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Ændringsforslag 24
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

om foranstaltninger for at reducere 
omkostningerne ved udbygning af 
højhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation

om foranstaltninger for at reducere 
omkostningerne ved udbygning af 
højhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation

(EØS-relevant tekst) (EØS-relevant tekst)

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget).

Or. de

Begrundelse

I det indre marked foreligger der i henhold til artikel 4, stk. 2, litra a), i TEUF en delt 
kompetence. Desuden skal proportionalitetsprincippet tages i betragtning, jf. artikel 5 i TEU.

Ændringsforslag 25
Giles Chichester

Forslag til forordning
Overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS DIREKTIV

om foranstaltninger for at reducere 
omkostningerne ved udbygning af 
højhastighedsnet til elektronisk 

om foranstaltninger for at reducere 
omkostningerne ved udbygning af 
højhastighedsnet til elektronisk 
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kommunikation kommunikation
(EØS-relevant tekst) (EØS-relevant tekst)

Or. en

Begrundelse

(Denne ændring vedrører hele retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal der foretages 
tekniske rettelser i hele teksten).

Ændringsforslag 26
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS DIREKTIV

om foranstaltninger for at reducere 
omkostningerne ved udbygning af 
højhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation

om foranstaltninger for at reducere 
omkostningerne ved udbygning af 
højhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation

(EØS-relevant tekst) (EØS-relevant tekst)

Or. de

Begrundelse

I henhold til nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet i artikel 5 i TEU bør den 
foreliggende tekst vedtages i form af et direktiv. Instrumentet forordning hindrer den 
nødvendige fleksibilitet i forhold til særlige nationale eller regionale kendetegn, skaber 
unødigt bureaukrati og tilsidesætter eksisterende ordninger i medlemsstaterne. Derfor bør 
ordet "forordning" også i det følgende erstattes af ordet "direktiv".

Ændringsforslag 27
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Overskrift 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS DIREKTIV

om foranstaltninger for at reducere 
omkostningerne ved udbygning af 
højhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation

om foranstaltninger for at reducere 
omkostningerne ved udbygning af 
højhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation

(EØS-relevant tekst) (EØS-relevant tekst)

Or. en

Begrundelse

En forordning tager ikke højde for nationale forskelle, herunder konkurrenceniveauet. EU bør 
give medlemsstaterne fleksibilitet til at gennemføre foranstaltninger på en måde, der passer til 
deres nationale forhold.

Ændringsforslag 28
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS DIREKTIV

om foranstaltninger for at reducere 
omkostningerne ved udbygning af 
højhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation

om foranstaltninger for at reducere 
omkostningerne ved udbygning af 
højhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation

(EØS-relevant tekst) (EØS-relevant tekst)

Or. en

Begrundelse

Horisontale ændringer, der erstatter ordet "forordning" med "direktiv" i hele teksten. For at 
øge forslagets virkning er det vigtigt, at medlemsstaterne kan gennemføre de foreslåede 
bestemmelser på en fleksibel måde og i overensstemmelse med nationale forhold. 
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Ejendomsrettigheder, grundejernes rettigheder og lokale byggetilladelser er nationale 
kompetencer, og alle foreslåede foranstaltninger skal overholde nærhedsprincippet.

Ændringsforslag 29
Amelia Andersdotter
for Greens/EFA-Gruppen

Forslag til forordning
Overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS DIREKTIV

om foranstaltninger for at reducere 
omkostningerne ved udbygning af 
højhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation

om foranstaltninger for at reducere 
omkostningerne ved udbygning af 
højhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation

(EØS-relevant tekst) (EØS-relevant tekst)

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget).

Or. en

Begrundelse

Denne ændring vedrører hele retsaktsforslaget horisontalt. Store bekymringer fra ejerne af 
elektricitetsnet samt 14 negative udtalelser fra medlemsstaternes nationale parlamenter om 
bekymringer med hensyn til nærhedsprincippet i denne sag kunne få Parlamentet til at 
betvivle, hvorvidt det er klogt at gå videre med denne retsakt som en forordning på 
nuværende tidspunkt. Det er også klart, at forordningen i vid udstrækning søger at behandle 
lokale forhold. Der synes allerede at være en stor lokal bevidsthed om, at det er vigtigt at 
udnytte synergivirkninger yderligere.

Ændringsforslag 30
Amelia Andersdotter
for Greens/EFA-Gruppen

Forslag til forordning
Henvisning 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

efter fremsendelse af udkast til 
lovgivningsmæssig retsakt til de nationale 
parlamenter,

under henvisning til udtalelserne om 
udkastet til lovgivningsmæssig retsakt fra
de nationale parlamenter,

Or. en

Begrundelse

Disse udtalelser er allerede kendt og dokumenteret i IPEX-databasen.

Ændringsforslag 31
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Kommunikations- og 
informationsteknologier er kernen i det 
digitale samfund og står i dag for ca. 
20 % af Europas årlige vækst i 
produktivitet, 4,5 % af Europas BNP og 
tegner sig for 25 % af de private 
investeringer i forskning og udvikling, og 
de kan således potentielt blive en 
væsentlig bidragsyder til vækst og 
beskæftigelse.

Or. en

Ændringsforslag 32
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I erkendelse af den betydning, som må 
tillægges udbygningen af hurtige 

(2) I erkendelse af den betydning, som må 
tillægges udbygningen af hurtige 
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bredbåndsnet, tilsluttede medlemsstaterne 
sig de ambitiøse mål på bredbåndsområdet, 
som er fastlagt i meddelelsen fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget med 
titlen "Den digitale dagsorden for Europa –
Digital teknologi som drivkraft for 
vækst"29 ("den digitale dagsorden"): 100 % 
bredbåndsdækning senest i 2013, og
større hastigheder på 30 Mbps til alle 
husstande, samtidig med at mindst 50 % af
husstandene abonnerer på 
internetforbindelser med hastigheder på 
over 100 Mbps senest i 2020.

bredbåndsnet, ønsker EU og
medlemsstaterne at tilslutte sig ambitiøse 
mål på bredbåndsområdet. I meddelelsen 
fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget med 
titlen "Den digitale dagsorden for Europa –
Digital teknologi som drivkraft for 
vækst"29 ("den digitale dagsorden")
fastsættes det, at alle europæere senest i
2020 skal have adgang til 
internethastigheder på over 30 Mbps, og 
at mindst 50 % af de europæiske 
husstande skal abonnere på 
internetforbindelser med hastigheder på 
over 100 Mbps. I betragtning af den 
hurtige udvikling af teknologi, der giver 
endnu hurtigere internetforbindelser, og 
den stigende efterspørgsel efter e-
tjenester, er det imidlertid nu 
hensigtsmæssigt at sigte mod mere 
ambitiøse internetforbindelser med 
hastigheder på over 100 Mbps, hvor 50 % 
af husstandene har adgang til 1 Gbps
senest i 2020, som udtrykt i Europa-
Parlamentets beslutning om den digitale 
dagsorden for vækst, mobilitet og 
beskæftigelse: tid til at skifte til et højere 
gear29a.

__________________ __________________
29 COM(2010) 245. Se også gennemgangen af den 
digitale dagsorden, COM(2012) 784 final.

29 COM(2010) 245. Se også gennemgangen af den 
digitale dagsorden, COM(2012) 784 final.
29a (2013/2593(RSP)).

Or. en

Ændringsforslag 33
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I erkendelse af den betydning, som må (2) I erkendelse af den betydning, som må 
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tillægges udbygningen af hurtige 
bredbåndsnet, tilsluttede medlemsstaterne 
sig de ambitiøse mål på bredbåndsområdet, 
som er fastlagt i meddelelsen fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget med 
titlen "Den digitale dagsorden for Europa –
Digital teknologi som drivkraft for 
vækst"29 ("den digitale dagsorden"): 100 % 
bredbåndsdækning senest i 2013, og større 
hastigheder på 30 Mbps til alle husstande, 
samtidig med at mindst 50 % af 
husstandene abonnerer på 
internetforbindelser med hastigheder på 
over 100 Mbps senest i 2020.

tillægges udbygningen af hurtige 
bredbåndsnet, tilsluttede medlemsstaterne 
sig målene på bredbåndsområdet, som er 
fastlagt i meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget med titlen
"Den digitale dagsorden for Europa –
Digital teknologi som drivkraft for 
vækst"29 ("den digitale dagsorden"): 100 % 
bredbåndsdækning senest i 2013, og større 
hastigheder på 30 Mbps til alle husstande, 
samtidig med at mindst 50 % af 
husstandene abonnerer på 
internetforbindelser med hastigheder på 
over 100 Mbps senest i 2020. Det skal 
imidlertid understreges, at det i 
betragtning af den hurtige udvikling af 
teknologi, der giver endnu hurtigere 
internetforbindelser, nu er 
hensigtsmæssigt for alle husstande at 
sigte mod internetforbindelser med 
hastigheder på over 100 Mbps, hvor 50 % 
af husstandene har adgang til 1 Gbps, 
som udtrykt i Europa-Parlamentets 
beslutning om den digitale dagsorden for 
vækst, mobilitet og beskæftigelse: tid til at 
skifte til et højere gear.

