samt tillhörande faciliteter, 
vilket kan inbegripa fast eller icke-fast 
anslutning av utrustning (detta inbegriper 
i synnerhet tillträde till accessnätet och till 
faciliteter och tjänster som är nödvändiga 
för att tillhandahålla tjänster över 
accessnätet), tillträde till fysisk 
infrastruktur inbegripet byggnader, 
ledningar och master; tillträde till relevanta 
programvarusystem inbegripet 
driftstödssystem, tillträde till 
nummeromvandling eller system som 
erbjuder likvärdiga funktioner, tillträde till 
fasta nät och mobilnät, i synnerhet för 
roaming; tillträde till system med villkorad 
tillgång för digitala televisionstjänster och 
tillträde till virtuella nättjänster.

Or. es

Motivering

Leverantörer av sändningstjänster eller informationssamhällets tjänster är slutanvändare 
enligt artikel 2 i ramdirektivet och det direktiv som avses här gäller därför inte. 

Till följd av konvergeringen bör dock leverantörer av elektroniska kommunikationsnät eller 
kommunikationstjänster få kräva tillträde, inte bara för att tillhandahålla kunderna 
kommunikationstjänster, utan också för att erbjuda innehålls- och sändningstjänster. 
Hänvisningen till artikel 4 syftar därför till att klargöra definitionen.
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Ändringsförslag 616
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 1
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”a) tillträde: när faciliteter och/eller tjänster 
görs tillgängliga för ett annat företag på 
fastställda villkor, med eller utan 
ensamrätt, i syfte att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationstjänster, 
leverera informationssamhällets tjänster 
eller sända innehåll. Bland annat omfattas 
följande: tillträde till nätelement samt 
tillhörande faciliteter, vilket kan inbegripa 
fast eller icke-fast anslutning av utrustning 
(detta inbegriper i synnerhet tillträde till 
accessnätet och till faciliteter och tjänster 
som är nödvändiga för att tillhandahålla 
tjänster över accessnätet), tillträde till 
fysisk infrastruktur inbegripet byggnader, 
ledningar och master; tillträde till relevanta 
programvarusystem inbegripet 
driftstödssystem, tillträde till 
nummeromvandling eller system som 
erbjuder likvärdiga funktioner, tillträde till 
fasta nät och mobilnät, i synnerhet för 
roaming; tillträde till system med villkorad 
tillgång för digitala televisionstjänster och 
tillträde till virtuella nättjänster.”

”a) tillträde: när faciliteter och/eller tjänster 
görs tillgängliga för ett annat företag på 
fastställda villkor, med eller utan 
ensamrätt, i syfte att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationstjänster, 
leverera informationssamhällets tjänster 
eller sända innehåll. Bland annat omfattas 
följande: tillträde till nätelement (hit hör 
även överlåtelse av en våglängd så länge 
ingen fibernätkapacitet kan 
tillhandahållas) samt tillhörande 
faciliteter, vilket kan inbegripa fast eller 
icke-fast anslutning av utrustning (detta 
inbegriper i synnerhet tillträde till 
accessnätet och till faciliteter och tjänster 
som är nödvändiga för att tillhandahålla 
tjänster över accessnätet), tillträde till 
fysisk infrastruktur inbegripet byggnader, 
ledningar och master; tillträde till relevanta 
programvarusystem inbegripet 
driftstödssystem, tillträde till 
nummeromvandling eller system som 
erbjuder likvärdiga funktioner, tillträde till 
fasta nät och mobilnät, i synnerhet för 
roaming; tillträde till system med villkorad 
tillgång för digitala televisionstjänster och 
tillträde till virtuella nättjänster.”

Or. de

Motivering

Tillträdesskyldigheter krävs, även om det i sig inte är tillräckligt, för att möjliggöra för 
konkurrenterna att med hjälp av den egna infrastrukturen tillhandahålla framför allt 
bredbandsanslutningar och tjänster som bygger på dessa anslutningar. När det gäller 
tillträdesvarianterna måste därför även en sådan situation tas med i beräkningarna i vilken 
ingen fibernätkapacitet kan tillhandahållas. I sådana fall skulle överlåtelse av en våglängd 
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(färg) vara en lösning när det gäller att ansluta sekundärkopplingsstativet till 
konkurrenternas nät.

Ändringsförslag 617
Gabriele Albertini

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 1
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”a) tillträde: när faciliteter och/eller tjänster 
görs tillgängliga för ett annat företag på 
fastställda villkor, med eller utan 
ensamrätt, i syfte att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationstjänster, 
leverera informationssamhällets tjänster 
eller sända innehåll. Bland annat omfattas 
följande: tillträde till nätelement samt 
tillhörande faciliteter, vilket kan inbegripa 
fast eller icke-fast anslutning av utrustning 
(detta inbegriper i synnerhet tillträde till 
accessnätet och till faciliteter och tjänster 
som är nödvändiga för att tillhandahålla 
tjänster över accessnätet), tillträde till 
fysisk infrastruktur inbegripet byggnader, 
ledningar och master; tillträde till relevanta 
programvarusystem inbegripet 
driftstödssystem, tillträde till 
nummeromvandling eller system som 
erbjuder likvärdiga funktioner, tillträde till 
fasta nät och mobilnät, i synnerhet för 
roaming; tillträde till system med villkorad 
tillgång för digitala televisionstjänster och 
tillträde till virtuella nättjänster.”

”a) tillträde: när faciliteter och/eller tjänster 
görs tillgängliga för ett annat företag på 
fastställda villkor, med eller utan 
ensamrätt, i syfte att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationstjänster, 
leverera informationssamhällets tjänster 
eller sända innehåll. Bland annat omfattas 
följande: tillträde till nätelement samt 
tillhörande faciliteter, vilket kan inbegripa 
fast eller icke-fast anslutning av utrustning 
(detta inbegriper i synnerhet tillträde till 
accessnätet och till faciliteter och tjänster 
som är nödvändiga för att tillhandahålla 
tjänster över accessnätet), tillträde till 
fysisk infrastruktur inbegripet byggnader, 
ledningar och master; tillträde till relevanta 
programvarusystem inbegripet 
driftstödssystem, tillträde till 
nummeromvandling eller system som 
erbjuder likvärdiga funktioner, tillträde till 
fakturerings- och insamlingstjänster samt 
abonnentdatabaser för 
nummerupplysningstjänster, tillträde till 
fasta nät och mobilnät, i synnerhet för 
roaming; tillträde till system med villkorad 
tillgång för digitala televisionstjänster och  
tillträde till virtuella nättjänster.

Or. en
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Motivering

Nummerupplysningstjänster är en mycket viktig tjänst för funktionshindrade och äldre och för 
användare i allmänhet. Fakturerings- och insamlingstjänster samt tillträde till 
abonnentdatabaser är väsentliga faciliteter som en telekommunikationsoperatör, som 
kontrollerar tillträdet till slutanvändarna, måste tillhandahålla leverantörer av 
nummerupplysningstjänster så att de i enlighet med konkurrensdirektivet (artikel 5) kan 
erbjuda konkurrenskraftiga nummerupplysningstjänster. Tillträdet till abonnentdatabaser tas 
speciellt upp i artikel 25.2 i direktivet om samhällsomfattande tjänster.

Ändringsförslag 618
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 1
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”a) tillträde: när faciliteter och/eller tjänster 
görs tillgängliga för ett annat företag på 
fastställda villkor, med eller utan 
ensamrätt, i syfte att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationstjänster, 
leverera informationssamhällets tjänster 
eller sända innehåll. Bland annat omfattas 
följande: tillträde till nätelement samt 
tillhörande faciliteter, vilket kan inbegripa 
fast eller icke-fast anslutning av utrustning 
(detta inbegriper i synnerhet tillträde till 
accessnätet och till faciliteter och tjänster 
som är nödvändiga för att tillhandahålla 
tjänster över accessnätet), tillträde till 
fysisk infrastruktur inbegripet byggnader, 
ledningar och master; tillträde till relevanta 
programvarusystem inbegripet 
driftstödssystem, tillträde till 
nummeromvandling eller system som 
erbjuder likvärdiga funktioner, tillträde till 
fasta nät och mobilnät, i synnerhet för 
roaming; tillträde till system med villkorad 
tillgång för digitala televisionstjänster och 
tillträde till virtuella nättjänster.”

”a) tillträde: när faciliteter och/eller tjänster 
görs tillgängliga för ett annat företag på 
fastställda villkor, med eller utan 
ensamrätt, i syfte att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationstjänster, 
leverera informationssamhällets tjänster 
eller sända innehåll. Bland annat omfattas 
följande: tillträde till nätelement samt 
tillhörande faciliteter, vilket kan inbegripa 
fast eller icke-fast anslutning av utrustning 
(detta inbegriper i synnerhet tillträde till 
accessnätet och till faciliteter och tjänster 
som är nödvändiga för att tillhandahålla 
tjänster över accessnätet), tillträde till 
fysisk infrastruktur inbegripet byggnader, 
ledningar och master; tillträde till relevanta 
programvarusystem inbegripet 
driftstödssystem, tillträde till 
nummeromvandling eller system som 
erbjuder likvärdiga funktioner, tillträde till 
fakturerings- och insamlingstjänster samt 
abonnentdatabaser för 
nummerupplysningstjänster, tillträde till 
fasta nät och mobilnät, i synnerhet för 
roaming; tillträde till system med villkorad 
tillgång för digitala televisionstjänster och 
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tillträde till virtuella nättjänster.

Or. en

Motivering

Nummerupplysningstjänster är en mycket viktig tjänst för funktionshindrade och äldre och för 
användare i allmänhet. Fakturerings- och insamlingstjänster samt tillträde till 
abonnentdatabaser är väsentliga faciliteter som en telekommunikationsoperatör, som 
kontrollerar tillträdet till slutanvändarna, måste tillhandahålla leverantörer av 
nummerupplysningstjänster så att de i enlighet med konkurrensdirektivet (artikel 5) kan 
erbjuda konkurrenskraftiga nummerupplysningstjänster. Tillträdet till abonnentdatabaser tas 
speciellt upp i artikel 25.2 i direktivet om samhällsomfattande tjänster.

Ändringsförslag 619
Stefano Zappalà

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 1
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”a) tillträde: när faciliteter och/eller tjänster 
görs tillgängliga för ett annat företag på 
fastställda villkor, med eller utan 
ensamrätt, i syfte att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationstjänster, 
leverera informationssamhällets tjänster 
eller sända innehåll. Bland annat omfattas 
följande: tillträde till nätelement samt 
tillhörande faciliteter, vilket kan inbegripa 
fast eller icke-fast anslutning av utrustning 
(detta inbegriper i synnerhet tillträde till 
accessnätet och till faciliteter och tjänster 
som är nödvändiga för att tillhandahålla 
tjänster över accessnätet), tillträde till 
fysisk infrastruktur inbegripet byggnader, 
ledningar och master; tillträde till relevanta 
programvarusystem inbegripet 
driftstödssystem, tillträde till 
nummeromvandling eller system som 
erbjuder likvärdiga funktioner, tillträde till 
fasta nät och mobilnät, i synnerhet för 

”a) tillträde: när faciliteter och/eller tjänster 
görs tillgängliga för ett annat företag på 
fastställda villkor, med eller utan 
ensamrätt, i syfte att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationstjänster, 
leverera informationssamhällets tjänster 
eller sända innehåll. Bland annat omfattas 
följande: tillträde till nätelement samt 
tillhörande faciliteter, vilket kan inbegripa 
fast eller icke-fast anslutning av utrustning 
(detta inbegriper i synnerhet tillträde till 
accessnätet och till faciliteter och tjänster 
som är nödvändiga för att tillhandahålla 
tjänster över accessnätet), tillträde till 
fysisk infrastruktur inbegripet byggnader, 
ledningar och master; tillträde till relevanta 
programvarusystem inbegripet 
driftstödssystem, tillträde till 
nummeromvandling eller system som 
erbjuder likvärdiga funktioner, tillträde till 
fakturerings- och insamlingstjänster samt 
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roaming; tillträde till system med villkorad 
tillgång för digitala televisionstjänster och 
tillträde till virtuella nättjänster.”

abonnentdatabaser för 
nummerupplysningstjänster, tillträde till 
fasta nät och mobilnät, i synnerhet för 
roaming; tillträde till system med villkorad 
tillgång för digitala televisionstjänster och 
tillträde till virtuella nättjänster.

Or. en

Motivering

Nummerupplysningstjänster är en mycket viktig tjänst för funktionshindrade och äldre och för 
användare i allmänhet. Fakturerings- och insamlingstjänster samt tillträde till 
abonnentdatabaser är väsentliga faciliteter som en telekommunikationsoperatör, som 
kontrollerar tillträdet till slutanvändarna, måste tillhandahålla leverantörer av 
nummerupplysningstjänster så att de i enlighet med konkurrensdirektivet (artikel 5) kan 
erbjuda konkurrenskraftiga nummerupplysningstjänster. Tillträdet till abonnentdatabaser tas 
speciellt upp i artikel 25.2 i direktivet om samhällsomfattande tjänster.

Ändringsförslag 620
Patrizia Toia

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 1
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”a) tillträde: när faciliteter och/eller tjänster 
görs tillgängliga för ett annat företag på 
fastställda villkor, med eller utan 
ensamrätt, i syfte att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationstjänster, 
leverera informationssamhällets tjänster 
eller sända innehåll. Bland annat omfattas 
följande: tillträde till nätelement samt 
tillhörande faciliteter, vilket kan inbegripa 
fast eller icke-fast anslutning av utrustning 
(detta inbegriper i synnerhet tillträde till 
accessnätet och till faciliteter och tjänster 
som är nödvändiga för att tillhandahålla 
tjänster över accessnätet), tillträde till
fysisk infrastruktur inbegripet byggnader, 
ledningar och master; tillträde till relevanta 

”a) tillträde: när faciliteter och/eller tjänster 
görs tillgängliga för ett annat företag på 
fastställda villkor, med eller utan 
ensamrätt, i syfte att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationstjänster, 
leverera informationssamhällets tjänster 
eller sända innehåll. Bland annat omfattas 
följande: tillträde till nätelement samt 
tillhörande faciliteter, vilket kan inbegripa 
fast eller icke-fast anslutning av utrustning 
(detta inbegriper i synnerhet tillträde till 
accessnätet och till faciliteter och tjänster 
som är nödvändiga för att tillhandahålla 
tjänster över accessnätet), tillträde till 
fysisk infrastruktur inbegripet byggnader, 
ledningar och master; tillträde till relevanta 
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programvarusystem inbegripet 
driftstödssystem, tillträde till 
nummeromvandling eller system som 
erbjuder likvärdiga funktioner, tillträde till 
fasta nät och mobilnät, i synnerhet för 
roaming; tillträde till system med villkorad 
tillgång för digitala televisionstjänster och 
tillträde till virtuella nättjänster.”

programvarusystem inbegripet 
driftstödssystem, tillträde till 
nummeromvandling eller system som 
erbjuder likvärdiga funktioner, tillträde till 
abonnentdatabaser för 
nummerupplysningstjänster, tillträde till 
faktureringstjänster som erbjuds av tredje 
part, tillträde till fasta nät och mobilnät, i 
synnerhet för roaming; tillträde till system 
med villkorad tillgång för digitala 
televisionstjänster och tillträde till virtuella 
nättjänster.