__________________ __________________
29 COM(2010) 245. Se også gennemgangen af den 
digitale dagsorden, COM(2012) 784 final.

29 COM(2010) 245. Se også gennemgangen af den 
digitale dagsorden, COM(2012) 784 final.

Or. en

Ændringsforslag 34
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I erkendelse af den betydning, som må 
tillægges udbygningen af hurtige 
bredbåndsnet, tilsluttede medlemsstaterne

(2) I erkendelse af, at udbygningen af 
hurtige bredbåndsnet er afgørende for, at
medlemsstaterne kan opfylde deres 
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sig de ambitiøse mål på bredbåndsområdet, 
som er fastlagt i meddelelsen fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget med 
titlen "Den digitale dagsorden for Europa –
Digital teknologi som drivkraft for 
vækst"29 ("den digitale dagsorden"): 100 % 
bredbåndsdækning senest i 2013, og større 
hastigheder på 30 Mbps til alle husstande, 
samtidig med at mindst 50 % af 
husstandene abonnerer på 
internetforbindelser med hastigheder på 
over 100 Mbps senest i 2020.

forpligtelser vedrørende målene på 
bredbåndsområdet, som er fastlagt i 
meddelelsen fra Kommissionen til Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget med titlen "Den digitale 
dagsorden for Europa – Digital teknologi 
som drivkraft for vækst"29 ("den digitale 
dagsorden"): 100 % bredbåndsdækning 
senest i 2013, og større hastigheder på 30 
Mbps til alle husstande, samtidig med at 
mindst 50 % af husstandene abonnerer på 
internetforbindelser med hastigheder på 
over 100 Mbps senest i 2020. Det skal 
imidlertid understreges, at disse mål skal 
betragtes som et absolut minimum, og at 
Unionen skal sigte mod mere ambitiøse 
mål på bredbåndsområdet.

__________________ __________________
29 COM(2010) 245. Se også gennemgangen af den 
digitale dagsorden, COM(2012) 784 final.

29 COM(2010) 245. Se også gennemgangen af den 
digitale dagsorden, COM(2012) 784 final.

Or. en

Ændringsforslag 35
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Det skønnes, at 50 mia. enheder i 
2020 vil være tilsluttet til internettet, og 
den globale datatrafik forventes at blive 
15 gange så stor inden udgangen af 2017. 
Denne eksponentielle vækst inden for 
bredbåndstrafik vil kræve ambitiøse 
politikker på EU- og medlemsstatsplan for 
at øge kapaciteten, både hvad angår de 
faste og mobile net, hvis EU skal opnå 
større vækst, konkurrenceevne og 
produktivitet.

Or. en
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Ændringsforslag 36
Herbert Reul

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I den digitale dagsorden blev der 
endvidere påpeget et behov for politikker, 
som kan nedbringe omkostningerne ved at
bredbåndsudbygningen i hele EU-området, 
bl.a. i kraft af en hensigtsmæssig 
planlægning og koordinering samt en 
reduktion af den administrative byrde.

(3) I den digitale dagsorden blev der 
endvidere påpeget et behov for politikker, 
som kan nedbringe omkostningerne ved 
bredbåndsudbygningen i hele EU-området, 
bl.a. i kraft af en hensigtsmæssig 
planlægning og koordinering, konvergent 
anvendelse af eksisterende 
kommunikationsinfrastrukturer på tværs 
af brancherne, herunder moderne 
radioteknologiske infrastrukturer, en 
bedre lovgivning samt en reduktion af den 
administrative byrde.

Or. de

Ændringsforslag 37
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) En nedbringelse af omkostningerne 
ved anvendelse af højhastighedsnet til 
elektronisk kommunikation vil også 
bidrage til at gennemføre digitaliseringen 
af den offentlige sektor og vil ud over 
nedbringelsen af udgifter til offentlige 
administrationer og mere effektive 
tjenesteydelser til borgerne have en digital 
løftestangseffekt for alle økonomiens 
sektorer.

Or. en
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Ændringsforslag 38
Herbert Reul

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Udbygningen af faste og trådløse 
højhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation i hele Unionen kræver 
betydelige investeringer, hvoraf en 
væsentlig del hidrører fra omkostningerne 
ved anlægsarbejdet.

(5) Udbygningen af faste og trådløse 
højhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation i hele Unionen kræver 
betydelige investeringer, hvoraf en 
væsentlig del hidrører fra omkostningerne 
ved anlægsarbejdet. Et (delvist) afkald på 
omkostningskrævende anlægsarbejder 
kan bidrage til en effektiv 
bredbåndsforsyning.

Or. de

Ændringsforslag 39
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Foranstaltninger, der tager sigte på at 
udnytte eksisterende infrastruktur mere 
effektivt og reducere omkostninger og 
hindringer i forbindelse med nye 
anlægsarbejder, forventes at yde et 
betydeligt bidrag til at sikre en hurtig og 
omfattende udbygning af højhastighedsnet 
til elektronisk kommunikation, samtidig 
med at en effektiv konkurrence 
opretholdes.

(7) Foranstaltninger, der tager sigte på at 
udnytte eksisterende infrastruktur mere 
effektivt og reducere omkostninger og 
hindringer i forbindelse med nye 
anlægsarbejder, forventes at yde et 
betydeligt bidrag til at sikre en hurtig og 
omfattende udbygning af højhastighedsnet 
til elektronisk kommunikation, samtidig 
med at en effektiv konkurrence 
opretholdes, uden at det har en negativ 
virkning på de eksisterende offentlige 
infrastrukturers sikkerhed, og på at de 
fungerer tilfredsstillende.

Or. en
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Ændringsforslag 40
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Denne forordning tager sigte på at 
skabe nogle minimumsrettigheder og
-forpligtelser, der gælder på EU-plan, for at 
fremme udbygningen af højhastighedsnet 
til elektronisk kommunikation og 
koordineringen på tværs af sektorer. Der 
sikres et minimum af lige 
konkurrencevilkår, men i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet 
bør dette ikke berøre eksisterende bedste 
praksis og foranstaltninger, der er vedtaget 
på nationalt og lokalt plan, og ej heller 
indebære mere detaljerede bestemmelser 
og betingelser eller yderligere 
foranstaltninger, der supplerer disse 
rettigheder og forpligtelser.

(9) Dette direktiv tager under overholdelse 
af proportionalitets- og nærhedsprincippet
sigte på at skabe nogle 
minimumsrettigheder og -forpligtelser, der 
gælder på EU-plan, for at fremme 
udbygningen af højhastighedsnet til 
elektronisk kommunikation og 
koordineringen på tværs af sektorer. Der 
sikres et minimum af lige 
konkurrencevilkår, men i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet 
bør dette ikke berøre eksisterende bedste 
praksis og foranstaltninger, der er vedtaget 
på nationalt og lokalt plan, og ej heller 
indebære mere detaljerede bestemmelser 
og betingelser eller yderligere 
foranstaltninger, der supplerer disse 
rettigheder og forpligtelser.

Or. en

Ændringsforslag 41
Kent Johansson

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Denne forordning tager sigte på at 
skabe nogle minimumsrettigheder og
-forpligtelser, der gælder på EU-plan, for at 
fremme udbygningen af højhastighedsnet 
til elektronisk kommunikation og 
koordineringen på tværs af sektorer. Der 
sikres et minimum af lige 

(9) Denne forordning tager sigte på at 
skabe nogle minimumsrettigheder og
-forpligtelser, der gælder på EU-plan, for at 
fremme udbygningen af højhastighedsnet 
til elektronisk kommunikation og 
koordineringen på tværs af sektorer. Der 
sikres et minimum af lige 
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konkurrencevilkår, men i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet 
bør dette ikke berøre eksisterende bedste 
praksis og foranstaltninger, der er vedtaget 
på nationalt og lokalt plan, og ej heller 
indebære mere detaljerede bestemmelser 
og betingelser eller yderligere 
foranstaltninger, der supplerer disse 
rettigheder og forpligtelser.

konkurrencevilkår, men i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet 
bør dette ikke berøre eksisterende bedste 
praksis og foranstaltninger, der er vedtaget 
på nationalt og lokalt plan, og ej heller 
indebære mere detaljerede bestemmelser 
og betingelser eller yderligere 
foranstaltninger, der supplerer disse 
rettigheder og forpligtelser. Formålet er 
også at fremme åbenhed og effektiv 
konkurrence for tjenesteydelser på 
nettene.