Or. en

Motivering

Nummerupplysningstjänster är en mycket viktig tjänst för funktionshindrade och äldre och för 
användare i allmänhet. Fakturering som erbjuds av tredje part samt tillgång till 
abonnentdatabaser är väsentliga faciliteter som en telekommunikationsoperatör, som 
kontrollerar tillträdet till slutanvändarna, måste tillhandahålla leverantörer av 
nummerupplysningstjänster så att de i enlighet med konkurrensdirektivet (artikel 5) kan 
erbjuda konkurrenskraftiga nummerupplysningstjänster. Tillträdet till abonnentdatabaser tas 
speciellt upp i artikel 25.2 i direktivet om samhällsomfattande tjänster.

Ändringsförslag 621
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 1a (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a) Artikel 2 e ska ersättas med följande:
”e) accessnät: den fysiska förbindelse 
som förbinder nätanslutningspunkten 
[…] med en korskoppling eller likvärdig 
facilitet i det fasta allmänna elektroniska 
kommunikationsnätet, där anslutningen 
tekniskt kan upprättas.”

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget uppdaterar definitionen av accessnät i tillträdesdirektivet för att säkra 
teknikneutralitet och för att definitionen ska överensstämma med definitionen i 
kommissionens rekommendation om relevanta marknader. När ändringsförslagen väl antagits 
kommer flera accessnät helt eller delvis att utgöras av fibrer, och teknikneutralitet krävs 
därför för att regelverket ska vara framtidssäkert.

Ändringsförslag 622
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 1a (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a) Artikel 2 e ska ersättas med följande:
”e) accessnät: den fysiska förbindelse 
som förbinder nätanslutningspunkten 
[…] med en korskoppling eller likvärdig 
facilitet i det fasta allmänna elektroniska 
kommunikationsnätet, där anslutningen 
tekniskt kan upprättas.”

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget uppdaterar definitionen av accessnät i tillträdesdirektivet för att säkra 
teknikneutralitet och för att definitionen ska överensstämma med definitionen i 
kommissionens rekommendation om relevanta marknader. När ändringsförslagen väl antagits 
kommer flera accessnät helt eller delvis att utgöras av fibrer, och teknikneutralitet krävs 
därför för att regelverket ska vara framtidssäkert.

Ändringsförslag 623
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 1a (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 2 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a) Artikel 2 e ska ersättas med följande:
”e) accessnät: den fysiska förbindelse 
som förbinder nätanslutningspunkten 
[…] med en korskoppling eller likvärdig 
facilitet i det fasta allmänna elektroniska 
kommunikationsnätet, där anslutningen 
tekniskt kan upprättas.”

Or. en

Motivering

Definitionen av accessnät i tillträdesdirektivet bör uppdateras för att säkra teknikneutralitet 
och för att definitionen ska överensstämma med den nya definitionen i kommissionens 
rekommendation om relevanta marknader. När ändringsförslagen väl antagits kommer flera 
accessnät helt eller delvis att utgöras av fibrer, och teknikneutralitet krävs därför för att 
regelverket ska vara framtidssäkert.

Ändringsförslag 624
Mary Honeyball

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 1a (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a) Artikel 2 e ska ersättas med följande:
”e) accessnät: den fysiska förbindelse 
som förbinder nätanslutningspunkten 
[…] med en korskoppling eller likvärdig 
facilitet i det fasta allmänna elektroniska 
kommunikationsnätet, där anslutningen 
tekniskt kan upprättas.”

Or. en
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Motivering

Led e i det ursprungliga direktivet bör uppdateras för att avspegla att accessnätet ska ge 
tillgång till det elektroniska kommunikationsnätet, och inte bara det allmänna telenätet. Detta 
säkrar också teknikneutralitet.

Ändringsförslag 625
Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 1a (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a) Artikel 2 e ska ersättas med följande:
”e) accessnät: den fysiska förbindelse 
som förbinder nätanslutningspunkten 
[…] med en korskoppling eller likvärdig 
facilitet i det fasta allmänna elektroniska 
kommunikationsnätet, där anslutningen 
tekniskt kan upprättas.”

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget uppdaterar definitionen av accessnät i tillträdesdirektivet för att säkra 
teknikneutralitet och för att definitionen ska överensstämma med definitionen i 
kommissionens rekommendation om relevanta marknader. När ändringsförslagen väl antagits 
kommer flera accessnät helt eller delvis att utgöras av fibrer, och teknikneutralitet krävs 
därför för att regelverket ska vara framtidssäkert.

Ändringsförslag 626
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 2
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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1. Operatörer av allmänna 
kommunikationsnät ska ha rätt och, när så 
begärs av andra auktoriserade företag i 
enlighet med artikel 4 i direktiv 
2002/20/EG (auktorisationsdirektivet), 
skyldighet att förhandla med varandra om 
samtrafik i syfte att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationstjänster för 
allmänheten, så att tillhandahållandet av 
och samverkan mellan tjänster kan 
säkerställas inom hela gemenskapen.
Operatörerna ska erbjuda andra företag 
tillträde och samtrafik på villkor som 
överensstämmer med de skyldigheter som 
den nationella tillsynsmyndigheten inför i 
enlighet med artiklarna 5, 6, 7 och 8.

1. Operatörer av allmänna 
kommunikationsnät ska ha rätt och, när så 
begärs av andra auktoriserade företag i 
enlighet med artikel 4 i 
direktiv 2002/20/EG 
(auktorisationsdirektivet), skyldighet att 
förhandla med varandra om samtrafik i 
syfte att tillhandahålla elektroniska 
kommunikationstjänster för allmänheten 
eller leverera sändningsinnehåll eller 
informationssamhällets tjänster, så att 
tillhandahållandet av och samverkan 
mellan tjänster kan säkerställas inom hela 
gemenskapen. Operatörerna ska erbjuda 
andra företag tillträde och samtrafik på 
villkor som överensstämmer med de 
skyldigheter som den nationella 
tillsynsmyndigheten inför i enlighet med 
artiklarna 5, 6, 7 och 8.

Or. es

Motivering

För överensstämmelse med den föreslagna definitionen av tillträde.

Ändringsförslag 627
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 2
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Operatörer av allmänna 
kommunikationsnät ska ha rätt och, när så 
begärs av andra auktoriserade företag i 
enlighet med artikel 4 i direktiv 
2002/20/EG (auktorisationsdirektivet), 
skyldighet att förhandla med varandra om 
samtrafik i syfte att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationstjänster för 
allmänheten, så att tillhandahållandet av 

1. Operatörer av allmänna 
kommunikationsnät ska ha rätt och, när så 
begärs av andra auktoriserade företag i 
enlighet med artikel 4 i 
direktiv 2002/20/EG 
(auktorisationsdirektivet), skyldighet att 
förhandla med varandra om samtrafik i 
syfte att tillhandahålla elektroniska 
kommunikationstjänster för allmänheten, 
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och samverkan mellan tjänster kan 
säkerställas inom hela gemenskapen.
Operatörerna ska erbjuda andra företag 
tillträde och samtrafik på villkor som 
överensstämmer med de skyldigheter som 
den nationella tillsynsmyndigheten inför i 
enlighet med artiklarna 5, 6, 7 och 8.

så att tillhandahållandet av och samverkan 
mellan tjänster kan säkerställas inom hela 
gemenskapen. Operatörerna ska erbjuda 
andra företag tillträde och samtrafik på 
villkor som överensstämmer med de 
skyldigheter som den nationella 
tillsynsmyndigheten inför i enlighet med 
artiklarna 5, 6, 7 och 8. Villkoren för 
samtrafik får emellertid inte leda till 
omotiverade hinder för samverkan mellan 
tjänster.

Or. en

Motivering

Samtrafik är en rättighet som inte ska hindras genom omotiverade villkor. Utan en direkt 
koppling till den begärda tjänsten utgör onödigt komplexa system för nätinfrastruktur ett 
hinder för samtrafik (högre kostnader m.m.).

Ändringsförslag 628
Gianni De Michelis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3 – led -a
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Punkt 1 första stycket ska ersättas med 
följande:
”1. Nationella regleringsmyndigheter 
skall i enlighet med de mål som anges i 
artikel 8 i direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektiv) främja och i 
förekommande fall säkerställa 
tillfredsställande tillträde och samtrafik 
samt samverkan mellan tjänster, i 
enlighet med bestämmelserna i det här 
direktivet, och de skall utöva sina 
skyldigheter på ett sätt som främjar 
effektivitet, infrastrukturbaserad och
hållbar konkurrens, investeringar och 
innovation och medför största möjliga 
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nytta för slutanvändarna.”

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att uttryckligen ta med infrastrukturinvesteringar och innovation, så att de 
nationella tillsynsmyndigheter beaktar dessa två nyckelfrågor när de inför korrigerande 
åtgärder som avser tillträde. Infrastrukturinvesteringar och innovation är nyckeln till en 
modern och aktuell telekominfrastruktur i Europa.

Ändringsförslag 629
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3 – led -a (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Punkt 1 a ska ersättas med följande:
”a) De nationella 
regleringsmyndigheterna skall, i den 
utsträckning som är nödvändig för att 
säkerställa att slutanvändarna kan nå 
varandra, kunna införa skyldigheter för 
företag som kontrollerar tillträde till 
slutanvändarna, bland annat när detta 
är motiverat skyldigheten att bedriva 
samtrafik mellan deras nät eller se till att 
deras tjänster samverkar om detta inte 
redan sker.”

Or. es

Motivering

För överensstämmelse med den föreslagna definitionen av tillträde.
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Ändringsförslag 630
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3 – led -a (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Punkt 1 andra stycket led a ska 
ersättas med följande:
”a) De nationella 
regleringsmyndigheterna skall, i den 
utsträckning som är nödvändig för att 
säkerställa att slutanvändarna kan nå 
varandra och få tillträde till tjänster, 
kunna införa skyldigheter för företag 
som kontrollerar tillträde till 
slutanvändarna, bland annat när 
detta är motiverat skyldigheten att 
bedriva samtrafik mellan deras nät på 
rättvisa och rimliga villkor om detta 
inte redan sker.”

Or. en

Motivering

Definitionen av ”samtrafik” innebär att man ger användare av ett nätverk möjlighet att få 
tillgång till tjänster i ett annat nätverk. De nationella tillsynsmyndigheternas möjlighet att 
säkerställa detta eller att fastställa rättvisa och rimliga villkor för sådan samtrafik framgår
dock inte tydligt. Det kan bli allt viktigare att garantera tillgång till tjänster där det finns en 
viss konkurrens (dvs. ingen aktör har dominerande ställning), som dock inte är tillräckligt 
dynamisk för att tillgodose kundernas behov.

Ändringsförslag 631
Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3 – led -a (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Punkt 1 andra stycket led a ska 
ersättas med följande:
”a) De nationella 
regleringsmyndigheterna skall, i den 
utsträckning som är nödvändig för att 
säkerställa att slutanvändarna kan nå 
varandra och få tillträde till tjänster, 
kunna införa skyldigheter för företag 
som kontrollerar tillträde till 
slutanvändarna, bland annat när 
detta är motiverat skyldigheten att 
bedriva samtrafik mellan deras nät på 
rättvisa och rimliga villkor om detta 
inte redan sker.”

Or. en

Motivering

Definitionen av ”samtrafik” innebär att man ger användare av ett nätverk möjlighet att få 
tillgång till tjänster i ett annat nätverk. De nationella tillsynsmyndigheternas möjlighet att 
säkerställa detta eller att fastställa rättvisa och rimliga villkor för sådan samtrafik framgår 
dock inte tydligt.

Ändringsförslag 632
Stefano Zappalà

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3 – led -a (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Punkt 1 andra stycket led a ska 
ersättas med följande:
”a) De nationella 
regleringsmyndigheterna skall, i den 
utsträckning som är nödvändig för att 
säkerställa att slutanvändarna kan nå 
varandra eller garantera rättvist och 
rimligt tillträde till tjänster, kunna införa 
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skyldigheter för företag som 
kontrollerar tillträde till 
slutanvändarna, bland annat när detta 
är motiverat skyldigheten att bedriva 
samtrafik mellan deras nät eller göra 
detta på objektiva, öppet redovisade, 
kostorienterade och icke-diskriminerande 
villkor, om detta inte redan sker.”

Or. en

Motivering

Nummerupplysningstjänster är en mycket viktig tjänst för funktionshindrade, äldre användare 
och för användare i allmänhet.  Operatörer som idag inte omfattas av något regelverk tar ut 
överdrivna priser för nummerupplysning och hindrar även leverantörer av 
nummerupplysningstjänster att fastställa sina egna taxor (se t.ex. s. 41 i kommissionens nya 
marknadsrekommendation). Det finns ingen anledning för operatörer att ta olika mycket 
betalt för andra liknande samtrafikprodukter som innebär att trafik transporteras till och från 
en samtrafikpunkt. Dessa problem måste lösas så att konkurrensen när det gäller 
nummerupplysningstjänster kommer slutanvändarna till godo.

Ändringsförslag 633
Gabriele Albertini

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3 – led -a (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Punkt 1 andra stycket led a ska 
ersättas med följande:
”a) De nationella 
regleringsmyndigheterna skall, i den 
utsträckning som är nödvändig för att 
säkerställa att slutanvändarna kan nå 
varandra eller garantera rättvist och 
rimligt tillträde till tjänster, kunna införa 
skyldigheter för företag som 
kontrollerar tillträde till 
slutanvändarna, bland annat när detta 
är motiverat skyldigheten att bedriva 
samtrafik mellan deras nät eller göra 
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detta på objektiva, öppet redovisade, 
kostorienterade och icke-diskriminerande 
villkor, om detta inte redan sker.”

Or. en

Motivering

Nummerupplysningstjänster är en mycket viktig tjänst för funktionshindrade, äldre användare 
och för användare i allmänhet.  Operatörer som idag inte omfattas av något regelverk tar ut 
överdrivna priser för nummerupplysning och hindrar även leverantörer av 
nummerupplysningstjänster att fastställa sina egna taxor (se t.ex. s. 41 i kommissionens nya 
marknadsrekommendation). Det finns ingen anledning för operatörer att ta olika mycket 
betalt för andra liknande samtrafikprodukter som innebär att trafik transporteras till och från 
en samtrafikpunkt. Dessa problem måste lösas så att konkurrensen när det gäller 
nummerupplysningstjänster kommer slutanvändarna till godo.

Ändringsförslag 634
Fiona Hall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3 – led -a (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Punkt 1 andra stycket led a ska 
ersättas med följande:
”a) De nationella 
regleringsmyndigheterna skall, i den 
utsträckning som är nödvändig för att 
säkerställa att slutanvändarna kan nå 
varandra eller få rättvist och rimligt 
tillträde till tjänster, kunna införa 
skyldigheter för företag som 
kontrollerar tillträde till 
slutanvändarna, bland annat när detta 
är motiverat skyldigheten att bedriva 
samtrafik mellan deras nät eller göra 
detta på objektiva, öppet redovisade, 
kostorienterade och icke-diskriminerande 
villkor, om detta inte redan sker.”

Or. en
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Motivering

Nummerupplysningstjänster är en mycket viktig tjänst för funktionshindrade, äldre användare 
och för användare i allmänhet.  Operatörer som idag inte omfattas av något regelverk tar ut 
överdrivna priser för nummerupplysning och hindrar även leverantörer av 
nummerupplysningstjänster att fastställa sina egna taxor (se t.ex. s. 41 i kommissionens nya 
marknadsrekommendation). Det finns ingen anledning för operatörer att ta olika mycket 
betalt för andra liknande samtrafikprodukter som innebär att trafik transporteras till och från 
en samtrafikpunkt. Dessa problem måste lösas så att konkurrensen när det gäller 
nummerupplysningstjänster kommer slutanvändarna till godo.

Ändringsförslag 635
Catherine Trautmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3 - led -a (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Punkt 1 andra stycket led a ska 
ersättas med följande:
”a) De nationella 
regleringsmyndigheterna skall, i den 
utsträckning som är nödvändig för att 
säkerställa att slutanvändarna kan nå 
varandra eller få rättvist och rimligt 
tillträde till tjänster från tredje part, 
kunna införa skyldigheter för företag 
som kontrollerar tillträde till 
slutanvändarna, bland annat när detta 
är motiverat skyldigheten att bedriva 
samtrafik mellan deras nät eller göra 
detta på ett icke-diskriminerande sätt, om 
detta inte redan sker.”

Or. en

Motivering

Slutanvändarna bör kunna få tillgång till en tredje parts tjänster, t.ex. 
nummerupplysningstjänster som är en mycket viktig tjänst för funktionshindrade och äldre 
och för användare i allmänhet. Operatörer som idag inte omfattas av något regelverk tar ut 
högre priser för nummerupplysning trots att det inte finns någon anledning att ta olika mycket 
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betalt för andra liknande samtrafikprodukter, som innebär att trafik transporteras till och 
från en samtrafikpunkt. Dessa problem måste lösas för att värna om konkurrensen när det 
gäller nummerupplysningstjänster.

Ändringsförslag 636
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3 – led -aa (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-aa) I punkt 1 andra stycket ska följande 
led läggas till:
”ba) De nationella 
regleringsmyndigheterna ska garantera 
en effektiv spektrumanvändning.

Or. en

Motivering

All risk för ”skadlig störning” är en ”allvarlig risk”.

Den föreslagna mekanismen för att granska befintliga rättigheter är inte realistisk enligt 
ändringsförslagen till artikel 9a i ramdirektivet.

Ändringsförslag 637
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3 – led a
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Skyldigheter och villkor som införs i 
enlighet med punkt 1 ska vara objektiva, 
öppet redovisade, proportionella och icke-
diskriminerande samt tillämpas i enlighet 
med förfarandena i artiklarna 6 och 7 i 

2. Skyldigheter och villkor som införs i 
enlighet med punkt 1 ska vara objektiva, 
öppet redovisade, proportionella och icke-
diskriminerande samt tillämpas i enlighet 
med förfarandena i artiklarna 6 och 7 i 
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direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet). direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet). Vid 
bedömningen av om de åtgärder som ska 
införas är proportionella ska de nationella 
regleringsmyndigheterna beakta att 
konkurrensförhållandena kan skilja sig åt 
i olika områden i respektive medlemsstat. 
Om det finns konkurrens i ett geografiskt 
område får den nationella 
regleringsmyndigheten avskaffa onödiga 
skyldigheter för att se till att 
avregleringen anpassas till marknadens 
behov. Den nationella 
regleringsmyndigheten ska i detta 
sammanhang beakta behovet av att 
upprätthålla konkurrens på 
infrastrukturområdet.

Or. es

Motivering

Tanken är att se till att regleringen av grossistledet anpassas till de olika 
konkurrensförhållanden som råder i EU:s olika geografiska områden och på så vis bidra till 
att avskaffa onödig reglering.

Ändringsförslag 638
Gianni De Michelis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3 – led a
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Skyldigheter och villkor som införs i 
enlighet med punkt 1 ska vara objektiva, 
öppet redovisade, proportionella och icke-
diskriminerande samt tillämpas i enlighet 
med förfarandena i artiklarna 6 och 7 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).

2. Skyldigheter och villkor som införs i 
enlighet med punkt 1 ska vara objektiva, 
öppet redovisade, proportionella och icke-
diskriminerande samt tillämpas i enlighet 
med förfarandena i artiklarna 6 och 7 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet). Vid 
bedömningen av om de skyldigheter och 
villkor som ska införas är proportionella 
bör de nationella 
regleringsmyndigheterna beakta att 
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konkurrensförhållandena kan skilja sig åt 
i olika områden i respektive medlemsstat.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att uttryckligen ta med infrastrukturinvesteringar och innovation, så att de 
nationella tillsynsmyndigheter beaktar dessa två nyckelfrågor när de inför korrigerande 
åtgärder som avser tillträde. Infrastrukturinvesteringar och innovation är nyckeln till en 
modern och aktuell telekominfrastruktur i Europa.

Ändringsförslag 639
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. Skyldigheter och villkor som införs i 
enlighet med punkt 1 ska vara objektiva, 
öppet redovisade, proportionella och icke-
diskriminerande samt tillämpas i enlighet 
med förfarandena i artiklarna 6 och 7 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).”

”2. Skyldigheter och villkor som införs i 
enlighet med punkt 1 ska vara objektiva, 
öppet redovisade, proportionella och icke-
diskriminerande. De ska dessutom beakta 
den specifika konkurrensutvecklingen i 
medlemsstaternas olika geografiska 
regioner samt tillämpas i enlighet med 
förfarandena i artiklarna 6 och 7 i direktiv 
2002/21/EG (ramdirektivet).”

Or. de

Motivering

Konkurrensen har utvecklats olika i de olika medlemsstaterna. Exempelvis är konkurrensen 
stark i regioner som utgör metropoler. Detta bör beaktas på lämpligt sätt av de nationella 
regleringsmyndigheterna.
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Ändringsförslag 640
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3 – led aa (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Följande punkt ska läggas till:
”2a. Vid bedömningen av om de åtgärder 
som ska införas mot bakgrund av 
infrastrukturkonkurrensens utveckling är 
proportionella bör de nationella 
regleringsmyndigheterna beakta att 
konkurrensförhållandena kan skilja sig åt 
i olika områden i respektive medlemsstat.
De nationella regleringsmyndigheterna 
ska avskaffa onödiga skyldigheter för att 
se till att övergången från den 
sektorsspecifika förhandsregleringen till 
konkurrenslagstiftning inte hindras eller 
försenas, i de fall där det finns bra, eller 
åtminstone viss infrastrukturkonkurrens i 
ett geografiskt område.”

Or. en

Motivering

Syftet med det föreslagna tillägget till artikel 5.2 i tillträdesdirektivet är att införa 
övergångsbestämmelser för olika geografiska områden i medlemsstaterna och avskaffa 
sektorsspecifik förhandsreglering i områden med infrastrukturkonkurrens.

Ändringsförslag 641
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3 – led aa (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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aa) Följande punkt ska läggas till:
”2a. Vid bedömningen av om de åtgärder 
som ska införas är proportionella bör de 
nationella regleringsmyndigheterna 
beakta att konkurrensförhållandena kan 
skilja sig åt i olika områden i respektive 
medlemsstat.
Om konkurrensen i ett geografiskt 
område är stark ska den nationella 
regleringsmyndigheten avskaffa onödiga 
skyldigheter för att se till att 
avregleringen anpassas till marknadens 
behov. Den nationella 
regleringsmyndigheten ska i detta 
sammanhang beakta behovet av att 
upprätthålla infrastrukturkonkurrensen.”

Or. en

Motivering

Förhandsreglering bör i regel endast omfatta ekonomiska flaskhalsar. Om det i vissa 
regioner råder stark konkurrens ska regleringar därför avskaffas.

Ändringsförslag 642
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3 – led b
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 5 – artiklarna 3 och 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Artiklarna 3 och 4 ska utgå. utgår

Or. en

Motivering

Definitionen av ”samtrafik” innebär att man ger användare av ett nätverk möjlighet att få 
tillgång till tjänster i ett annat nätverk. De nationella tillsynsmyndigheternas möjlighet att 
säkerställa detta eller att fastställa rättvisa och rimliga villkor för sådan samtrafik framgår 
dock inte tydligt och skulle urholkas ytterligare om dessa bestämmelser ströks. Det kan bli allt 
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viktigare att garantera tillgång till tjänster där det finns en viss konkurrens (dvs. ingen aktör 
har dominerande ställning), som dock inte är tillräckligt dynamisk för att tillgodose 
kundernas behov.

Ändringsförslag 643
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 6 – led b – led ii
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Följande mening ska införas som 
andra mening i andra stycket:

utgår

”Kommissionen ska därvid i största 
möjliga utsträckning beakta yttrandet 
från Europeiska myndigheten för 
marknaden för elektronisk 
kommunikation som avgetts i enlighet 
med artikel 4.3 m i förordning 
[……/EG].”

Or. es

Ändringsförslag 644
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 6a (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a) Artikel 9.1 ska ersättas med följande:
”1. Nationella regleringsmyndigheter får 
i enlighet med artikel 8 införa 
skyldigheter avseende insyn när det 
gäller samtrafik och/eller tillträde, vilket 
innebär att operatörer måste 
offentliggöra specificerade uppgifter, 
t.ex. uppgifter om redovisning, tekniska 
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specifikationer, nätegenskaper, 
begränsningar för tillgång till tjänster och 
tillämpningar, trafikhantering, villkor för 
tillhandahållande och användning samt 
prissättning.”

Or. en

Motivering

De nationella regleringsmyndigheterna behöver en tydlig befogenhet att införa tydliga 
skyldigheter vad gäller eventuella begränsningar för slutanvändarens tillgång till tjänster och 
trafikhantering.

Ändringsförslag 645
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 6b (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b) Artikel 9.4 ska ersättas med följande:
”4. Trots vad som sägs i punkt 3 skall de 
nationella regleringsmyndigheterna 
säkerställa att ett referenserbjudande 
offentliggörs som åtminstone innehåller 
de delar som anges i bilaga II, när en 
operatör visat sig ha betydande 
marknadsinflytande på en relevant 
marknad enligt artikel [15 i ramdirektivet] 
i fråga om lokal anslutning via en fast 
anslutningspunkt.”

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget uppdaterar tillträdesdirektivets beskrivning av tillträde som följer av 
dominansen när det gäller accessnätet. Detta görs för att säkra teknikneutralitet och för att 
definitionen ska överensstämma med definitionen i kommissionens rekommendation om 
relevanta marknader. När ändringsförslagen väl antagits kommer flera accessnät helt eller 
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delvis att utgöras av fibrer, och teknikneutralitet krävs därför för att regelverket ska vara 
framtidssäkert.

Ändringsförslag 646
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 6b (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b) Artikel 9.4 ska ersättas med följande:
”4. Trots vad som sägs i punkt 3 skall de 
nationella regleringsmyndigheterna 
säkerställa att ett referenserbjudande 
offentliggörs som åtminstone innehåller 
de delar som anges i bilaga II, när en 
operatör visat sig ha betydande 
marknadsinflytande på en relevant 
marknad enligt artikel [15 i ramdirektivet] 
i fråga om lokal anslutning via en fast 
anslutningspunkt.”

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget uppdaterar tillträdesdirektivets beskrivning av tillträde som följer av 
dominansen när det gäller accessnätet. Detta görs för att säkra teknikneutralitet och för att 
definitionen ska överensstämma med definitionen i kommissionens rekommendation om 
relevanta marknader. När ändringsförslagen väl antagits kommer flera accessnät helt eller 
delvis att utgöras av fibrer, och teknikneutralitet krävs därför för att regelverket ska vara 
framtidssäkert.

Ändringsförslag 647
Patrizia Toia

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 6b (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 9 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b) Artikel 9.4 ska ersättas med följande:
”4. Trots vad som sägs i punkt 3 skall de 
nationella regleringsmyndigheterna 
säkerställa att ett referenserbjudande 
offentliggörs som åtminstone innehåller 
de delar som anges i bilaga II, när en 
operatör visat sig ha betydande 
marknadsinflytande på en relevant 
marknad enligt artikel [15 i ramdirektivet] 
i fråga om lokal anslutning via en fast 
anslutningspunkt.”

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget uppdaterar tillträdesdirektivets beskrivning av tillträde som följer av 
dominansen när det gäller accessnätet. Detta görs för att säkra teknikneutralitet och för att 
definitionen ska överensstämma med definitionen i kommissionens rekommendation om 
relevanta marknader. När ändringsförslagen väl antagits kommer flera accessnät helt eller 
delvis att utgöras av fibrer, och teknikneutralitet krävs därför för att regelverket ska vara 
framtidssäkert.

Ändringsförslag 648
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 7
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen kan anta nödvändiga 
ändringar av bilaga II för att anpassa den 
till den tekniska utvecklingen och 
marknadsutvecklingen. Åtgärderna, som 
avser att ändra icke väsentliga delar av 
detta direktiv genom att komplettera det, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 14.3.
Kommissionen kan, i särskilt brådskande 

5. Kommissionen kan anta nödvändiga 
ändringar av bilaga II för att anpassa den 
till den tekniska utvecklingen och 
marknadsutvecklingen. Åtgärderna, som 
avser att ändra icke väsentliga delar av 
detta direktiv genom att komplettera det, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 14.3. När 
kommissionen genomför bestämmelserna i 
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skäl, tillämpa det skyndsamma förfarande 
som anges i artikel 14.4. När 
kommissionen genomför bestämmelserna i 
denna punkt kan den biträdas av 
Europeiska myndigheten.

denna punkt kan den biträdas av BERT.

Or. es

Ändringsförslag 649
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 8 – led -a (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Punkt 1 första stycket ska ersättas med 
följande:
”1. En nationell regleringsmyndighet får 
i enlighet med artikel 8 införa 
skyldigheter för operatörer att uppfylla 
rimliga krav på tillträde till och 
användning av specifika nätdelar och 
tillhörande faciliteter, bl.a. i situationer 
då den nationella regleringsmyndigheten 
anser att ett nekat tillträde eller orimliga 
villkor med liknande verkan skulle 
hindra uppkomsten av en hållbar 
konkurrensutsatt marknad på 
slutkundens nivå eller att det inte skulle 
ligga i slutanvändarnas intresse. När det 
gäller nästa generations accessnät ska 
tillträdesskyldigheterna bestå av en enda 
tillträdesskyldighet, som gäller den lägsta 
mervärdesnivån i flaskhalsen sedan 
tidigare – ledningar och master – för att 
garantera högsta möjliga grad av 
infrastrukturbaserad konkurrens. De 
nationella regleringsmyndigheterna ska 
avstå från föreskrifter om och reglering 
av tillträde om frivilliga affärsavtal 
mellan de berörda parterna ingås. Om 
sådana frivilliga affärsavtal saknas kan 
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operatörer bland annat åläggas”

Or. de

Motivering

Lagstiftningen får inte skydda vissa affärsmodeller, utan måste inriktas på ekonomiska 
flaskhalsar. För att man genom lagstiftning ska kunna minimera snedvridningar på 
marknaden bör lagstiftningen i princip alltid gälla den lägsta mervärdesnivån.