Or. sv

Ændringsforslag 42
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Denne forordning tager sigte på at 
skabe nogle minimumsrettigheder og
-forpligtelser, der gælder på EU-plan, for at 
fremme udbygningen af højhastighedsnet 
til elektronisk kommunikation og 
koordineringen på tværs af sektorer. Der 
sikres et minimum af lige 
konkurrencevilkår, men i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet 
bør dette ikke berøre eksisterende bedste 
praksis og foranstaltninger, der er vedtaget 
på nationalt og lokalt plan, og ej heller 
indebære mere detaljerede bestemmelser 
og betingelser eller yderligere 
foranstaltninger, der supplerer disse 
rettigheder og forpligtelser.

(9) Dette direktiv tager sigte på at skabe 
nogle minimumsrettigheder og
-forpligtelser, der gælder på EU-plan, for at 
fremme udbygningen af højhastighedsnet 
til elektronisk kommunikation og 
koordineringen på tværs af sektorer. Der 
sikres et minimum af lige 
konkurrencevilkår, men i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet 
bør dette ikke berøre eksisterende bedste 
praksis og foranstaltninger, der er vedtaget 
på nationalt og lokalt plan, og ej heller 
indebære mere detaljerede bestemmelser 
og betingelser eller yderligere 
foranstaltninger, der supplerer disse 
rettigheder og forpligtelser.

Or. en

Ændringsforslag 43
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov
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Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I lyset af lex specialis-princippet 
gælder det, at når der anvendes mere 
specifikke lovgivningsforanstaltninger i 
overensstemmelse med EU-retten, bør 
disse have forrang frem for de 
minimumsrettigheder og -forpligtelser, der 
fastsættes i henhold til denne forordning. 
Denne forordning bør derfor ikke berøre 
EU-lovgivning og navnlig eventuelle 
specifikke lovforanstaltninger, herunder 
regulering af virksomheder med en stærk 
markedsposition, der anvendes i 
overensstemmelse med EU's regelsæt for 
elektronisk kommunikation (Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles 
rammebestemmelser for elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester
(rammedirektivet)32, Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 
2002 om tilladelser til elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester
(tilladelsesdirektivet)33, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til 
og samtrafik mellem elektroniske 
kommunikationsnet og tilhørende 
faciliteter (adgangsdirektivet)34, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/22/EF af 7. marts 2002 om 
forsyningspligt og brugerrettigheder i 
forbindelse med elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester
(forsyningspligtdirektivet)35 og 
Kommissionens direktiv 2002/77/EF af 16. 
september 2002 om konkurrence på 
markederne for elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester36).

(10) I lyset af lex specialis-princippet 
gælder det, at når der anvendes mere 
specifikke lovgivningsforanstaltninger i 
overensstemmelse med EU-retten, bør 
disse have forrang frem for de 
minimumsrettigheder og -forpligtelser, der 
fastsættes i henhold til dette direktiv. Dette 
direktiv bør derfor ikke berøre EU-
lovgivning og navnlig eventuelle 
specifikke lovforanstaltninger, herunder 
regulering af virksomheder med en stærk 
markedsposition, der anvendes i 
overensstemmelse med EU's regelsæt for 
elektronisk kommunikation (Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles 
rammebestemmelser for elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester
(rammedirektivet)32, Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 
2002 om tilladelser til elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester
(tilladelsesdirektivet)33, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til 
og samtrafik mellem elektroniske 
kommunikationsnet og tilhørende 
faciliteter (adgangsdirektivet)34, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/22/EF af 7. marts 2002 om 
forsyningspligt og brugerrettigheder i 
forbindelse med elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester
(forsyningspligtdirektivet)35 og 
Kommissionens direktiv 2002/77/EF af 16. 
september 2002 om konkurrence på 
markederne for elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester36).

__________________ __________________
32 EUT L 108 af 24.4.2002, s. 33. 32 EUT L 108 af 24.4.2002, s. 33.
33 EUT L 108 af 24.4.2002, s. 21. 33 EUT L 108 af 24.4.2002, s. 21.
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34 EUT L 108 af 24.4.2002, s. 7. 34 EUT L 108 af 24.4.2002, s. 7.
35 EUT L 108 af 24.4.2002, s. 51. 35 EUT L 108 af 24.4.2002, s. 51.
36 EUT L 249 af 17.9.2002, s. 21. 36 EUT L 249 af 17.9.2002, s. 21.

Or. en

Ændringsforslag 44
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For operatører af elektroniske 
kommunikationsnet, og navnlig 
nytilkomne, kan det være langt mere 
effektivt at genbruge eksisterende fysisk 
infrastruktur, herunder andre 
forsyningsselskabers, til at udbygge 
elektroniske kommunikationsnet, og dette 
gælder navnlig i områder, hvor der ikke 
findes et egnet elektronisk 
kommunikationsnet, eller hvor det ikke er 
økonomisk overkommeligt at opbygge ny 
fysisk infrastruktur. Desuden kan
synergivirkninger på tværs af sektorer i 
væsentligt omfang mindske behovet for 
anlægsarbejder med henblik på at udbygge 
de elektroniske kommunikationsnet og 
dermed også mindske de tilknyttede sociale 
og miljømæssige omkostninger, f.eks. 
forurening, gener og trafikal 
overbelastning. Denne forordning bør 
derfor ikke alene gælde for udbydere af 
elektroniske kommunikationsnet, men også 
for enhver ejer eller indehaver af 
brugsretten til vidtstrakt og 
allestedsnærværende fysisk infrastruktur, 
der kan huse elementer af elektroniske 
kommunikationsnet, f.eks. fysiske net til
el-, gas- og vandforsyning, kloakering, 
opvarmning og transport.

(11) For operatører af elektroniske 
kommunikationsnet, og navnlig 
nytilkomne, kan det være langt mere 
effektivt at genbruge eksisterende fysisk 
infrastruktur, herunder andre 
forsyningsselskabers, til at udbygge 
elektroniske kommunikationsnet, og dette 
gælder navnlig i områder, hvor der ikke 
findes et egnet elektronisk 
kommunikationsnet, eller hvor det ikke er 
økonomisk overkommeligt at opbygge ny 
fysisk infrastruktur. På den baggrund skal 
det desuden undersøges, om
synergivirkninger på tværs af sektorer kan
mindske behovet for anlægsarbejder med 
henblik på at udbygge de elektroniske 
kommunikationsnet og dermed også 
mindske de tilknyttede sociale og 
miljømæssige omkostninger, f.eks. 
forurening, gener og trafikal 
overbelastning. Denne forordning bør 
derfor ikke alene gælde for udbydere af 
elektroniske kommunikationsnet, men også 
for enhver ejer eller indehaver af 
brugsretten til vidtstrakt og 
allestedsnærværende fysisk infrastruktur, 
der kan huse elementer af elektroniske 
kommunikationsnet, f.eks. fysiske net til el, 
gas og transport.

Or. de
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Begrundelse

Af tekniske, juridiske og hygiejniske grunde er det ikke alle fysiske infrastrukturer, der er 
egnet til at huse disse elementer.

Ændringsforslag 45
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For operatører af elektroniske 
kommunikationsnet, og navnlig 
nytilkomne, kan det være langt mere 
effektivt at genbruge eksisterende fysisk 
infrastruktur, herunder andre 
forsyningsselskabers, til at udbygge 
elektroniske kommunikationsnet, og dette 
gælder navnlig i områder, hvor der ikke 
findes et egnet elektronisk 
kommunikationsnet, eller hvor det ikke er 
økonomisk overkommeligt at opbygge ny 
fysisk infrastruktur. Desuden kan 
synergivirkninger på tværs af sektorer i 
væsentligt omfang mindske behovet for 
anlægsarbejder med henblik på at udbygge 
de elektroniske kommunikationsnet og 
dermed også mindske de tilknyttede sociale 
og miljømæssige omkostninger, f.eks. 
forurening, gener og trafikal 
overbelastning. Denne forordning bør 
derfor ikke alene gælde for udbydere af 
elektroniske kommunikationsnet, men også 
for enhver ejer eller indehaver af 
brugsretten til vidtstrakt og 
allestedsnærværende fysisk infrastruktur, 
der kan huse elementer af elektroniske 
kommunikationsnet, f.eks. fysiske net til 
el-, gas- og vandforsyning, kloakering, 
opvarmning og transport.