Ändringsförslag 650
Gianni De Michelis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 8 – led -a (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Inledningen i punkt 1 andra stycket 
ska ersättas med följande:
”De nationella regleringsmyndigheterna 
får inte införa några skyldigheter vad 
gäller tillträde om företagen ingått 
nödvändiga frivilliga affärsavtal. Om de 
frivilliga affärsförhandlingarna 
misslyckas kan operatörer bland annat 
åläggas.”

Or. en

Motivering

Ett gemensamt utnyttjande av faciliteter bör införas endast om det saknas sådana så att 
marknadskrafterna inte kan fungera ordentligt.

Ändringsförslag 651
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 8 – led a
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 12 – punkt 1 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”f) att erbjuda samlokalisering eller andra 
möjligheter till gemensamt utnyttjande av 
faciliteter, som t.ex. det gemensamma 
utnyttjandet av ledningar, byggnader eller 
tillträde till byggnader, antenner eller 
master, inspektionsbrunnar och 
kopplingsskåp,”

utgår

Or. de

Motivering

Tillträde till faciliteter behandlas redan i artikel 12 i ramdirektivet. Det är därför onödigt att 
ta upp denna fråga på nytt i artikel 12.1 f i tillträdesdirektivet. Dessutom är utvidgningen av 
tillträdesskyldigheterna så att de kommer att omfatta användarens identitet, position och 
närvaro omotiverad eftersom det i detta sammanhang inte rör sig om ekonomiska flaskhalsar 
och därmed, med rätta, hittills inte heller blivit föremål för förhandsreglering.

Ändringsförslag 652
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 8 – led a
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”f) att erbjuda samlokalisering eller andra 
möjligheter till gemensamt utnyttjande av 
faciliteter, som t.ex. det gemensamma 
utnyttjandet av ledningar, byggnader eller 
tillträde till byggnader, antenner eller 
master, inspektionsbrunnar och 
kopplingsskåp,”

utgår

Or. en

Motivering

Gemensamt utnyttjande av faciliteter behandlas i artikel 12 i ramdirektivet. Artikel 12.1 f är 
därmed överflödig.
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Ändringsförslag 653
Gianni De Michelis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 8 – led a
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) att erbjuda samlokalisering eller andra 
möjligheter till gemensamt utnyttjande av 
faciliteter, som t.ex. det gemensamma 
utnyttjandet av ledningar, byggnader eller 
tillträde till byggnader, antenner eller
master, inspektionsbrunnar och 
kopplingsskåp,

f) att erbjuda samlokalisering eller andra 
möjligheter till gemensamt utnyttjande av 
faciliteter, som t.ex. det gemensamma 
utnyttjandet av ledningar, byggnader eller 
tillträde till byggnader, master och
inspektionsbrunnar,

Or. en

Motivering

Kopplingsskåp bör inte uttryckligen nämnas i uppräkningen av faciliteter som kan komma att 
regleras. Anledningen är att det är ytterst komplicerat att dela på ett kopplingsskåp, och det 
kan leda till problem på grund av att elektronisk utrustning från olika operatörer finns 
innanför ett och samma skåp.

Ändringsförslag 654
Catherine Trautmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 8 – led aa (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) I punkt 1 andra stycket ska följande 
led läggas till:
”(fa) att ge tredje parter ett 
referenserbjudande för tillträde till 
ledningar,”
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Or. en

Motivering

Nya aktörer bör kunna få tillgång till ledningar hos en operatör med betydande 
marknadsinflytande på ett rättvist och icke-diskriminerande sätt. Detta kommer att underlätta 
konkurrensen när det gäller infrastruktur och övergången till en fullt konkurrensutsatt 
marknad.

Ändringsförslag 655
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 8 – led b
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”j) att erbjuda tillträde till tillhörande 
tjänster, såsom identitet, lokalisering och 
närvaro.”

utgår

Or. de

Motivering

Tillträde till faciliteter behandlas redan i artikel 12 i ramdirektivet. Det är därför onödigt att 
ta upp denna fråga på nytt i artikel 12.1 f i tillträdesdirektivet. Dessutom är utvidgningen av 
tillträdesskyldigheterna så att de kommer att omfatta användarens identitet, position och 
närvaro omotiverad eftersom det i detta sammanhang inte rör sig om ekonomiska flaskhalsar 
och därmed, med rätta, hittills inte heller blivit föremål för förhandsreglering.

Ändringsförslag 656
Gianni De Michelis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 8 – led b
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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”j) att erbjuda tillträde till tillhörande 
tjänster, såsom identitet, lokalisering och 
närvaro.”

utgår

Or. en

Motivering

Proportionerliga förhandsåtgärder om nya investeringar måste inriktas på reglering av 
relevanta flaskhalsar så att man undviker förhandsreglering när det är möjligt med 
affärsavtal. När konkurrensen ökar för uppkopplingsprodukter i tidigare led (t.ex. ledningar) 
bör en eventuell utvidgning av regelverket till att omfatta senare led bedömas enligt 
proportionalitetsprincipen.

Ändringsförslag 657
Gabriele Albertini

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 8 – led ba (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) I punkt 1 andra stycket ska följande 
led läggas till:

”ja) att tillhandahålla faktureringstjänster 
från tredje part och tillträde till 
abonnentdatabaser för leverantörer av 
nummerupplysningstjänster.”

Or. en

Motivering

Nummerupplysningstjänster är en mycket viktig tjänst för funktionshindrade, äldre användare 
och för användare i allmänhet.  Fakturering av tredje part samt tillträde till 
abonnentdatabaser är väsentliga faciliteter som en telekommunikationsoperatör, som 
kontrollerar tillträdet för slutanvändarna, måste tillhandahålla leverantörer av 
nummerupplysningstjänster så att de i enlighet med konkurrensdirektivet (artikel 5) kan 
erbjuda konkurrenskraftiga nummerupplysningstjänster. Tillträdet till abonnentdatabaser tas 
speciellt upp i artikel 25.2 i direktivet om samhällsomfattande tjänster.



PE407.731v01-00 48/99 AM\726891SV.doc

SV

Ändringsförslag 658
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 8 – led ba (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) I punkt 1 andra stycket ska följande 
led läggas till:

”ja) att tillhandahålla faktureringstjänster 
från tredje part och tillgång till 
abonnentdatabaser för leverantörer av 
nummerupplysningstjänster.”

Or. en

Motivering

Nummerupplysningstjänster är en mycket viktig tjänst för funktionshindrade, äldre användare 
och för användare i allmänhet. Fakturering som erbjuds av tredje part samt tillträde till 
abonnentdatabaser är väsentliga faciliteter som en telekommunikationsoperatör, som 
kontrollerar tillträdet för slutanvändarna, måste tillhandahålla leverantörer av 
nummerupplysningstjänster så att de i enlighet med konkurrensdirektivet (artikel 5) kan 
erbjuda konkurrenskraftiga nummerupplysningstjänster. Tillträdet till abonnentdatabaser tas 
speciellt upp i artikel 25.2 i direktivet om samhällsomfattande tjänster.

Ändringsförslag 659
Stefano Zappalà

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 8 – led ba (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) I punkt 1 andra stycket ska följande 
led läggas till:
”ja) att tillhandahålla faktureringstjänster 
från tredje part och tillgång till 
abonnentdatabaser för leverantörer av 
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nummerupplysningstjänster.”

Or. en

Motivering

Nummerupplysningstjänsten är en mycket viktig tjänst för funktionshindrade, äldre användare 
och för användare i allmänhet. Fakturering från tredje part samt tillgång till 
abonnentdatabaser är väsentliga faciliteter som en telekommunikationsoperatör, som 
kontrollerar tillträdet för slutanvändarna, måste tillhandahålla leverantörer av 
nummerupplysningstjänster så att de i enlighet med konkurrensdirektivet (artikel 5) kan 
erbjuda konkurrenskraftiga nummerupplysningstjänster. Tillgången till abonnentdatabaser 
tas speciellt upp i artikel 25.2 i direktivet om samhällsomfattande tjänster.

Ändringsförslag 660
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 8 – led bb (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2 – led jb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) I punkt 1 andra stycket ska följande 
led läggas till:
"jb) nätverksoperatörer ska föreslå och 
erbjuda operatörer gränsöverskridande 
samtrafik på rimliga och icke-
diskriminerande villkor, i syfte att göra 
det möjligt att ytterligare minska antalet 
internationella samtal.”   

Or. en

Motivering

Omotiverade hinder för samverkan mellan tjänster ska avlägsnas genom antingen samtrafik 
eller roamingregler. Sådana hinder påverkar direkt konkurrensen och därmed också de 
erbjudanden som finns tillgängliga för konsumenterna.
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Ändringsförslag 661
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 8 – led bc (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2 – led jc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bc) I punkt 1 andra stycket ska följande 
led läggas till:
”jc) nätverksoperatörer ska föreslå och 
erbjuda operatörer roaming på rimliga 
och icke-diskriminerande villkor.”

Or. en

Motivering

Omotiverade hinder för samverkan mellan tjänster ska avlägsnas genom antingen samtrafik 
eller roamingregler. Sådana hinder påverkar direkt konkurrensen och därmed också de 
erbjudanden som finns tillgängliga för konsumenterna.

Ändringsförslag 662
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 8 – led ba (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 12 – punkt 2 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) I punkt 2 ska följande led införas som 
led -a:
”-a) om tillträdet utanför 
distributionsnätet på en lägre 
mervärdesnivå är tillräckligt för att 
garantera konkurrens på 
slutkundsmarknaden ska ingen 
tillträdesskyldighet föreskrivas på en 
högre mervärdesnivå.”

Or. de
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Motivering

Lagstiftningen får inte skydda vissa affärsmodeller, utan måste inriktas på ekonomiska 
flaskhalsar. För att man genom lagstiftning ska kunna minimera snedvridningar på 
marknaden bör lagstiftningen i princip alltid gälla den lägsta mervärdesnivån.

Ändringsförslag 663
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 8 – led be (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 12 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

be) I punkt 2 ska led a ersättas med 
följande:
”a) Den tekniska och ekonomiska 
bärkraften för användning och 
installation av konkurrerande faciliteter 
med tanke på marknadsutvecklingen 
och med beaktande av arten och typen 
av samtrafik och tillträde; framför allt 
ska ingen ytterligare tillträdesskyldighet 
föreskrivas för produkter utanför 
distributionsnätet vilka befinner sig i 
senare led än andra tillgängliga 
tillträdesprodukter i tidigare led (t.ex. 
rörledningar) om tillträde tryggas genom 
dessa tillträdesprodukter i tidigare led.”

Or. de

Motivering

Lagstiftningen får inte skydda vissa affärsmodeller, utan måste inriktas på ekonomiska 
flaskhalsar. För att man genom lagstiftning ska kunna minimera snedvridningar på 
marknaden bör lagstiftningen i princip alltid gälla den lägsta mervärdesnivån.
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Ändringsförslag 664
Gianni De Michelis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 8 – led be (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 12 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I punkt 2 ska led a ersättas med följande:
“a) Den tekniska och ekonomiska 
bärkraften för användning och 
installation av konkurrerande faciliteter 
med tanke på marknadsutvecklingen 
och med beaktande av arten och typen 
av samtrafik och tillträde och särskilt 
tillgången på andra 
uppkopplingsprodukter i partihandeln, 
såsom ledningar.”

Or. en

Motivering

En proportionerlig förhandspolitik om nya investeringar måste inriktas på reglering av 
relevanta flaskhalsar så att man undviker förhandsreglering när det är möjligt med 
affärsavtal. När konkurrensen ökar för uppkopplingsprodukter i tidigare led (t.ex. ledningar) 
bör en eventuell utvidgning av regelverket till att omfatta senare led bedömas enligt 
proportionalitetsprincipen.

Ändringsförslag 665
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 8 – led bf (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 12 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bf) Punkt 2 c ska ersättas med följande:
“c) Nyinvesteringen för ägaren till
faciliteten, med tanke på de risker som 
investeringen medför, inbegripet lämplig 
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riskfördelning mellan de företag som har 
tillträde till de nya faciliteterna.”

Or. en

Motivering

Investeringsriskerna måste beaktas på vederbörligt sätt av de nationella 
tillsynsmyndigheterna.  

Ändringsförslag 666
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 8 – led bf (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 12 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bf) Punkt 2 c ska ersättas med följande:
“c) Nyinvesteringen för ägaren till 
faciliteten, med tanke på de risker som 
investeringen medför, inbegripet lämplig 
riskfördelning mellan de företag som har 
tillträde till de nya faciliteterna.”

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt och nyttigt att investeringsriskerna beaktas på vederbörligt sätt av de 
nationella tillsynsmyndigheterna.  

Ändringsförslag 667
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 8 – led bg (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 12 – punkt 2 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

bg) I punkt 2 ska led d ersättas med 
följande:
”d) Behovet av att värna konkurrensen 
på lång sikt, särskilt infrastrukturbaserad 
konkurrens.”

Or. de

Motivering

Lagstiftningen får inte skydda vissa affärsmodeller, utan måste inriktas på ekonomiska 
flaskhalsar. För att man genom lagstiftning ska kunna minimera snedvridningar på 
marknaden bör lagstiftningen i princip alltid gälla den lägsta mervärdesnivån.

Ändringsförslag 668
Gianni De Michelis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 8 – led bg (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 12 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bc) Punkt 2 d ska ersättas med följande:
”d) Behovet av att värna konkurrensen, 
i synnerhet infrastrukturbaserad 
konkurrens, på lång sikt.”

Or. en

Motivering

En proportionerlig förhandspolitik om nya investeringar måste inriktas på reglering av 
relevanta flaskhalsar så att man undviker förhandsreglering när det är möjligt med 
affärsavtal. När konkurrensen ökar för uppkopplingsprodukter i tidigare led (t.ex. ledningar) 
bör en eventuell utvidgning av regelverket till att omfatta senare led bedömas enligt 
proportionalitetsprincipen.
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Ändringsförslag 669
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 8 – led c
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När skyldigheter införs för en operatör 
om att tillhandahålla tillträde i enlighet 
med bestämmelserna i denna artikel får de 
nationella tillsynsmyndigheterna vid behov 
införa tekniska och operativa villkor för 
dem som tillhandahåller och/eller utnyttjar 
föreskrivet tillträde för att säkerställa 
normal nätdrift. Skyldigheter att följa 
särskilda tekniska standarder eller 
specifikationer ska följa standarderna och 
specifikationerna som fastställts i enlighet 
med artikel 17.1 i direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektivet).

3. När skyldigheter införs för en operatör 
om att tillhandahålla tillträde i enlighet 
med bestämmelserna i denna artikel får de 
nationella tillsynsmyndigheterna vid behov 
införa tekniska och operativa villkor för 
dem som tillhandahåller och/eller utnyttjar 
föreskrivet tillträde för att säkerställa 
normal nätdrift. Skyldigheter att följa 
särskilda tekniska standarder eller 
specifikationer ska följa standarderna och 
specifikationerna som fastställts i enlighet 
med artikel 17 i direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektivet).