(11) For operatører af elektroniske 
kommunikationsnet, og navnlig 
nytilkomne, kan det være langt mere 
effektivt at genbruge eksisterende fysisk 
infrastruktur, der er egnet til dette formål,
herunder andre forsyningsselskabers, til at 
udbygge elektroniske kommunikationsnet, 
og dette gælder navnlig i områder, hvor der 
ikke findes et egnet elektronisk 
kommunikationsnet, eller hvor det ikke er 
økonomisk overkommeligt at opbygge ny 
fysisk infrastruktur. Desuden kan 
synergivirkninger på tværs af sektorer i 
væsentligt omfang mindske behovet for 
anlægsarbejder med henblik på at udbygge 
de elektroniske kommunikationsnet og 
dermed også mindske de tilknyttede sociale 
og miljømæssige omkostninger, f.eks. 
forurening, gener og trafikal 
overbelastning. Denne forordning bør 
derfor ikke alene gælde for udbydere af 
elektroniske kommunikationsnet, men også 
for enhver ejer eller indehaver af 
brugsretten til vidtstrakt og 
allestedsnærværende fysisk infrastruktur, 
der kan huse elementer af elektroniske 
kommunikationsnet, f.eks. fysiske net til 
el-, gas- og vandforsyning, kloakering, 
opvarmning og transport.

Or. de
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Ændringsforslag 46
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For operatører af elektroniske 
kommunikationsnet, og navnlig 
nytilkomne, kan det være langt mere 
effektivt at genbruge eksisterende fysisk 
infrastruktur, herunder andre 
forsyningsselskabers, til at udbygge 
elektroniske kommunikationsnet, og dette 
gælder navnlig i områder, hvor der ikke 
findes et egnet elektronisk 
kommunikationsnet, eller hvor det ikke er 
økonomisk overkommeligt at opbygge ny 
fysisk infrastruktur. Desuden kan 
synergivirkninger på tværs af sektorer i 
væsentligt omfang mindske behovet for 
anlægsarbejder med henblik på at udbygge 
de elektroniske kommunikationsnet og 
dermed også mindske de tilknyttede sociale 
og miljømæssige omkostninger, f.eks. 
forurening, gener og trafikal 
overbelastning. Denne forordning bør 
derfor ikke alene gælde for udbydere af 
elektroniske kommunikationsnet, men også 
for enhver ejer eller indehaver af 
brugsretten til vidtstrakt og 
allestedsnærværende fysisk infrastruktur, 
der kan huse elementer af elektroniske 
kommunikationsnet, f.eks. fysiske net til 
el-, gas- og vandforsyning, kloakering, 
opvarmning og transport.

(11) For operatører af elektroniske 
kommunikationsnet, og navnlig 
nytilkomne, kan det være langt mere 
effektivt at genbruge eksisterende fysisk 
infrastruktur, herunder andre 
forsyningsselskabers, til at udbygge 
elektroniske kommunikationsnet, og dette 
gælder navnlig i områder, hvor der ikke 
findes et egnet elektronisk 
kommunikationsnet, eller hvor det ikke er 
økonomisk overkommeligt at opbygge ny 
fysisk infrastruktur. Desuden kan 
synergivirkninger på tværs af sektorer i 
væsentligt omfang mindske behovet for 
anlægsarbejder med henblik på at udbygge 
de elektroniske kommunikationsnet og 
dermed også mindske de tilknyttede sociale 
og miljømæssige omkostninger, f.eks. 
forurening, gener og trafikal 
overbelastning. Dette direktiv bør derfor 
ikke alene gælde for udbydere af 
elektroniske kommunikationsnet, men også 
for enhver ejer eller indehaver af 
brugsretten til vidtstrakt og 
allestedsnærværende fysisk infrastruktur, 
der kan huse elementer af elektroniske 
kommunikationsnet, f.eks. fysiske net til 
el-, gas- og vandforsyning, kloakering, 
opvarmning og transport.

Or. en

Ændringsforslag 47
Peter Simon

Forslag til forordning
Betragtning 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For operatører af elektroniske 
kommunikationsnet, og navnlig 
nytilkomne, kan det være langt mere 
effektivt at genbruge eksisterende fysisk 
infrastruktur, herunder andre 
forsyningsselskabers, til at udbygge 
elektroniske kommunikationsnet, og dette 
gælder navnlig i områder, hvor der ikke 
findes et egnet elektronisk 
kommunikationsnet, eller hvor det ikke er 
økonomisk overkommeligt at opbygge ny 
fysisk infrastruktur. Desuden kan 
synergivirkninger på tværs af sektorer i 
væsentligt omfang mindske behovet for 
anlægsarbejder med henblik på at udbygge 
de elektroniske kommunikationsnet og 
dermed også mindske de tilknyttede sociale 
og miljømæssige omkostninger, f.eks. 
forurening, gener og trafikal 
overbelastning. Denne forordning bør 
derfor ikke alene gælde for udbydere af 
elektroniske kommunikationsnet, men også 
for enhver ejer eller indehaver af 
brugsretten til vidtstrakt og 
allestedsnærværende fysisk infrastruktur, 
der kan huse elementer af elektroniske 
kommunikationsnet, f.eks. fysiske net til
el-, gas- og vandforsyning, kloakering, 
opvarmning og transport.

(11) For operatører af elektroniske 
kommunikationsnet, og navnlig 
nytilkomne, kan det være langt mere 
effektivt at genbruge eksisterende fysisk 
infrastruktur, herunder andre 
forsyningsselskabers, til at udbygge 
elektroniske kommunikationsnet, og dette 
gælder navnlig i områder, hvor der ikke 
findes et egnet elektronisk 
kommunikationsnet, eller hvor det ikke er 
økonomisk overkommeligt at opbygge ny 
fysisk infrastruktur. Desuden kan 
synergivirkninger på tværs af sektorer i 
væsentligt omfang mindske behovet for 
anlægsarbejder med henblik på at udbygge
de elektroniske kommunikationsnet og 
dermed også mindske de tilknyttede sociale 
og miljømæssige omkostninger, f.eks. 
forurening, gener og trafikal 
overbelastning. Denne forordning bør 
derfor ikke alene gælde for udbydere af 
elektroniske kommunikationsnet, men også 
for enhver ejer eller indehaver af 
brugsretten til vidtstrakt og 
allestedsnærværende fysisk infrastruktur, 
der kan huse elementer af elektroniske 
kommunikationsnet, f.eks. fysiske net til el, 
gas og transport.

Or. de

Begrundelse

Indgreb i infrastruktur til transport af vand, herunder deponering og behandling af 
spildevand, kan være en risikofaktor for den offentlige sundhed. Dette område bør derfor 
være undtaget fra anvendelsesområdet. Også fjernvarmenet bør være undtaget, fordi der ikke 
er sikret den fornødne fugtbeskyttelse af de forbindelser, der skal etableres til og fra 
elementer af højhastighedsnet.

Ændringsforslag 48
Gunnar Hökmark
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Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For operatører af elektroniske 
kommunikationsnet, og navnlig 
nytilkomne, kan det være langt mere 
effektivt at genbruge eksisterende fysisk 
infrastruktur, herunder andre 
forsyningsselskabers, til at udbygge 
elektroniske kommunikationsnet, og dette 
gælder navnlig i områder, hvor der ikke 
findes et egnet elektronisk 
kommunikationsnet, eller hvor det ikke er 
økonomisk overkommeligt at opbygge ny 
fysisk infrastruktur. Desuden kan 
synergivirkninger på tværs af sektorer i 
væsentligt omfang mindske behovet for 
anlægsarbejder med henblik på at udbygge 
de elektroniske kommunikationsnet og 
dermed også mindske de tilknyttede sociale 
og miljømæssige omkostninger, f.eks. 
forurening, gener og trafikal 
overbelastning. Denne forordning bør 
derfor ikke alene gælde for udbydere af 
elektroniske kommunikationsnet, men også 
for enhver ejer eller indehaver af 
brugsretten til vidtstrakt og 
allestedsnærværende fysisk infrastruktur, 
der kan huse elementer af elektroniske 
kommunikationsnet, f.eks. fysiske net til 
el-, gas- og vandforsyning, kloakering,
opvarmning og transport.