Or. es

Motivering

Syftet är att ge nationella regleringsmyndigheter befogenhet att fastställa andra tekniska 
specifikationer utöver de som anges i den förteckning över tekniska standarder som 
offentliggjorts i EUT.

Ändringsförslag 670
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 8 a (new)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a) Följande artikel ska läggas till:
”Artikel 12a
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1. De nationella tillsynsmyndigheterna 
ska i enlighet med artikel 8 införa 
skyldigheter för operatörer som anses ha 
betydande marknadsinflytande i fråga om 
tillträde till det allmänna telefonnätet vid 
bestämda punkter att erbjuda alla 
sammankopplade tillhandahållare av 
allmänt tillgängliga telefonitjänster 
tillträde till tjänster via vilka samtal som 
görs av slutanvändare
a) genom givande av kod för val av 
operatör vid varje enskilt samtal, eller
b)  genom förval av operatör,
styrs till den sammankopplade operatören.
Inom ramen för förval av operatör ska det 
vara möjligt att vid varje samtal förbigå 
förval genom att slå en kod för val av 
operatör.
De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
säkerställa att prissättningen för det 
tillträde och den samtrafik som avser 
tillhandahållandet av faciliteterna enligt 
punkt 1 är kostnadsorienterad och att 
eventuella direkta avgifter för abonnenter 
inte hämmar användningen av dessa 
faciliteter.

Or. en

Motivering

Om valet av nätoperatör och förvalet av operatör av rättsliga skäl i praktiken inte vore 
obligatoriskt, inte ens under en viss tid, skulle detta resultera i konkurrensnackdelar som inte 
längre skulle kunna rättas till och en betydande avveckling av konkurrenternas 
infrastrukturinvesteringar.

Ändringsförslag 671
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 8b (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

8b) Artikel 13.1 ska ersättas med följande:
"1. En nationell regleringsmyndighet får 
i enlighet med artikel 8 införa 
skyldigheter som rör kostnadstäckning 
och priskontroller, inbegripet skyldighet 
att tillämpa kostnadsorienterad 
prissättning och 
kostnadsredovisningssystem, för vissa 
specifika typer av samtrafik och/eller 
tillträde, om en marknadsanalys visar 
att en brist på effektiv konkurrens 
innebär att den berörda operatören kan 
ta ut överpriser eller använda prispress 
på ett sätt som missgynnar 
slutanvändarna. De nationella 
regleringsmyndigheterna skall ta hänsyn 
till den investering som gjorts av 
operatören och medge denne en rimlig 
avkastning av den adekvata 
kapitalinvesteringen med beaktande av 
de därmed förknippade riskerna och
nödvändigheten att jämnt fördela 
investeringsriskerna mellan 
marknadsaktörer.

Or. en

Motivering

I regleringen av nästa generations accessnätverk måste man beakta den betydande risk som 
investeringsbeslutet utgör. Investeringen går till stora delar eller helt förlorad om 
investeringen misslyckas. Regleringsmetoden måste alltså ändras för att uppnå en tillräcklig 
riskfördelning mellan investeraren och den som söker tillträde. I annat fall kommer 
investeraren att vara den part som tar hela investeringsrisken, medan tredje parter kan ha 
tillträde till det nya nätverket utan att ha tagit några risker.    
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Ändringsförslag 672
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 8b (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

  8b) I artikel 13 ska punkt 1 ersättas med 
följande:
”1. En nationell regleringsmyndighet får 
i enlighet med artikel 8 införa 
skyldigheter som rör kostnadstäckning 
och priskontroller, inbegripet skyldighet 
att tillämpa kostnadsorienterad 
prissättning och 
kostnadsredovisningssystem, för vissa 
specifika typer av samtrafik och/eller 
tillträde, om en marknadsanalys visar 
att en brist på effektiv konkurrens 
innebär att den berörda operatören kan 
ta ut överpriser eller använda prispress 
på ett sätt som missgynnar 
slutanvändarna. De nationella 
regleringsmyndigheterna skall ta hänsyn 
till den investering som gjorts av 
operatören och medge denne en rimlig 
avkastning av den adekvata 
kapitalinvesteringen med beaktande av 
de därmed förknippade riskerna och
nödvändigheten att jämnt fördela 
investeringsriskerna mellan 
marknadsaktörerna.”

Or. xm

Motivering

I regleringen av nästa generations accessnätverk måste man beakta den betydande risk som 
dessa investeringar utgör. Befintlig lagstiftning måste därför anpassas på motsvarande sätt 
och framför allt inbegripa mekanismer för en rättvis riskfördelning mellan investerare och 
tillträdesberättigade.
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Ändringsförslag 673
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 8c (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8c) I artikel 13 ska följande punkt 
införas:
”1a. Om inget affärsavtal kan uppnås på 
frivillig basis och om 
infrastrukturbaserad konkurrens av 
ekonomiska skäl har omöjliggjorts får den 
nationella regleringsmyndigheten 
begränsa tillträdet till nästa generations 
accessnät förutsatt att de 
tillträdesberättigade bär en rimlig andel 
av den risk som investeraren tagit.
Riskdelningsavtal kan antingen innehålla 
en förskottsavgift som täcker riskpremien 
för en viss accessvolym i vissa regioner, 
eller utformas som långsiktiga accessavtal 
med fastställda minimivolymer under
givna tidsperioder. Kortsiktiga avtal utan 
minimivolymer ska utformas med en 
riskpremie som anpassats efter 
investerarens investeringsrisk, förutsatt 
att investeraren iklätt sig hela 
investeringsrisken. Priskontrollen för 
sådana långsiktiga och kortsiktiga 
accessavtal ska ske i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 13.6 i detta 
direktiv. Löptiden för långsiktiga 
accessavtal ska bygga på 
avskrivningstiden för 
investeringskostnader på nya 
marknader.”

Or. xm

Motivering

I regleringen av nästa generations accessnätverk måste man beakta den betydande risk som 
dessa investeringar utgör. Befintlig lagstiftning måste därför anpassas på motsvarande sätt 
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och framför allt inbegripa mekanismer för en rättvis riskfördelning mellan investerare och 
tillträdesberättigade.

Ändringsförslag 674
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 8c (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8c) I artikel 13 ska följande 
punkt införas:
”1a. Om inget affärsavtal kan uppnås på 
frivillig basis får en nationell 
tillsynsmyndighet begränsa tillträdet till 
nästa generations accessnät och samtidigt 
se till att aktörer som söker tillträde bär 
en rimlig andel av den risk som den 
investerande operatören tagit.
Riskdelningsavtal kan antingen innehålla 
en förskottsavgift som täcker riskpremien 
för en viss accessvolym i vissa regioner, 
eller utformas som långsiktiga accessavtal 
med minimivolymer under givna 
tidsperioder. Kortsiktiga avtal utan 
minimivolymer ska utformas med en 
prispremie som täcker investerarens 
investeringsrisk, förutsatt att investeraren 
iklätt sig hela investeringsrisken.
Långsiktiga accessavtal ska utformas på 
ett sätt som tar hänsyn till 
avskrivningstiden för 
investeringskostnader på nya 
marknader.”

Or. en

Motivering

I regleringen av nästa generations accessnätverk måste man beakta den betydande risk som 
investeringsbeslutet utgör. Investeringen går till stora delar eller helt förlorad om 
investeringen misslyckas. Regleringsmetoden måste alltså ändras för att uppnå en tillräcklig 
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riskfördelning mellan investeraren och den som söker tillträde. I annat fall kommer 
investeraren att vara den part som tar hela investeringsrisken, medan tredje parter kan ha 
tillträde till det nya nätverket utan att ha tagit några risker.

Ändringsförslag 675
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 8c (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8c) I artikel 13 ska följande 
punkt införas:
”1a. För att uppmuntra till investeringar i 
nya höghastighetsnät måste 
tillträdesavgiften läggas på en sådan nivå 
att företaget som tillhandahåller tillträdet 
får en avkastning som minst motsvarar 
investeringens kapitalkostnad och den 
särskilda risken i anslutning till 
investeringen.”

Or. en

Motivering

Den viktigaste frågan under de kommande åren blir att tillhandahålla lämpliga 
stimulansåtgärder för investeringar i nya höghastighetsnät som stöder förnyelse i form av 
breda Internettjänster. Sådana nät har enorma möjligheter att erbjuda Europeiska unionens 
konsumenter olika fördelar. Det är därför avgörande att det inte finnas några hinder för 
hållbara investeringar i utvecklingen av dessa nya nät, samtidigt som konkurrensen och 
konsumenternas valmöjligheter måste främjas.

Ändringsförslag 676
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 8c (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

  8c) I artikel 13 ska följande 
punkt införas:
”1a. För att uppmuntra till investeringar i 
nya höghastighetsnät måste 
tillträdesavgiften läggas på en sådan nivå 
att företaget som tillhandahåller tillträdet 
får en avkastning som minst motsvarar 
investeringens kapitalkostnad och den 
särskilda risken i anslutning till 
investeringen.”

Or. en

Motivering

Den viktigaste frågan under de kommande åren blir att tillhandahålla lämpliga 
stimulansåtgärder för investeringar i nya höghastighetsnät som stöder förnyelse i form av 
breda Internettjänster.

Ändringsförslag 677
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 8c (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8c) I artikel 13 ska följande 
punkt införas:
”1a. Vid reglering av tillträde till nästa 
generations accessnät ska nationella
tillsynsmyndigheter se till att aktörer som 
söker tillträde bär en rimlig andel av den 
risk som den investerande operatören 
tagit. Riskdelningsavtal kan antingen 
innehålla en förskottsavgift som täcker 
riskpremien för en viss accessvolym i 
vissa regioner, eller utformas som 
långsiktiga accessavtal med 
minimivolymer under givna tidsperioder.
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Kortsiktiga avtal utan minimivolymer ska 
utformas med en prispremie som täcker 
investerarens investeringsrisk, förutsatt 
att investeraren iklätt sig hela 
investeringsrisken. Tillträdespriserna för 
sådana långsiktiga och kortsiktiga avtal 
får regleras i enlighet med 
bestämmelserna i punkt 4a. Långsiktiga 
accessavtal ska utformas på ett sätt som 
tar hänsyn till avskrivningstiden för 
investeringskostnader på nya 
marknader.”

Or. en

Motivering

Genom artikel 13.1a (och punkt 4a) införs en alternativ modell som gör en åtskillnad mellan 
riskdelningsavtal och kortsiktiga avtal med en riskpremie. Tanken är att kombinera 
investeringsincitament med tillträdesalternativ för operatörer som söker tillträde, så att dessa 
operatörer kan välja den typ av accessavtal som passar deras affärsmodell. Genom det nya 
systemet för tillträde erbjuds investerare stabilitet och möjlighet att förutse, medan aktörer 
som söker tillträde erbjuds flexibilitet.

Ändringsförslag 678
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 8d (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8d) I artikel 13 ska följande 
punkt införas:
”1b. En nationell tillsynsmyndighet som 
reglerar tillträdet till nästa generations 
accessnät får ålägga aktörer som söker 
tillträde att bära en rimlig andel av den 
risk som den investerande operatören 
tagit. Riskdelningsavtal kan innehålla en 
förskottsavgift som täcker riskpremien för 
en viss accessvolym i vissa regioner, eller
utformas som långsiktiga accessavtal med 



PE407.731v01-00 64/99 AM\726891SV.doc

SV

minimivolymer under givna tidsperioder.”

Or. en

Motivering

Det risktagande som investeringsbeslutet medför kan beaktas vid reglering av NGN.
Riskdelning kan ske genom att tillträde beviljas mot en förskottsavgift, eller på grundval av 
långsiktiga accessavtal med minimivolymer. Kortsiktiga avtal utan minimivolymer kan 
utformas med en prispremie som täcker investerarens investeringsrisk, förutsatt att 
investeraren iklätt sig hela investeringsrisken. Långsiktiga accessavtal kan utformas på ett 
sätt som tar hänsyn till avskrivningstiden för investeringskostnaderna på nya marknader.

Ändringsförslag 679
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 8e (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8e) I artikel 13 ska följande 
punkt införas:
”4a. Nationella tillsynsmyndigheter ska se 
till att regleringen av tillträdespriserna för 
långsiktiga riskdelningsavtal är i linje 
med en effektiv operatörs långsiktiga 
marginalkostnader, med beaktande av 
operatörens beräknade volym av 
nymarknader och det faktum att 
tillträdespriserna för kortsiktiga avtal 
innefattar en riskpremie. En sådan 
riskpremie ska fasas ut i takt med 
pågående etablering på marknaden av 
nytt tillträde. Försök att pressa 
marginalerna ska inte tillämpas på 
kortsiktiga avtal när riskpremie betalas.”  

Or. en
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Motivering

I punkt 4a görs en åtskillnad mellan tillträdespriser för riskdelningsavtal och kortsiktiga 
avtal. Försök att pressa marginalerna ska gälla för riskdelningsavtal. Detta gäller inte 
kortsiktiga avtal, eftersom investeraren då skulle förlora den nödvändiga flexibiliteten att 
fastställa etableringspriserna. Etableringspriserna ska återspegla själva inlärningsprocessen 
om hur nya produkter mottas på marknaden. En reglering som inte tillåter flexibilitet i 
etableringspriserna är kontraproduktiv.

Ändringsförslag 680
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 8e (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8e) I artikel 13 ska följande punkt 
införas:
”4a. Nationella regleringsmyndigheter 
ska i fall av reglering av tillträdespriserna 
ge operatören i fråga en möjlighet att i 
sina prisberäkningar ta med även sådana 
kostnader som ligger över en effektiv 
operatörs långsiktiga marginalkostnader, 
förutsatt att dessa kostnader föreskrivs i 
befintlig lagstiftning eller motiveras i 
vederbörlig utsträckning. Till sådana 
kostnader hör bland annat kostnader som 
krävs för att upprätthålla ett nät av äldre 
modell parallellt med ett nästa 
generationens accessnät om detta främjar 
en hållbar konkurrens eller gynnar 
konsumenterna.”

Or. xm

Motivering

I regleringen av nästa generations accessnätverk måste man beakta den betydande risk som 
dessa investeringar utgör. Befintlig lagstiftning måste därför anpassas på motsvarande sätt 
och framför allt inbegripa mekanismer för en rättvis riskfördelning mellan investerare och 
tillträdesberättigade.
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Ändringsförslag 681
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 8f (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8f) I artikel 13 ska följande punkt införas:
”4b. De nationella 
regleringsmyndigheterna ska se till att 
regleringen av tillträdespriserna för 
långsiktiga accessavtal är i linje med en 
effektiv operatörs långsiktiga 
marginalkostnader, och beakta 
operatörens beräknade volym av 
nymarknader och det faktum att 
tillträdespriserna för kortsiktiga avtal 
innefattar en riskpremie. En sådan 
riskpremie ska gradvis minska i takt med 
den ökande graden av etablering på den 
nya marknaden, t.ex. i form av den nya 
generationens anslutningar. Under denna 
period får priserna utanför 
distributionsnätet sättas baserat på 
slutkundspriserna.”