(11) For operatører af elektroniske 
kommunikationsnet, og navnlig 
nytilkomne, kan det være langt mere 
effektivt at genbruge eksisterende fysisk 
infrastruktur, herunder andre 
forsyningsselskabers, til at udbygge 
elektroniske kommunikationsnet, og dette 
gælder navnlig i områder, hvor der ikke 
findes et egnet elektronisk 
kommunikationsnet, eller hvor det ikke er 
økonomisk overkommeligt at opbygge ny 
fysisk infrastruktur. Desuden kan 
synergivirkninger på tværs af sektorer i 
væsentligt omfang mindske behovet for 
anlægsarbejder med henblik på at udbygge 
de elektroniske kommunikationsnet og 
dermed også mindske de tilknyttede sociale 
og miljømæssige omkostninger, f.eks. 
forurening, gener og trafikal 
overbelastning. Denne forordning bør 
derfor ikke alene gælde for udbydere af 
elektroniske kommunikationsnet, men også 
for enhver ejer eller indehaver af 
brugsretten til vidtstrakt og 
allestedsnærværende fysisk infrastruktur, 
der kan huse elementer af elektroniske 
kommunikationsnet, f.eks. fysiske net til 
el- og gasforsyning, opvarmning og 
transport.

Or. en

Ændringsforslag 49
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Da sådanne nets fysiske faciliteter (12) Da sådanne nets fysiske faciliteter 
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ikke adskiller sig væsentligt fra hinanden, 
kan de ofte benyttes til at anbringe en bred 
vifte af elementer af elektroniske 
kommunikationsnet, herunder elementer 
der kan levere bredbåndstilslutninger med 
en hastighed på mindst 30 Mbps i 
overensstemmelse med princippet om 
teknologineutralitet, uden at dette påvirker 
hovedserviceydelsen og med minimale 
tilpasningsomkostninger. Derfor kan en 
fysisk infrastruktur, som alene skal 
indeholde andre elementer i et net uden i 
sig selv at blive et aktivt element i nettet, i 
princippet anvendes til elektroniske 
kommunikationskabler, -udstyr eller 
ethvert andet element af elektroniske 
kommunikationsnet uafhængigt af dens 
faktiske anvendelse eller ejerskab. Uden 
at dette berører den specifikke almene 
interesse, der knytter sig til varetagelsen 
af hovedserviceydelsen, bør 
synergivirkninger på tværs af 
netoperatører fremmes for samtidig at 
bidrage til at opfylde den digitale 
dagsordens mål.

ikke adskiller sig væsentligt fra hinanden, 
kan de ofte benyttes til at anbringe en bred 
vifte af elementer af elektroniske 
kommunikationsnet, herunder elementer 
der kan levere bredbåndstilslutninger med 
en hastighed på mindst 30 Mbps i 
overensstemmelse med princippet om 
teknologineutralitet, uden at dette påvirker 
hovedserviceydelsen og med minimale 
tilpasningsomkostninger. Derfor kan en 
fysisk infrastruktur, som alene skal 
indeholde andre elementer i et net uden i 
sig selv at blive et aktivt element i nettet, i 
princippet anvendes til elektroniske 
kommunikationskabler, -udstyr eller 
ethvert andet element af elektroniske 
kommunikationsnet, såfremt den fysiske 
infrastruktur kan anvendes hertil ud fra 
et teknisk og hygiejnisk synspunkt, og 
ejendoms- og brugsrettigheder 
respekteres.

Or. de

Ændringsforslag 50
Edit Herczog

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Da sådanne nets fysiske faciliteter 
ikke adskiller sig væsentligt fra hinanden, 
kan de ofte benyttes til at anbringe en bred 
vifte af elementer af elektroniske 
kommunikationsnet, herunder elementer 
der kan levere bredbåndstilslutninger med 
en hastighed på mindst 30 Mbps i 
overensstemmelse med princippet om 
teknologineutralitet, uden at dette påvirker 
hovedserviceydelsen og med minimale 

(12) Da sådanne nets fysiske faciliteter 
ikke adskiller sig væsentligt fra hinanden, 
kan de ofte benyttes til at anbringe en bred 
vifte af elementer af elektroniske 
kommunikationsnet, herunder elementer 
der kan levere bredbåndstilslutninger med 
en hastighed på mindst 30 Mbps i 
overensstemmelse med princippet om 
teknologineutralitet, uden at dette påvirker 
hovedserviceydelsen og med minimale 
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tilpasningsomkostninger. Derfor kan en 
fysisk infrastruktur, som alene skal
indeholde andre elementer i et net uden i 
sig selv at blive et aktivt element i nettet, i 
princippet anvendes til elektroniske 
kommunikationskabler, -udstyr eller 
ethvert andet element af elektroniske 
kommunikationsnet uafhængigt af dens 
faktiske anvendelse eller ejerskab. Uden at 
dette berører den specifikke almene 
interesse, der knytter sig til varetagelsen af 
hovedserviceydelsen, bør 
synergivirkninger på tværs af netoperatører 
fremmes for samtidig at bidrage til at 
opfylde den digitale dagsordens mål.

tilpasningsomkostninger. Derfor kan en 
fysisk infrastruktur, som alene skal 
indeholde andre elementer i et net uden i 
sig selv at blive et aktivt element i nettet, i 
princippet anvendes til elektroniske 
kommunikationskabler, -udstyr eller 
ethvert andet element af elektroniske 
kommunikationsnet, hvis ejerne af 
infrastrukturen ikke har 
sikkerhedsmæssige bekymringer eller
fremtidige forretningsinteresser. Uden at 
dette berører den specifikke almene 
interesse, der knytter sig til varetagelsen af 
hovedserviceydelsen, bør 
synergivirkninger på tværs af netoperatører 
fremmes for samtidig at bidrage til at 
opfylde den digitale dagsordens mål.

Or. en

Ændringsforslag 51
Herbert Reul

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Da sådanne nets fysiske faciliteter 
ikke adskiller sig væsentligt fra hinanden, 
kan de ofte benyttes til at anbringe en bred 
vifte af elementer af elektroniske 
kommunikationsnet, herunder elementer 
der kan levere bredbåndstilslutninger med 
en hastighed på mindst 30 Mbps i 
overensstemmelse med princippet om 
teknologineutralitet, uden at dette påvirker 
hovedserviceydelsen og med minimale 
tilpasningsomkostninger. Derfor kan en 
fysisk infrastruktur, som alene skal 
indeholde andre elementer i et net uden i 
sig selv at blive et aktivt element i nettet, i 
princippet anvendes til elektroniske 
kommunikationskabler, -udstyr eller 
ethvert andet element af elektroniske 
kommunikationsnet uafhængigt af dens 

(12) Da sådanne nets fysiske faciliteter 
ikke adskiller sig væsentligt fra hinanden, 
kan de ofte benyttes til at anbringe en bred 
vifte af elementer af elektroniske 
kommunikationsnet, herunder elementer 
der kan levere bredbåndstilslutninger med 
en hastighed på mindst 30 Mbps i 
overensstemmelse med princippet om 
teknologineutralitet, uden at dette påvirker 
hovedserviceydelsen og med minimale 
tilpasningsomkostninger. Derfor kan en 
fysisk infrastruktur, som alene skal 
indeholde andre elementer i et net uden i 
sig selv at blive et aktivt element i nettet, i 
princippet anvendes til elektroniske 
kommunikationskabler, -udstyr eller 
ethvert andet element af elektroniske 
kommunikationsnet uafhængigt af dens 
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faktiske anvendelse eller ejerskab. Uden at 
dette berører den specifikke almene 
interesse, der knytter sig til varetagelsen af 
hovedserviceydelsen, bør 
synergivirkninger på tværs af netoperatører 
fremmes for samtidig at bidrage til at 
opfylde den digitale dagsordens mål.

faktiske anvendelse eller ejerskab. Uden at 
dette berører den specifikke almene 
interesse, der knytter sig til varetagelsen af 
hovedserviceydelsen, bør 
synergivirkninger på tværs af 
netoperatører, hvilket også indebærer alle 
tilgængelige teknologier, fremmes for 
samtidig at bidrage til at opfylde den 
digitale dagsordens mål.