Or. de

Motivering

I regleringen av nästa generations accessnätverk måste man beakta den betydande risk som 
dessa investeringar utgör. Befintlig lagstiftning måste därför anpassas på motsvarande sätt 
och framför allt inbegripa mekanismer för en rättvis riskfördelning mellan investerare och 
tillträdesberättigade.
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Ändringsförslag 682
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 9
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a utgår
Funktionsseparering

1. En nationell tillsynsmyndighet får, i 
enlighet med bestämmelserna i artikel 8 
och i synnerhet det andra stycket i 
artikel 8.3, ålägga vertikalt integrerade 
företag en skyldighet att placera 
verksamhet som är relaterad till 
uppkopplingsprodukter för 
grossistleveranser i en oberoende operativ 
affärsenhet.
Den affärsenheten ska leverera produkter 
och tjänster för tillgång till alla företag, 
inklusive andra affärsenheter inom 
moderbolaget, enligt samma tidsskalor 
och på samma villkor, bland annat vad 
gäller pris- och servicenivåer samt med 
hjälp av likadana system och förfaranden.
2. När en nationell tillsynsmyndighet ska 
införa en skyldighet för 
funktionsseparering ska den inge en 
begäran till kommissionen som innefattar
a) bevis för att införandet av lämpliga 
skyldigheter, bland dem som anges i 
artiklarna 9 13 för att uppnå effektiv 
konkurrens efter en samordnad analys av 
de aktuella marknaderna i enlighet med 
marknadsanalysförfarandet i artikel 16 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet), inte 
har uppnått och inte heller i framtiden 
skulle uppnå en effektiv konkurrens, samt 
att det förekommer viktiga och 
kvarstående 
konkurrensproblem/marknadsmisslyckan
den på flera av dessa produktmarknader,
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b) en analys av den förväntade verkan på 
den nationella tillsynsmyndigheten, på 
företaget och på dess motiv för att 
investera i sitt nät samt på andra 
intressenter, i synnerhet den förväntade 
inverkan på konkurrensen om 
infrastruktur och alla tänkbara effekter 
för konsumenterna som en följd av detta,
c) ett förslag till den åtgärd som föreslås.
3. I förslaget till åtgärd ska följande delar 
ingå:
a) en exakt beskrivning av separeringens 
typ och nivå som särskilt anger den 
självständiga affärsenhetens rättsliga 
status,
b) identifiering av den självständiga 
affärsenhetens tillgångar och de 
produkter eller tjänster som ska levereras 
av denna enhet,
c) ledningsarrangemang för att 
säkerställa personalens oberoende i den 
självständiga affärsenheten och 
motsvarande bonusstruktur,
d) regler för att säkerställa att 
skyldigheterna efterlevs,
e) regler för att säkerställa öppna 
operativa förfaranden, i synnerhet 
gentemot andra intresserade parter,
f) ett övervakningsprogram för att 
säkerställa efterlevnad, inklusive en 
årsrapport.
4. Efter kommissionen beslut om förslag 
till åtgärd antagen i enlighet med 
artikel 8.3 ska den nationella 
tillsynsmyndigheten utföra en samordnad 
analys av de olika marknaderna som är 
relaterade till accessnätet i enlighet med 
förfarandet i artikel 16 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).
Utifrån sin bedömning ska den nationella 
tillsynsmyndigheten införa, behålla, 
ändra eller återkalla skyldigheter i 
enlighet med artiklarna 6 och 7 i 
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direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).
5. Ett företag som fått införa funktionell 
separering kan omfattas av någon av de 
skyldigheter som anges i artiklarna 9-13 
på vilken marknad som helst där det anses 
ha ett betydande inflytande på marknaden 
i enlighet med artikel 16 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) eller 
andra skyldigheter som godkänts av 
kommissionen i enlighet med artikel 8.3.

Or. en

Ändringsförslag 683
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 9
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a utgår
Funktionsseparering

1. En nationell tillsynsmyndighet får, i 
enlighet med bestämmelserna i artikel 8 
och i synnerhet det andra stycket i 
artikel 8.3, ålägga vertikalt integrerade 
företag en skyldighet att placera 
verksamhet som är relaterad till 
uppkopplingsprodukter för 
grossistleveranser i en oberoende operativ 
affärsenhet.
Den affärsenheten ska leverera produkter 
och tjänster för tillgång till alla företag, 
inklusive andra affärsenheter inom 
moderbolaget, enligt samma tidsskalor 
och på samma villkor, bland annat vad 
gäller pris- och servicenivåer samt med 
hjälp av likadana system och förfaranden.
2. När en nationell tillsynsmyndighet ska 
införa en skyldighet för 
funktionsseparering ska den inge en 
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begäran till kommissionen som innefattar
a) bevis för att införandet av lämpliga 
skyldigheter, bland dem som anges i 
artiklarna 9 13 för att uppnå effektiv 
konkurrens efter en samordnad analys av 
de aktuella marknaderna i enlighet med 
marknadsanalysförfarandet i artikel 16 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet), inte 
har uppnått och inte heller i framtiden 
skulle uppnå en effektiv konkurrens, samt 
att det förekommer viktiga och 
kvarstående 
konkurrensproblem/marknadsmisslyckan
den på flera av dessa produktmarknader,
b) en analys av den förväntade verkan på 
den nationella tillsynsmyndigheten, på 
företaget och på dess motiv för att 
investera i sitt nät samt på andra 
intressenter, i synnerhet den förväntade 
inverkan på konkurrensen om 
infrastruktur och alla tänkbara effekter 
för konsumenterna som en följd av detta,
c) ett förslag till den åtgärd som föreslås.
3. I förslaget till åtgärd ska följande delar 
ingå:
a) en exakt beskrivning av separeringens 
typ och nivå som särskilt anger den 
självständiga affärsenhetens rättsliga 
status,
b) identifiering av den självständiga 
affärsenhetens tillgångar och de 
produkter eller tjänster som ska levereras 
av denna enhet,
c) ledningsarrangemang för att 
säkerställa personalens oberoende i den 
självständiga affärsenheten och 
motsvarande bonusstruktur,
d) regler för att säkerställa att 
skyldigheterna efterlevs,
e) regler för att säkerställa öppna 
operativa förfaranden, i synnerhet 
gentemot andra intresserade parter,
f) ett övervakningsprogram för att 



AM\726891SV.doc 71/99 PE407.731v01-00

SV

säkerställa efterlevnad, inklusive en 
årsrapport.
4. Efter kommissionen beslut om förslag 
till åtgärd antagen i enlighet med 
artikel 8.3 ska den nationella 
tillsynsmyndigheten utföra en samordnad 
analys av de olika marknaderna som är 
relaterade till accessnätet i enlighet med 
förfarandet i artikel 16 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).
Utifrån sin bedömning ska den nationella 
tillsynsmyndigheten införa, behålla, 
ändra eller återkalla skyldigheter i 
enlighet med artiklarna 6 och 7 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).
5. Ett företag som fått införa funktionell 
separering kan omfattas av någon av de 
skyldigheter som anges i artiklarna 9-13 
på vilken marknad som helst där det anses 
ha ett betydande inflytande på marknaden 
i enlighet med artikel 16 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) eller 
andra skyldigheter som godkänts av 
kommissionen i enlighet med artikel 8.3.

Or. de

Motivering

Die funktionelle Separierung vertikal integrierter Telekommunikationsunternehmen stellt 
einen massiven, nicht verhältnismäßigen Eingriff in die Rechte der Unternehmen dar. Ein 
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.
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Ändringsförslag 684
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 9
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a utgår
Funktionsseparering

1. En nationell tillsynsmyndighet får, i 
enlighet med bestämmelserna i artikel 8 
och i synnerhet det andra stycket i 
artikel 8.3, ålägga vertikalt integrerade 
företag en skyldighet att placera 
verksamhet som är relaterad till 
uppkopplingsprodukter för 
grossistleveranser i en oberoende operativ 
affärsenhet.
Den affärsenheten ska leverera produkter 
och tjänster för tillgång till alla företag, 
inklusive andra affärsenheter inom 
moderbolaget, enligt samma tidsskalor 
och på samma villkor, bland annat vad 
gäller pris- och servicenivåer samt med 
hjälp av likadana system och förfaranden.
2. När en nationell tillsynsmyndighet ska 
införa en skyldighet för 
funktionsseparering ska den inge en 
begäran till kommissionen som innefattar
a) bevis för att införandet av lämpliga 
skyldigheter, bland dem som anges i 
artiklarna 9–13 för att uppnå effektiv 
konkurrens efter en samordnad analys av 
de aktuella marknaderna i enlighet med 
marknadsanalysförfarandet i artikel 16 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet), inte 
har uppnått och inte heller i framtiden 
skulle uppnå en effektiv konkurrens, samt 
att det förekommer viktiga och 
kvarstående 
konkurrensproblem/marknadsmisslyckan
den på flera av dessa produktmarknader,
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b) en analys av den förväntade verkan på 
den nationella tillsynsmyndigheten, på 
företaget och på dess motiv för att 
investera i sitt nät samt på andra 
intressenter, i synnerhet den förväntade 
inverkan på konkurrensen om 
infrastruktur och alla tänkbara effekter 
för konsumenterna som en följd av detta,
c) ett förslag till den åtgärd som föreslås.
3. I förslaget till åtgärd ska följande delar 
ingå:
a) en exakt beskrivning av separeringens 
typ och nivå som särskilt anger den 
självständiga affärsenhetens rättsliga 
status,
b) identifiering av den självständiga 
affärsenhetens tillgångar och de 
produkter eller tjänster som ska levereras 
av denna enhet,
c) ledningsarrangemang för att 
säkerställa personalens oberoende i den 
självständiga affärsenheten och 
motsvarande bonusstruktur,
d) regler för att säkerställa att 
skyldigheterna efterlevs,
e) regler för att säkerställa öppna 
operativa förfaranden, i synnerhet 
gentemot andra intresserade parter,
f) ett övervakningsprogram för att 
säkerställa efterlevnad, inklusive en 
årsrapport.
4. Efter kommissionen beslut om förslag 
till åtgärd antagen i enlighet med 
artikel 8.3 ska den nationella 
tillsynsmyndigheten utföra en samordnad 
analys av de olika marknaderna som är 
relaterade till accessnätet i enlighet med 
förfarandet i artikel 16 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).
Utifrån sin bedömning ska den nationella 
tillsynsmyndigheten införa, behålla, 
ändra eller återkalla skyldigheter i 
enlighet med artiklarna 6 och 7 i 
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direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).
5. Ett företag som fått införa funktionell 
separering kan omfattas av någon av de 
skyldigheter som anges i artiklarna 9-13 
på vilken marknad som helst där det anses 
ha ett betydande inflytande på marknaden 
i enlighet med artikel 16 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) eller 
andra skyldigheter som godkänts av 
kommissionen i enlighet med artikel 8.3.

Or. es

Motivering

Artikeln är överflödig eftersom det gällande regelverket redan utgör en tillräcklig rättslig 
grund för de nationella tillsynsmyndigheternas befogenhet att införa funktionell separering 
(artikel 8.3 i tillträdesdirektivet). Denna möjlighet ges också av den gällande 
konkurrenslagstiftningen. Eftersom möjligheten alltså redan finns skulle införandet av 
artikel 13a i praktiken kunna ge industrin fel signaler i en tid då det krävs investeringar för 
att bygga ut den nya generationens nät.

Ändringsförslag 685
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 9
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a utgår
Funktionsseparering

1. En nationell tillsynsmyndighet får, i 
enlighet med bestämmelserna i artikel 8 
och i synnerhet det andra stycket i 
artikel 8.3, ålägga vertikalt integrerade 
företag en skyldighet att placera 
verksamhet som är relaterad till 
uppkopplingsprodukter för 
grossistleveranser i en oberoende operativ 
affärsenhet.
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Den affärsenheten ska leverera produkter 
och tjänster för tillgång till alla företag, 
inklusive andra affärsenheter inom 
moderbolaget, enligt samma tidsskalor 
och på samma villkor, bland annat vad 
gäller pris- och servicenivåer samt med 
hjälp av likadana system och förfaranden.
2. När en nationell tillsynsmyndighet ska 
införa en skyldighet för 
funktionsseparering ska den inge en 
begäran till kommissionen som innefattar
a) bevis för att införandet av lämpliga 
skyldigheter, bland dem som anges i 
artiklarna 9 13 för att uppnå effektiv 
konkurrens efter en samordnad analys av 
de aktuella marknaderna i enlighet med 
marknadsanalysförfarandet i artikel 16 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet), inte 
har uppnått och inte heller i framtiden 
skulle uppnå en effektiv konkurrens, samt 
att det förekommer viktiga och 
kvarstående 
konkurrensproblem/marknadsmisslyckan
den på flera av dessa produktmarknader,
b) en analys av den förväntade verkan på 
den nationella tillsynsmyndigheten, på 
företaget och på dess motiv för att 
investera i sitt nät samt på andra 
intressenter, i synnerhet den förväntade 
inverkan på konkurrensen om 
infrastruktur och alla tänkbara effekter 
för konsumenterna som en följd av detta,
c) ett förslag till den åtgärd som föreslås.
3. I förslaget till åtgärd ska följande delar 
ingå:
a) en exakt beskrivning av separeringens 
typ och nivå som särskilt anger den 
självständiga affärsenhetens rättsliga 
status,
b) identifiering av den självständiga 
affärsenhetens tillgångar och de 
produkter eller tjänster som ska levereras 
av denna enhet,
c) ledningsarrangemang för att 
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säkerställa personalens oberoende i den 
självständiga affärsenheten och 
motsvarande bonusstruktur,
d) regler för att säkerställa att 
skyldigheterna efterlevs,
e) regler för att säkerställa öppna 
operativa förfaranden, i synnerhet 
gentemot andra intresserade parter,
f) ett övervakningsprogram för att 
säkerställa efterlevnad, inklusive en 
årsrapport.
4. Efter kommissionen beslut om förslag 
till åtgärd antagen i enlighet med 
artikel 8.3 ska den nationella 
tillsynsmyndigheten utföra en samordnad 
analys av de olika marknaderna som är 
relaterade till accessnätet i enlighet med 
förfarandet i artikel 16 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).
Utifrån sin bedömning ska den nationella 
tillsynsmyndigheten införa, behålla, 
ändra eller återkalla skyldigheter i 
enlighet med artiklarna 6 och 7 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).
5. Ett företag som fått införa funktionell 
separering kan omfattas av någon av de 
skyldigheter som anges i artiklarna 9-13 
på vilken marknad som helst där det anses 
ha ett betydande inflytande på marknaden 
i enlighet med artikel 16 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) eller 
andra skyldigheter som godkänts av 
kommissionen i enlighet med artikel 8.3.