Or. de

Ændringsforslag 52
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Da sådanne nets fysiske faciliteter 
ikke adskiller sig væsentligt fra hinanden, 
kan de ofte benyttes til at anbringe en bred 
vifte af elementer af elektroniske 
kommunikationsnet, herunder elementer 
der kan levere bredbåndstilslutninger med 
en hastighed på mindst 30 Mbps i 
overensstemmelse med princippet om 
teknologineutralitet, uden at dette påvirker 
hovedserviceydelsen og med minimale 
tilpasningsomkostninger. Derfor kan en 
fysisk infrastruktur, som alene skal 
indeholde andre elementer i et net uden i 
sig selv at blive et aktivt element i nettet, i 
princippet anvendes til elektroniske 
kommunikationskabler, -udstyr eller 
ethvert andet element af elektroniske 
kommunikationsnet uafhængigt af dens 
faktiske anvendelse eller ejerskab. Uden at 
dette berører den specifikke almene 
interesse, der knytter sig til varetagelsen af 
hovedserviceydelsen, bør 
synergivirkninger på tværs af netoperatører 
fremmes for samtidig at bidrage til at 
opfylde den digitale dagsordens mål.

(12) Da sådanne nets fysiske faciliteter 
ikke adskiller sig væsentligt fra hinanden, 
kan de ofte benyttes til at anbringe en bred 
vifte af elementer af elektroniske 
kommunikationsnet, herunder elementer 
der kan levere bredbåndstilslutninger på 
100 Mbps og 1 Gbps og derover i 
overensstemmelse med princippet om 
teknologineutralitet, uden at dette påvirker 
hovedserviceydelsen og med minimale 
tilpasningsomkostninger. Derfor kan en 
fysisk infrastruktur, som alene skal 
indeholde andre elementer i et net uden i 
sig selv at blive et aktivt element i nettet, i 
princippet anvendes til elektroniske 
kommunikationskabler, -udstyr eller 
ethvert andet element af elektroniske 
kommunikationsnet uafhængigt af dens 
faktiske anvendelse eller ejerskab. Uden at 
dette berører den specifikke almene 
interesse, der knytter sig til varetagelsen af 
hovedserviceydelsen, bør 
synergivirkninger på tværs af netoperatører 
fremmes for samtidig at bidrage til at 
opfylde den digitale dagsordens mål.
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Or. en

Ændringsforslag 53
Amelia Andersdotter
for Greens/EFA-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Da sådanne nets fysiske faciliteter 
ikke adskiller sig væsentligt fra hinanden, 
kan de ofte benyttes til at anbringe en bred 
vifte af elementer af elektroniske 
kommunikationsnet, herunder elementer 
der kan levere bredbåndstilslutninger med 
en hastighed på mindst 30 Mbps i 
overensstemmelse med princippet om 
teknologineutralitet, uden at dette påvirker 
hovedserviceydelsen og med minimale 
tilpasningsomkostninger. Derfor kan en 
fysisk infrastruktur, som alene skal 
indeholde andre elementer i et net uden i 
sig selv at blive et aktivt element i nettet, i 
princippet anvendes til elektroniske 
kommunikationskabler, -udstyr eller 
ethvert andet element af elektroniske 
kommunikationsnet uafhængigt af dens 
faktiske anvendelse eller ejerskab. Uden at 
dette berører den specifikke almene 
interesse, der knytter sig til varetagelsen af 
hovedserviceydelsen, bør 
synergivirkninger på tværs af netoperatører 
fremmes for samtidig at bidrage til at 
opfylde den digitale dagsordens mål.

(12) Da sådanne nets fysiske faciliteter 
ikke adskiller sig væsentligt fra hinanden, 
kan de ofte benyttes til at anbringe en bred 
vifte af elementer af elektroniske 
kommunikationsnet, uden at dette påvirker 
hovedserviceydelsen og med minimale 
tilpasningsomkostninger. Derfor kan en 
fysisk infrastruktur, som alene skal 
indeholde andre elementer i et net uden i 
sig selv at blive et aktivt element i nettet, i 
princippet anvendes til elektroniske 
kommunikationskabler, -udstyr eller 
ethvert andet element af elektroniske 
kommunikationsnet uafhængigt af dens 
faktiske anvendelse eller ejerskab. Uden at 
dette berører den specifikke almene 
interesse, der knytter sig til varetagelsen af 
hovedserviceydelsen, bør 
synergivirkninger på tværs af netoperatører 
fremmes for samtidig at bidrage til at 
opfylde den digitale dagsordens mål.

Or. en

Ændringsforslag 54
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Betragtning 13
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Denne forordning bør heller ikke 
berøre eventuelle specifikke 
beskyttelsesklausuler, der er nødvendige 
for at garantere netsikkerhed og -integritet 
og sikre, at netoperatørens 
hovedserviceydelse ikke påvirkes, men på 
den anden side kan generelle regler i 
national lovgivning, som forbyder 
netoperatører at forhandle om adgang til 
fysisk infrastruktur for udbydere af 
elektroniske kommunikationsnet, hindre 
oprettelsen af et marked for adgang til 
fysisk infrastruktur, og de bør derfor 
ophæves. Samtidig bør foranstaltningerne i
denne forordning ikke berøre 
medlemsstaternes mulighed for at gøre det 
mere attraktivt for forsyningsvirksomheder 
at give adgang til infrastruktur, idet de 
fritager indtægter fra denne tjeneste fra 
grundlaget for beregning af slutbrugernes 
takster for forsyningsvirksomhedernes 
hovedaktivitet eller -aktiviteter i 
overensstemmelse med gældende EU-
lovgivning.

(13) Dette direktiv bør heller ikke berøre 
eventuelle specifikke beskyttelsesklausuler, 
der er nødvendige for at garantere 
netsikkerhed og -integritet og sikre, at 
netoperatørens hovedserviceydelse ikke 
påvirkes, men på den anden side kan 
generelle regler i national lovgivning, som 
forbyder netoperatører at forhandle om 
adgang til fysisk infrastruktur for udbydere 
af elektroniske kommunikationsnet, hindre 
oprettelsen af et marked for adgang til 
fysisk infrastruktur, og de bør derfor 
ophæves. Samtidig bør foranstaltningerne i
dette direktiv ikke berøre medlemsstaternes 
mulighed for at gøre det mere attraktivt for 
forsyningsvirksomheder at give adgang til 
infrastruktur, idet de fritager indtægter fra 
denne tjeneste fra grundlaget for beregning 
af slutbrugernes takster for 
forsyningsvirksomhedernes hovedaktivitet 
eller -aktiviteter i overensstemmelse med 
gældende EU-lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 55
Edit Herczog

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Denne forordning bør heller ikke 
berøre eventuelle specifikke 
beskyttelsesklausuler, der er nødvendige 
for at garantere netsikkerhed og -integritet 
og sikre, at netoperatørens 
hovedserviceydelse ikke påvirkes, men på 
den anden side kan generelle regler i 
national lovgivning, som forbyder 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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netoperatører at forhandle om adgang til 
fysisk infrastruktur for udbydere af 
elektroniske kommunikationsnet, hindre 
oprettelsen af et marked for adgang til 
fysisk infrastruktur, og de bør derfor 
ophæves. Samtidig bør foranstaltningerne i 
denne forordning ikke berøre 
medlemsstaternes mulighed for at gøre det 
mere attraktivt for forsyningsvirksomheder 
at give adgang til infrastruktur, idet de 
fritager indtægter fra denne tjeneste fra 
grundlaget for beregning af slutbrugernes 
takster for forsyningsvirksomhedernes 
hovedaktivitet eller -aktiviteter i 
overensstemmelse med gældende EU-
lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 56
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) En netoperatør bør kunne nægte at 
give adgang til specifik fysisk infrastruktur 
af objektive grunde. Særlige 
omstændigheder, herunder pladsmangel, 
kan gøre fysisk infrastruktur, som der er 
anmodet om adgang til, teknisk uegnet. 
Ligeledes kan fælles anvendelse af 
infrastruktur under særlige 
omstændigheder gå ud over netintegriteten 
og -sikkerheden eller udgøre en risiko for 
leveringen af de ydelser, som den samme 
infrastruktur primært skal varetage. Hvis 
netoperatøren allerede leverer adgang til 
fysisk netinfrastruktur i engrosleddet på en 
måde, som opfylder den adgangssøgendes 
behov, kan det få negative økonomiske 
følger for netoperatørens forretningsmodel 
og incitament til at investere at give adgang 
til den underliggende fysiske infrastruktur 