Or. de

Motivering

Funktionsseparering får inte användas som rättsmedel. Om sådana åtgärder väl införs är det 
svårt att avskaffa dem igen. De kan leda till ny monopolisering av nättillträde och i samband 
med detta bidra till permanent lagstiftning. Separering utgör hinder för investeringsbeslut i 
vertikalt integrerade företag på grund av bristande planeringssäkerhet, och kommer att 
förhindra genomförandet av nästa generations accessnätverk med hög hastighet.
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Ändringsförslag 686
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 9
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a utgår
Funktionsseparering

1. En nationell tillsynsmyndighet får, i 
enlighet med bestämmelserna i artikel 8 
och i synnerhet det andra stycket i 
artikel 8.3, ålägga vertikalt integrerade 
företag en skyldighet att placera 
verksamhet som är relaterad till 
uppkopplingsprodukter för 
grossistleveranser i en oberoende operativ 
affärsenhet.
Den affärsenheten ska leverera produkter 
och tjänster för tillgång till alla företag, 
inklusive andra affärsenheter inom 
moderbolaget, enligt samma tidsskalor 
och på samma villkor, bland annat vad 
gäller pris- och servicenivåer samt med 
hjälp av likadana system och förfaranden.
2. När en nationell tillsynsmyndighet ska 
införa en skyldighet för 
funktionsseparering ska den inge en 
begäran till kommissionen som innefattar
a) bevis för att införandet av lämpliga 
skyldigheter, bland dem som anges i 
artiklarna 9 13 för att uppnå effektiv 
konkurrens efter en samordnad analys av 
de aktuella marknaderna i enlighet med 
marknadsanalysförfarandet i artikel 16 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet), inte 
har uppnått och inte heller i framtiden 
skulle uppnå en effektiv konkurrens, samt 
att det förekommer viktiga och 
kvarstående 
konkurrensproblem/marknadsmisslyckan
den på flera av dessa produktmarknader,
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b) en analys av den förväntade verkan på 
den nationella tillsynsmyndigheten, på 
företaget och på dess motiv för att 
investera i sitt nät samt på andra 
intressenter, i synnerhet den förväntade 
inverkan på konkurrensen om 
infrastruktur och alla tänkbara effekter 
för konsumenterna som en följd av detta,
c) ett förslag till den åtgärd som föreslås.
3. I förslaget till åtgärd ska följande delar 
ingå:
a) en exakt beskrivning av separeringens 
typ och nivå som särskilt anger den 
självständiga affärsenhetens rättsliga 
status,
b) identifiering av den självständiga 
affärsenhetens tillgångar och de 
produkter eller tjänster som ska levereras 
av denna enhet,
c) ledningsarrangemang för att 
säkerställa personalens oberoende i den 
självständiga affärsenheten och 
motsvarande bonusstruktur,
d) regler för att säkerställa att 
skyldigheterna efterlevs,
e) regler för att säkerställa öppna 
operativa förfaranden, i synnerhet 
gentemot andra intresserade parter,
f) ett övervakningsprogram för att 
säkerställa efterlevnad, inklusive en 
årsrapport.
4. Efter kommissionen beslut om förslag 
till åtgärd antagen i enlighet med 
artikel 8.3 ska den nationella 
tillsynsmyndigheten utföra en samordnad 
analys av de olika marknaderna som är 
relaterade till accessnätet i enlighet med 
förfarandet i artikel 16 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).
Utifrån sin bedömning ska den nationella 
tillsynsmyndigheten införa, behålla, 
ändra eller återkalla skyldigheter i 
enlighet med artiklarna 6 och 7 i 
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direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).
5. Ett företag som fått införa funktionell 
separering kan omfattas av någon av de 
skyldigheter som anges i artiklarna 9-13 
på vilken marknad som helst där det anses 
ha ett betydande inflytande på marknaden 
i enlighet med artikel 16 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) eller 
andra skyldigheter som godkänts av 
kommissionen i enlighet med artikel 8.3.

Or. en

Motivering

Funktionell separering är ett avancerat verktyg, som är lämpligt för mättade marknader.
Detta verktyg kommer att ha en avskräckande effekt på vertikalt integrerade företag som vill 
investera i nya nät eller uppgradera existerande nät, och det kommer därför att negativt 
påverka utbyggnaden av nästa generations accessnätverk med hög hastighet. I stället för 
funktionell separering bör nationella tillsynsmyndigheter ges bättre riktlinjer genom BERT 
för att på så sätt uppnå större öppenhet i fråga om fullständigt tillträde till accessnätet, vilket 
under alla omständigheter planeras inom den nuvarande ramen.    

Ändringsförslag 687
Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 9
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13a – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En nationell tillsynsmyndighet får, i 
enlighet med bestämmelserna i artikel 8 
och i synnerhet det andra stycket i 
artikel 8.3, ålägga vertikalt integrerade 
företag en skyldighet att placera 
verksamhet som är relaterad till 
uppkopplingsprodukter för 
grossistleveranser i en oberoende operativ 
affärsenhet.

1. En nationell tillsynsmyndighet får, i 
enlighet med bestämmelserna i artikel 8 
och i synnerhet det andra stycket i 
artikel 8.3, ålägga vertikalt integrerade 
företag en skyldighet att placera 
verksamhet som är relaterad till 
uppkopplingsprodukter för 
grossistleveranser i en oberoende operativ 
affärsenhet i sådana fall där:

Or. en
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Ändringsförslag 688
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 9
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13a – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En nationell tillsynsmyndighet får, i 
enlighet med bestämmelserna i artikel 8 
och i synnerhet det andra stycket i 
artikel 8.3, ålägga vertikalt integrerade 
företag en skyldighet att placera 
verksamhet som är relaterad till 
uppkopplingsprodukter för 
grossistleveranser i en oberoende operativ 
affärsenhet.

1. En nationell tillsynsmyndighet får, i 
enlighet med bestämmelserna i artikel 8 
och i synnerhet det andra stycket i 
artikel 8.3, ålägga vertikalt integrerade 
företag en skyldighet att placera
verksamhet som är relaterad till 
uppkopplingsprodukter för 
grossistleveranser i en oberoende operativ 
affärsenhet. Denna bestämmelse ska 
endast gälla i sådana fall där det finns 
ihållande konkurrensproblem på 
marknaden.

Or. pl

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att garantera en effektiv tillämpning av artikel 13a.1.

Ändringsförslag 689
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 9
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13a – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En nationell tillsynsmyndighet får, i 
enlighet med bestämmelserna i artikel 8 
och i synnerhet det andra stycket i 
artikel 8.3, ålägga vertikalt integrerade 
företag en skyldighet att placera 

1. En nationell tillsynsmyndighet får, i 
enlighet med bestämmelserna i artikel 8 
och i synnerhet det andra stycket i 
artikel 8.3, som en undantagsåtgärd 
ålägga vertikalt integrerade företag en 
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verksamhet som är relaterad till 
uppkopplingsprodukter för 
grossistleveranser i en oberoende operativ 
affärsenhet.

skyldighet att placera verksamhet som är 
relaterad till uppkopplingsprodukter för 
grossistleveranser i en oberoende operativ 
affärsenhet.

Or. en

Ändringsförslag 690
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 9
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13a – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En nationell tillsynsmyndighet får, i 
enlighet med bestämmelserna i artikel 8 
och i synnerhet det andra stycket i artikel 
8.3, ålägga vertikalt integrerade företag en 
skyldighet att placera verksamhet som är 
relaterad till uppkopplingsprodukter för 
grossistleveranser i en oberoende operativ 
affärsenhet.

1. En nationell tillsynsmyndighet får, i 
enlighet med bestämmelserna i artikel 8 
och i synnerhet det andra stycket i 
artikel 8.3, som en undantagsåtgärd 
ålägga vertikalt integrerade företag en 
skyldighet att placera verksamhet som är 
relaterad till uppkopplingsprodukter för 
grossistleveranser i en oberoende operativ 
affärsenhet.

Or. ro

Motivering

Funktionsseparering bör vara en undantagsåtgärd. I områden med dåligt utbud av 
kommunikationstjänster bör man försöka främja investeringar.

Ändringsförslag 691
Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 9
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13a – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Den affärsenheten ska leverera produkter 
och tjänster för tillgång till alla företag, 
inklusive andra affärsenheter inom 
moderbolaget, enligt samma tidsskalor 
och på samma villkor, bland annat vad 
gäller pris- och servicenivåer samt med 
hjälp av likadana system och förfaranden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 692
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 9
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13a – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den affärsenheten ska leverera produkter 
och tjänster för tillgång till alla företag, 
inklusive andra affärsenheter inom 
moderbolaget, enligt samma tidsskalor och 
på samma villkor, bland annat vad gäller 
pris- och servicenivåer samt med hjälp av 
likadana system och förfaranden.

Den affärsenheten ska leverera produkter 
och tjänster för tillgång till alla företag, 
inklusive andra affärsenheter inom 
moderbolaget, enligt samma tidsskalor och 
på samma villkor, bland annat vad gäller 
pris- och servicenivåer samt med hjälp av 
likadana system och förfaranden. De 
nationella tillsynsmyndigheterna får 
införa en skyldighet angående 
funktionsseparering på marknader med 
konkurrens för slutkonsumenten när det 
gäller accessinfrastruktur och med ett 
dåligt utbud av fasta telefonitjänster, men 
endast om alla andra 
konkurrensfrämjande åtgärder 
misslyckats.

Or. ro

Motivering

Funktionsseparering bör vara en undantagsåtgärd. I områden med dåligt utbud av 
kommunikationstjänster bör man försöka främja investeringar.



AM\726891SV.doc 83/99 PE407.731v01-00

SV

Ändringsförslag 693
Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 9
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13a – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) bevis för att införandet av lämpliga 
skyldigheter, bland dem som anges i 
artiklarna 9–13 för att uppnå effektiv 
konkurrens efter en samordnad analys av 
de aktuella marknaderna i enlighet med 
marknadsanalysförfarandet i artikel 16 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet), inte 
har uppnått och inte heller i framtiden 
skulle uppnå en effektiv konkurrens, samt 
att det förekommer viktiga och kvarstående 
konkurrensproblem/marknadsmisslyckande
n på flera av dessa produktmarknader,

a) bevis för att införandet av lämpliga 
skyldigheter, bland dem som anges 
i artiklarna 9–13 för att uppnå effektiv 
konkurrens efter en samordnad analys av 
de aktuella marknaderna i enlighet med 
marknadsanalysförfarandet i artikel 16 
i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet), inte 
har uppnått och inte heller i framtiden 
skulle uppnå en effektiv konkurrens på 
slutkundens nivå, samt att det förekommer 
viktiga och kvarstående 
konkurrensproblem/ 
marknadsmisslyckanden på flera av dessa 
produktmarknader, i synnerhet upprepade 
misslyckanden att uppnå effektiv icke-
diskriminering på flera av de berörda 
marknaderna,

Or. en

Ändringsförslag 694
Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 9
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13a – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) den nationella tillsynsmyndigheten 
har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för 
att säkra efterlevnaden av de skyldigheter 
som anges i artiklarna 9–13, samt beaktat 
europeiska nationella 
tillsynsmyndigheters bästa praxis, och 
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tillräckligt lång tid har gått för att dessa 
åtgärder ska ha fått full effekt,

Or. en

Ändringsförslag 695
Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 9
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13a – punkt 2 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) det finns inga eller få möjligheter till 
infrastrukturkonkurrens inom en rimlig 
tidsram,

Or. en

Ändringsförslag 696
Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 9
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13a – punkt 2 – led ac (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ac) tillsynsmyndigheten kan visa att de 
kostnader som hänför sig till de 
skyldigheter som ska åläggas företaget –
inbegripet den förväntade inverkan på 
tillsynsmyndigheten, på företagets 
incitament för att investera i sitt nät, på 
andra intressenter och särskilt på 
infrastrukturkonkurrens, samt de 
potentiella följdeffekterna för 
konsumenter - är mycket lägre än de 
fördelar som uppnås,

Or. en
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Ändringsförslag 697
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 9
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13a – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En nationell tillsynsmyndighet ska inte 
införa funktionell delning som en 
regleringslösning på marknader där 
konkurrens finns inom 
infrastrukturbaserade konsumenttjänster 
och/eller där fasta
telekommunikationstjänster har litet 
genomslag.

Or. en

Ändringsförslag 698
Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 9
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13a – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När en nationell tillsynsmyndighet ska 
införa en skyldighet för 
funktionsseparering ska den inge en
begäran till kommissionen som innefattar

2. Den oberoende affärsenheten ska 
leverera uppkopplingsprodukter och -
tjänster till alla företag, inklusive andra 
affärsenheter inom moderbolaget, enligt 
samma tidsskalor och på samma villkor, 
bland annat vad gäller pris- och 
servicenivåer samt med hjälp av likadana 
system och förfaranden.

Or. en
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Ändringsförslag 699
Mary Honeyball

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 9
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13a – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När en nationell tillsynsmyndighet ska 
införa en skyldighet för 
funktionsseparering ska den inge en 
begäran till kommissionen som innefattar

2. När en nationell tillsynsmyndighet ska 
införa en skyldighet för 
funktionsseparering ska den inge ett 
förslag till kommissionen som innefattar

Or. en

Motivering

Funktionell delning bör finnas tillgänglig för de nationella tillsynsmyndigheterna som ett 
möjligt alternativ för att lösa upp allvarliga ekonomiska flaskhalsar, och funktionell delning 
skulle kunna utgöra ett incitament för operatörer att erbjuda icke-diskriminerande villkor. Att 
av nationella tillsynsmyndigheter kräva bevis på att effektiv konkurrens inte uppnåtts och inte 
kommer att uppnås, innan man föreslår funktionell delning, kan dock leda till onödiga 
förseningar i inrättandet av en konkurrenskraftig marknad. Detta kunde leda till att 
funktionell delning i realiteten blir otillgänglig för nationella tillsynsmyndigheter.

Ändringsförslag 700
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 9
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13a – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) bevis för att införandet av lämpliga 
skyldigheter, bland dem som anges i 
artiklarna 9-13 för att uppnå effektiv 
konkurrens efter en samordnad analys av 
de aktuella marknaderna i enlighet med 
marknadsanalysförfarandet i artikel 16 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet), inte
har uppnått och inte heller i framtiden 
skulle uppnå en effektiv konkurrens, samt 

a) bevis för att det förekommer viktiga och 
kvarstående konkurrensproblem/ 
marknadsmisslyckanden på flera 
produktmarknader, och att denna åtgärd 
skulle vara det mest effektiva och 
ändamålsenliga sättet att verkställa 
lösningar i syfte att ta itu med sådana 
problem/misslyckanden,
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att det förekommer viktiga och kvarstående 
konkurrensproblem/marknadsmisslyckande
n på flera av dessa produktmarknader,

Or. en

Motivering

Eftersom funktionell uppdelning kan vara ett sätt att förenkla verkställandet för myndigheten 
och den reglerade operatören, bör det vara möjligt för tillsynsmyndigheterna att använda 
denna åtgärd i förebyggande syfte (för att komma till rätta med allvarliga och bestående 
flaskhalsar) och inte bara efter en längre tid utan verkställande som visar att lösningarna 
varit ineffektiva (och konkurrens därför inte har utvecklats). Det är viktigt att hänvisa till 
”effektiv” konkurrens eftersom en viss infrastrukturkonkurrens skulle kunna finnas utan att 
detta blir någon effektiv restriktion för den dominerande operatören (såsom i Förenade 
kungariket).