(14) En netoperatør bør kunne nægte at 
give adgang til specifik fysisk infrastruktur 
af objektive grunde. Særlige 
omstændigheder, herunder pladsmangel, 
kan gøre fysisk infrastruktur, som der er 
anmodet om adgang til, teknisk uegnet. 
Ligeledes kan fælles anvendelse af 
infrastruktur under særlige 
omstændigheder gå ud over netintegriteten 
og -sikkerheden eller udgøre en risiko for 
leveringen af de ydelser, som den samme 
infrastruktur primært skal varetage. Hvis 
netoperatøren allerede leverer adgang til 
fysisk netinfrastruktur i engrosleddet på en 
måde, som opfylder den adgangssøgendes 
behov, kan det få negative økonomiske 
følger for netoperatørens forretningsmodel 
og incitament til at investere at give adgang 
til den underliggende fysiske infrastruktur 
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endvidere og samtidig afstedkomme en 
ineffektiv duplikering af netelementer. 
Samtidig gælder det, at hvis der er indført 
forpligtelser angående adgang til fysisk 
infrastruktur efter EU's regelsæt for 
elektronisk kommunikation, såsom 
forpligtelser for virksomheder med en 
stærk markedsposition, er dette område 
allerede omfattet af specifikke 
forpligtelser, som ikke bør berøres af
denne forordning.

endvidere og samtidig afstedkomme en 
ineffektiv duplikering af netelementer. 
Samtidig gælder det, at hvis der er indført 
forpligtelser angående adgang til fysisk 
infrastruktur efter EU's regelsæt for 
elektronisk kommunikation, såsom 
forpligtelser for virksomheder med en 
stærk markedsposition, er dette område 
allerede omfattet af specifikke 
forpligtelser, som ikke bør berøres af dette 
direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 57
Edit Herczog

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Når udbydere af elektroniske 
kommunikationsnet anmoder om adgang i 
et bestemt område, bør netoperatører 
udarbejde et tilbud om fælles anvendelse af 
deres faciliteter på rimelige vilkår, 
herunder betaling, medmindre adgang 
afslås af objektive grunde. Alt efter 
omstændighederne kan flere forhold 
påvirke betingelserne for denne adgang, 
f.eks.: eventuelle yderligere 
vedligeholdelses- og 
tilpasningsomkostninger; eventuelle 
forebyggende beskyttelsesforanstaltninger, 
der skal træffes for at begrænse 
skadevirkninger for nettets sikkerhed og 
integritet; eventuelle særlige 
erstatningsansvarsordninger i tilfælde af 
skader; brug af et offentligt tilskud til 
anlæg af infrastrukturen, herunder særlige 
vilkår, der er knyttet til tilskuddet eller 
fastsat national ret i overensstemmelse med 
EU-retten; eventuelle begrænsninger, der 
følger af nationale bestemmelser med sigte 
på at beskytte miljøet, folkesundheden, den 

(15) Når udbydere af elektroniske 
kommunikationsnet anmoder om adgang i 
et bestemt område, bør netoperatører 
udarbejde et tilbud om fælles anvendelse af 
deres faciliteter på rimelige vilkår, 
herunder betaling, medmindre adgang 
afslås af objektive grunde. Alt efter 
omstændighederne kan flere forhold 
påvirke betingelserne for denne adgang, 
f.eks.: eventuelle yderligere 
vedligeholdelses- og 
tilpasningsomkostninger; enhver virkning 
på kapacitet og ydelse i forbindelse med 
leveringen af hovedserviceydelsen;
eventuelle forebyggende 
beskyttelsesforanstaltninger, der skal 
træffes for at begrænse skadevirkninger for 
nettets sikkerhed og integritet; eventuelle 
særlige erstatningsansvarsordninger i 
tilfælde af skader; brug af et offentligt 
tilskud til anlæg af infrastrukturen, 
herunder særlige vilkår, der er knyttet til 
tilskuddet eller fastsat national ret i 
overensstemmelse med EU-retten; evnen 
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offentlige sikkerhed eller for at tilgodese 
mål fastsat ved fysisk planlægning.

til at levere eller udbyde 
infrastrukturkapacitet til at opfylde 
offentlige serviceforpligtelser, eventuelle 
begrænsninger, der følger af nationale 
bestemmelser med sigte på at beskytte 
miljøet, folkesundheden, den offentlige 
sikkerhed eller for at tilgodese mål fastsat 
ved fysisk planlægning. De 
ekstraomkostninger, som opstår i 
forbindelse med fremtidige 
anlægsarbejder på et net og som følge af 
tilstedeværelsen af elementer, der indgår i 
elektroniske kommunikationsnet, kan, 
uanset hvem der har iværksat disse 
arbejder, tildeles de virksomheder, som 
disse elementer tilhører.

Or. en

Begrundelse

Any impact on capacity and performance should be added to the list of factors that may 
influence the conditions under which access is granted. The Regulation should also take 
future costs directly linked to the presence of elements of electronic communications networks 
into consideration. Besides the initial costs that arise from the placing of these elements, a 
network operator could experience increase in operation costs due to nuisance of the 
presence of elements of electronic communications networks on its network when executing 
future civil works. These costs can be the result of a longer duration or delays in the 
execution of the civil works, but also of a higher degree of complexity or the necessity of 
taking or imposing more thorough safety measures.

Ændringsforslag 58
Edit Herczog

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Er der uenighed under 
forretningsmæssige forhandlinger om 
tekniske og forretningsmæssige 
betingelser, bør hver part kunne forelægge 
sagen for et nationalt 
tvistbilæggelsesorgan, som kan pålægge 
parterne en løsning for at undgå, at aftaler 

(16) Er der uenighed under 
forretningsmæssige forhandlinger om 
tekniske og forretningsmæssige 
betingelser, bør hver part kunne forelægge 
sagen for et nationalt 
tvistbilæggelsesorgan, som kan pålægge 
parterne en løsning for at undgå, at aftaler 
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afvises på et uberettiget grundlag, eller at 
der pålægges urimelige betingelser. Ved 
fastsættelse af betalingen for adgang bør 
tvistbilæggelsesorganet tage hensyn til 
investeringerne i den fysiske infrastruktur. 
I det særlige tilfælde, hvor operatører af 
elektroniske kommunikationsnet får 
adgang til fysisk infrastruktur, kan 
investeringerne i infrastruktur bidrage 
direkte til at opfylde målene i den digitale 
dagsorden for Europa, og snylteri kan 
påvirke konkurrencen i efterfølgende led. 
Derfor bør enhver forpligtelse til at give 
adgang tage hensyn til disse investeringers 
rentabilitet ud fra en tidsplan for 
investeringsafkastet, adgangens eventuelle 
påvirkning af konkurrencen i efterfølgende 
led, eventuelle afskrivninger på 
netaktiverne på det tidspunkt, hvor der 
anmodes om adgang, eventuelle 
forretningsmodeller, der danner grundlag 
for de foretagne investeringer, navnlig i ny 
fysisk infrastruktur, som anvendes til at 
udbyde elektronisk 
højhastighedskommunikation, og 
eventuelle muligheder for fælles 
udbygning, der tilbydes den 
adgangssøgende.

afvises på et uberettiget grundlag, eller at 
der pålægges urimelige betingelser. Ved 
fastsættelse af betalingen for adgang bør 
tvistbilæggelsesorganet tage hensyn til 
investeringerne i den fysiske infrastruktur, 
muligheden for svind i statsstøtte og 
holdningerne hos relevante økonomiske 
tilsynsmyndigheder for de berørte 
infrastruktursektorer. I det særlige 
tilfælde, hvor operatører af elektroniske 
kommunikationsnet får adgang til fysisk 
infrastruktur, kan investeringerne i 
infrastruktur bidrage direkte til at opfylde 
målene i den digitale dagsorden for 
Europa, og snylteri kan påvirke 
konkurrencen i efterfølgende led. Derfor 
bør enhver forpligtelse til at give adgang 
tage hensyn til disse investeringers 
rentabilitet ud fra en tidsplan for 
investeringsafkastet,
Tvistbilæggelsesorganer bør også være 
opmærksomme på enhver virkning af 
adgangen på kapacitet og ydelse ved 
leveringen af hovedserviceydelsen,
adgangens eventuelle påvirkning af 
konkurrencen i efterfølgende led, 
eventuelle afskrivninger på netaktiverne på 
det tidspunkt, hvor der anmodes om 
adgang, eventuelle forretningsmodeller, der 
danner grundlag for de foretagne 
investeringer, navnlig i ny fysisk 
infrastruktur, som anvendes til at udbyde 
elektronisk højhastighedskommunikation, 
og eventuelle muligheder for fælles 
udbygning, der tilbydes den 
adgangssøgende.