Ändringsförslag 701
Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 9
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13a – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) bevis för att införandet av lämpliga 
skyldigheter, bland dem som anges i 
artiklarna 913 för att uppnå effektiv 
konkurrens efter en samordnad analys av 
de aktuella marknaderna i enlighet med 
marknadsanalysförfarandet i artikel 16 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet), inte 
har uppnått och inte heller i framtiden 
skulle uppnå en effektiv konkurrens, samt 
att det förekommer viktiga och 
kvarstående 
konkurrensproblem/marknadsmisslyckan
den på flera av dessa produktmarknader,

a) bevis för att de villkor som upptas i 
punkt 1 har uppfyllts,

Or. en
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Ändringsförslag 702
Mary Honeyball

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 9
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13a – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) bevis för att införandet av lämpliga 
skyldigheter, bland dem som anges i 
artiklarna 9–13 för att uppnå effektiv 
konkurrens efter en samordnad analys av 
de aktuella marknaderna i enlighet med 
marknadsanalysförfarandet i artikel 16 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet), inte 
har uppnått och inte heller i framtiden 
skulle uppnå en effektiv konkurrens, samt 
att det förekommer viktiga och 
kvarstående 
konkurrensproblem/marknadsmisslyckan
den på flera av dessa produktmarknader,

a) bevis för att införandet av lämpliga 
skyldigheter, bland dem som anges i 
artiklarna 9–13 för att uppnå effektiv 
konkurrens efter en samordnad analys av 
de aktuella marknaderna inte har uppnått 
och inte heller i framtiden skulle uppnå en 
effektiv konkurrens, samt att denna åtgärd 
skulle vara det mest effektiva och 
ändamålsenliga sättet att verkställa 
lösningar som syftar till att ta itu med 
detta misslyckande,

Or. en

Motivering

Funktionell delning bör finnas tillgänglig för de nationella tillsynsmyndigheterna som ett 
möjligt alternativ för att lösa upp allvarliga ekonomiska flaskhalsar, och funktionell delning 
skulle kunna utgöra ett incitament för operatörer att erbjuda icke-diskriminerande villkor. Att 
av nationella tillsynsmyndigheter kräva bevis på att effektiv konkurrens inte uppnåtts och inte 
kommer att uppnås, innan man föreslår funktionell delning, kan dock leda till onödiga 
förseningar i inrättandet av en konkurrenskraftig marknad. Detta kunde leda till att 
funktionell delning i realiteten blir otillgänglig för nationella tillsynsmyndigheter.

Ändringsförslag 703
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 9
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13a – punkt 2 – led a



AM\726891SV.doc 89/99 PE407.731v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) bevis för att införandet av lämpliga 
skyldigheter, bland dem som anges i 
artiklarna 9-13 för att uppnå effektiv 
konkurrens efter en samordnad analys av 
de aktuella marknaderna i enlighet med 
marknadsanalysförfarandet i artikel 16 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet), inte 
har uppnått och inte heller i framtiden 
skulle uppnå en effektiv konkurrens, samt 
att det förekommer viktiga och 
kvarstående 
konkurrensproblem/marknadsmisslyckan
den på flera av dessa produktmarknader,

a) bevis för att införandet av lämpliga 
skyldigheter, bland dem som anges i 
artiklarna 9-13 för att uppnå effektiv 
konkurrens efter en analys av den aktuella 
marknaden i enlighet med 
marknadsanalysförfarandet i artikel 16 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet), inte 
har lyckas lösa och inte heller i framtiden 
skulle lyckas lösa de 
konkurrensrelaterade problemen på 
denna marknad,

Or. en

Motivering

Funktionell delning bör inte ses som en sista möjlighet efter det att alla andra alternativ 
misslyckats och marknaderna monopoliserats, utan snarare som en möjlighet som bör 
tillämpas som en effektiv och ändamålsenlig lösning på det konkurrensproblem som den 
nationella tillsynsmyndigheten identifierat. Enligt artiklarna 6 och 8 i ramdirektivet finns det 
redan en skyldighet att föra en samrådsprocess med intresserade parter och besluta om 
proportionella åtgärder och samtidigt beakta sociala ekonomiska analyser. Därför kan led b 
styrkas.

Ändringsförslag 704
Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 9
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13a – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) en analys av den förväntade verkan på 
den nationella tillsynsmyndigheten, på 
företaget och på dess motiv för att 
investera i sitt nät samt på andra 
intressenter, i synnerhet den förväntade 
inverkan på konkurrensen om 
infrastruktur och alla tänkbara effekter 

utgår
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för konsumenterna som en följd av detta,

Or. en

Ändringsförslag 705
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 9
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13a – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) en analys av den förväntade verkan på 
den nationella tillsynsmyndigheten, på 
företaget och på dess motiv för att 
investera i sitt nät samt på andra 
intressenter, i synnerhet den förväntade 
inverkan på konkurrensen om 
infrastruktur och alla tänkbara effekter 
för konsumenterna som en följd av detta,

b) en analys av åtgärdens kostnader och 
fördelar, inbegripet dess förväntade verkan 
på den nationella tillsynsmyndigheten, på 
företaget och på investeringen,
konkurrensen och konsumenterna,

Or. en

Motivering

Eftersom funktionell uppdelning kan vara ett sätt att förenkla verkställandet för myndigheten 
och den reglerade operatören, bör det vara möjligt för tillsynsorganen att använda denna 
åtgärd i förebyggande syfte (för att komma till rätta med allvarliga och bestående 
flaskhalsar) och inte bara efter en längre tid utan verkställande som visar att lösningarna 
varit ineffektiva (och konkurrens därför inte har utvecklats). Det är viktigt att hänvisa till 
”effektiv” konkurrens eftersom en viss infrastrukturkonkurrens skulle kunna finnas utan att 
detta blir någon effektiv restriktion för den dominerande operatören (såsom i Förenade 
kungariket).

Ändringsförslag 706
Mary Honeyball

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 9
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13a – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) en analys av den förväntade verkan på 
den nationella tillsynsmyndigheten, på 
företaget och på dess motiv för att 
investera i sitt nät samt på andra 
intressenter, i synnerhet den förväntade 
inverkan på konkurrensen om 
infrastruktur och alla tänkbara effekter 
för konsumenterna som en följd av detta,

b) en analys av åtgärdens kostnader och 
fördelar, inbegripet dess förväntade verkan 
på den nationella tillsynsmyndigheten, på 
företaget och på investeringen,
konkurrensen och konsumenterna,

Or. en

Motivering

Funktionell delning bör finnas tillgänglig för de nationella tillsynsmyndigheterna som ett 
möjligt alternativ för att lösa upp allvarliga ekonomiska flaskhalsar, och funktionell delning 
skulle kunna utgöra ett incitament för operatörer att erbjuda icke-diskriminerande villkor. Att 
av nationella tillsynsmyndigheter kräva bevis på att effektiv konkurrens inte uppnåtts och inte 
kommer att uppnås, innan man föreslår funktionell delning, kan dock leda till onödiga 
förseningar i inrättandet av en konkurrenskraftig marknad. Detta kunde leda till att 
funktionell delning i realiteten blir otillgänglig för nationella tillsynsmyndigheter.

Ändringsförslag 707
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 9
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13a – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) en analys av den förväntade verkan på 
den nationella tillsynsmyndigheten, på 
företaget och på dess motiv för att 
investera i sitt nät samt på andra 
intressenter, i synnerhet den förväntade 
inverkan på konkurrensen om 
infrastruktur och alla tänkbara effekter 
för konsumenterna som en följd av detta,

utgår

Or. en
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Motivering

Funktionell delning bör inte ses som en sista möjlighet efter det att alla andra alternativ 
misslyckats och marknaderna monopoliserats, utan snarare som en möjlighet som bör 
tillämpas som en effektiv och ändamålsenlig lösning på det konkurrensproblem som den 
nationella tillsynsmyndigheten identifierat. Enligt artiklarna 6 och 8 i ramdirektivet finns det 
redan en skyldighet att föra en samrådsprocess med intresserade parter och besluta om 
proportionella åtgärder och samtidigt beakta sociala ekonomiska analyser. Därför kan led b 
styrkas.

Ändringsförslag 708
Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 9
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13a – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) ett förslag till den åtgärd som föreslås. utgår

Or. en

Ändringsförslag 709
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 9
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 13b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13 b utgår
Frivillig separering av ett vertikalt 

integrerat företag
1. Företag som ansetts ha ett betydande 
inflytande på en eller flera relevanta 
marknader i enlighet med artikel 16 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) ska 
meddela den nationella 
tillsynsmyndigheten i förväg om de tänker 
överföra en väsentlig del av eller samtliga 
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sina tillgångar i det lokala accessnätet till 
en separat juridisk enhet under ett annat 
ägarskap eller inrätta en separat 
affärsenhet för att erbjuda samtliga 
tjänsteleverantörer, inklusive sina egna 
fullt likvärdiga uppkopplingsprodukter.
2. Den nationella tillsynsmyndigheten ska 
bedöma effekten av den avsedda 
transaktionen på befintliga 
tillsynsskyldigheter enligt direktiv 
2002/21/EG (ramdirektivet).
Den nationella tillsynsmyndigheten ska 
genomföra en samordnad analys av 
accessnätets olika marknader i enlighet 
med förfarandet i artikel 16 i direktiv 
2002/21/EG (ramdirektivet).
Utifrån sin bedömning ska den nationella 
tillsynsmyndigheten införa, behålla, 
ändra eller återkalla skyldigheter i 
enlighet med artiklarna 6 och 7 i direktiv 
2002/21/EG (ramdirektivet).
3. Den juridiskt och/eller operativt 
separata affärsenheten kan åläggas 
någon av skyldigheterna som anges i 
artiklarna 9 13 på någon av de specifika 
marknader där den har ansetts ha ett 
betydande inflytande på marknaden i 
enlighet med artikel 16 i direktiv 
2002/21/EG (ramdirektivet) eller övriga 
skyldigheter godkända av kommissionen i 
enlighet med artikel 8.3.

Or. de

Motivering

Frivillig försäljning av nät bör inte bli föremål för lagstiftningsåtgärder. Eventuella 
konsekvenser på konkurrensområdet bör prövas inom ramen för befintlig nationell 
lagstiftning och gemenskapslagstiftning. Kommissionens förslag på denna punkt bör 
förkastas.
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Ändringsförslag 710
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 10a (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a) Följande artikel ska införas:
”Artikel 19a
Upphörande

Artiklarna 8–13 upphör att gälla 
den 1 januari 2014.”

Or. de

Motivering

Det är viktigt att övergången från förhandsreglering till allmän konkurrensrätt på 
telekommunikationsområdet kontrolleras efter fem år.

Ändringsförslag 711
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 10b (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Bilaga II – inledningen – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10b) I inledningen i bilaga II ska led a 
ersättas med följande:
”a) delaccessnät: en del av ett 
accessnät som förbinder 
nätanslutningspunkten [...]  med en 
koncentrationspunkt eller en 
specificerad mellanliggande 
anslutningspunkt i det fasta allmänna 
elektroniska kommunikationsnätet, där 
anslutningen tekniskt kan upprättas.”
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Or. en

Motivering

Ändringsförslaget uppdaterar tillträdesdirektivets beskrivning av tillträde som följer av 
dominansen när det gäller accessnätet. Detta görs för att säkra teknikneutralitet och för att 
definitionen ska överensstämma med den nya definitionen i kommissionens rekommendation 
om relevanta marknader. När ändringsförslagen väl antagits kommer flera accessnät helt 
eller delvis att utgöras av fibrer, och teknikneutralitet krävs därför för att regelverket ska 
vara framtidssäkert.

Ändringsförslag 712
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 10c (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Bilaga II – inledningen – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10c) I inledningen i bilaga II ska led c 
ersättas med följande:
“c) fullt tillträde till accessnätet: den 
berättigades tillträde till den anmälde 
operatörens accessnät eller 
delaccessnät som tillåter att 
nätverksinfrastrukturens hela kapacitet 
används.”

Or. en

Motivering

Se motiveringen till Gunnar Hökmarks ändringsförslag till bilaga II stycke 1a.

Ändringsförslag 713
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 10d (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Bilaga II – inledningen – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

10d) I inledningen i bilaga II ska led d 
ersättas med följande:
"d) delat tillträde till accessnätet: den 
berättigades tillträde till den anmälde 
operatörens accessnät eller delaccessnät 
som tillåter att en specificerad del av 
infrastrukturnätverket används, såsom en 
del av de tillgängliga frekvenserna eller 
våglängderna, t.ex. det 
frekvensspektrum som inte omfattar 
talfrekvenser i den tvinnade parkabeln 
[...]."

Or. en

Motivering

Se motiveringen till Gunnar Hökmarks ändringsförslag till bilaga II stycke 1a.

Ändringsförslag 714
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 10e (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Bilaga II – inledningen – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10e) I inledningen i bilaga II ska följande 
led läggas till:
”da) bredbandstillträde i grossistledet:
icke-fysiskt eller virtuellt 
nätverkstillträde till accessnätet eller 
delaccessnätet, vilket erbjuder 
interaktiv dataöverföring i accessnätet 
eller delaccessnätet till specificerade 
anslutningspunkter i det fasta 
allmänna elektroniska 
kommunikationsnätet.”
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Or. en

Motivering

Se motiveringen till Gunnar Hökmarks ändringsförslag till bilaga II stycke 1a.

Ändringsförslag 715
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 10f (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Bilaga II – del A

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10f) I bilaga II ska del A ersättas med 
följande:
“A. Villkor för tillträde till accessnätet
1. Delar av nät till vilka tillträde 
erbjuds, omfattar i synnerhet följande 
delar och lämpliga tillhörande 
faciliteter:
a) Tillträde till accessnät och 
delaccessnät.
b) Tillträde till ledningar, vilket 
möjliggör installation av accessnät och 
stamnät.
c) Bredbandstillträde i grossistledet vid 
lämpliga punkter i nätverket, vilket ska 
säkra effektiv nationell konkurrens och 
möjliggöra funktioner som är 
likvärdiga till tillträde till accessnät 
under sådana förhållanden där dylikt 
tillträde inte är tekniskt eller 
ekonomiskt genomförbart.   
2. Information om de fysiska 
platserna för tillträde, inbegripet 
kopplingsskåp och överföringsramar,
tillgängliga accessnät och delaccessnät, 
ledningar och stamnät i bestämda 
delar av nätet.
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3. Tekniska villkor i samband med 
tillträde till och användning av 
accessnät, delaccessnät och ledningar, 
inklusive de tekniska egenskaperna 
hos den tvinnade parkabeln och/eller 
nätet med optisk fiber, 
kabeldistributörerna, ledningarna och 
de tillhörande faciliteterna.
4. Förfaranden för beställning och 
anskaffning, restriktioner i fråga om 
användningen.”

Or. en

Motivering

Se motiveringen till Gunnar Hökmarks ändringsförslag till bilaga II stycke 1a.

Ändringsförslag 716
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 10g (nytt)
Direktiv 2002/19/EG
Bilaga II – del B – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10g) I del B i bilaga II ska led 1 ersättas 
med följande:
"1. Information om den anmälde 
operatörens relevanta anläggningar
eller platser för bevaring av utrustning.”

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget uppdaterar tillträdesdirektivets beskrivning av tillträde som följer av 
dominansen när det gäller accessnätet. Detta görs för att säkra teknikneutralitet och för att 
definitionen ska överensstämma med den nya definitionen i kommissionens rekommendation 
om relevanta marknader. När ändringsförslagen väl antagits kommer flera accessnät helt 
eller delvis att utgöras av fibrer, och teknikneutralitet krävs därför för att regelverket ska 
vara framtidssäkert.
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