Or. en

Begrundelse

Enhver virkning på kapacitet og ydelse bør tilføjes til listen over faktorer, som der bør tages 
højde for i en adgangsforpligtelse.

Ændringsforslag 59
Norbert Glante
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Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Er der uenighed under 
forretningsmæssige forhandlinger om 
tekniske og forretningsmæssige 
betingelser, bør hver part kunne forelægge 
sagen for et nationalt 
tvistbilæggelsesorgan, som kan pålægge 
parterne en løsning for at undgå, at aftaler 
afvises på et uberettiget grundlag, eller at 
der pålægges urimelige betingelser. Ved 
fastsættelse af betalingen for adgang bør 
tvistbilæggelsesorganet tage hensyn til 
investeringerne i den fysiske infrastruktur. 
I det særlige tilfælde, hvor operatører af 
elektroniske kommunikationsnet får 
adgang til fysisk infrastruktur, kan 
investeringerne i infrastruktur bidrage 
direkte til at opfylde målene i den digitale 
dagsorden for Europa, og snylteri kan 
påvirke konkurrencen i efterfølgende led. 
Derfor bør enhver forpligtelse til at give 
adgang tage hensyn til disse investeringers 
rentabilitet ud fra en tidsplan for 
investeringsafkastet, adgangens eventuelle 
påvirkning af konkurrencen i efterfølgende 
led, eventuelle afskrivninger på 
netaktiverne på det tidspunkt, hvor der 
anmodes om adgang, eventuelle 
forretningsmodeller, der danner grundlag 
for de foretagne investeringer, navnlig i ny 
fysisk infrastruktur, som anvendes til at 
udbyde elektronisk 
højhastighedskommunikation, og 
eventuelle muligheder for fælles 
udbygning, der tilbydes den 
adgangssøgende.

(16) Er der uenighed under 
forretningsmæssige forhandlinger om 
tekniske og forretningsmæssige 
betingelser, bør hver part kunne forelægge 
sagen for et nationalt 
tvistbilæggelsesorgan, som kan pålægge 
parterne en løsning for at undgå, at aftaler 
afvises på et uberettiget grundlag, eller at 
der pålægges urimelige betingelser. Ved 
fastsættelse af betalingen for adgang bør 
tvistbilæggelsesorganet tage hensyn til 
investeringerne i den fysiske infrastruktur, 
og alle yderligere udgifter til 
foranstaltninger, som muliggør adgangen. 
I det særlige tilfælde, hvor operatører af 
elektroniske kommunikationsnet får 
adgang til fysisk infrastruktur, kan 
investeringerne i infrastruktur bidrage 
direkte til at opfylde målene i den digitale 
dagsorden for Europa, og snylteri kan 
påvirke konkurrencen i efterfølgende led. 
Derfor bør enhver forpligtelse til at give 
adgang tage hensyn til disse investeringers 
rentabilitet ud fra en tidsplan for 
investeringsafkastet, adgangens eventuelle 
påvirkning af konkurrencen i efterfølgende 
led, eventuelle afskrivninger på 
netaktiverne på det tidspunkt, hvor der 
anmodes om adgang, eventuelle 
forretningsmodeller, der danner grundlag 
for de foretagne investeringer, navnlig i ny 
fysisk infrastruktur, som anvendes til at 
udbyde elektronisk 
højhastighedskommunikation, og 
eventuelle muligheder for fælles 
udbygning, der tilbydes den 
adgangssøgende.

Or. de
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Begrundelse

Besigtigelse af infrastrukturer kan være særdeles omkostningskrævende. Disse udgifter skal 
ikke pålægges ejeren af nettet.

Ændringsforslag 60
Peter Simon

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Er der uenighed under 
forretningsmæssige forhandlinger om 
tekniske og forretningsmæssige 
betingelser, bør hver part kunne forelægge 
sagen for et nationalt 
tvistbilæggelsesorgan, som kan pålægge 
parterne en løsning for at undgå, at aftaler 
afvises på et uberettiget grundlag, eller at 
der pålægges urimelige betingelser. Ved 
fastsættelse af betalingen for adgang bør 
tvistbilæggelsesorganet tage hensyn til 
investeringerne i den fysiske infrastruktur. 
I det særlige tilfælde, hvor operatører af 
elektroniske kommunikationsnet får 
adgang til fysisk infrastruktur, kan 
investeringerne i infrastruktur bidrage 
direkte til at opfylde målene i den digitale 
dagsorden for Europa, og snylteri kan 
påvirke konkurrencen i efterfølgende led. 
Derfor bør enhver forpligtelse til at give 
adgang tage hensyn til disse investeringers 
rentabilitet ud fra en tidsplan for 
investeringsafkastet, adgangens eventuelle 
påvirkning af konkurrencen i efterfølgende 
led, eventuelle afskrivninger på 
netaktiverne på det tidspunkt, hvor der 
anmodes om adgang, eventuelle 
forretningsmodeller, der danner grundlag 
for de foretagne investeringer, navnlig i ny 
fysisk infrastruktur, som anvendes til at 
udbyde elektronisk 
højhastighedskommunikation, og 
eventuelle muligheder for fælles 

(16) Er der uenighed under 
forretningsmæssige forhandlinger om 
tekniske og forretningsmæssige 
betingelser, bør hver part kunne forelægge 
sagen for et nationalt 
tvistbilæggelsesorgan, som kan pålægge 
parterne en løsning for at undgå, at aftaler 
afvises på et uberettiget grundlag, eller at 
der pålægges urimelige betingelser. Ved 
fastsættelse af betalingen for adgang bør 
tvistbilæggelsesorganet tage hensyn til 
investeringerne i den fysiske infrastruktur , 
og alle yderligere udgifter til 
foranstaltninger, som muliggør adgangen. 
I det særlige tilfælde, hvor operatører af 
elektroniske kommunikationsnet får 
adgang til fysisk infrastruktur, kan 
investeringerne i infrastruktur bidrage 
direkte til at opfylde målene i den digitale 
dagsorden for Europa, og snylteri kan 
påvirke konkurrencen i efterfølgende led. 
Derfor bør enhver forpligtelse til at give 
adgang tage hensyn til disse investeringers 
rentabilitet ud fra en tidsplan for 
investeringsafkastet, adgangens eventuelle 
påvirkning af konkurrencen i efterfølgende 
led, eventuelle afskrivninger på 
netaktiverne på det tidspunkt, hvor der 
anmodes om adgang, eventuelle 
forretningsmodeller, der danner grundlag 
for de foretagne investeringer, navnlig i ny 
fysisk infrastruktur, som anvendes til at 
udbyde elektronisk 
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udbygning, der tilbydes den 
adgangssøgende.

højhastighedskommunikation, og 
eventuelle muligheder for fælles 
udbygning, der tilbydes den 
adgangssøgende.

Or. de

Begrundelse

Det skal præciseres, at ud over de allerede foretagne investeringer skal der ved fastsættelsen 
af betalingen også tages hensyn til de foranstaltninger, som muliggør adgang til den fysiske 
infrastruktur.

Ændringsforslag 61
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Medlemsstaterne pålægges ikke nye 
kortlægningsforpligtelser, men det bør 
fastsættes i denne forordning, at der stilles 
et minimum af oplysninger, som offentlige 
organer allerede har indsamlet, og som 
foreligger i elektronisk form i medfør af 
nationale initiativer og EU-retten (f.eks. 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2007/2/EF af 14. marts 2007 om 
opbygning af en infrastruktur for 
geografisk information i Det Europæiske 
Fællesskab (Inspire)37), til rådighed for en 
central dokumentationstjeneste, f.eks. via 
hyperlinks, for derigennem at give 
udbydere af elektroniske 
kommunikationsnet en koordineret adgang 
til oplysninger om fysisk infrastruktur og 
samtidig beskytte sådanne oplysningers 
sikkerhed og integritet. Forelæggelsen af 
disse oplysninger bør ikke indskrænke 
gyldigheden af de krav om 
gennemsigtighed, der i forvejen gælder for 
videreanvendelse af den offentlige sektors 
informationer i medfør af direktiv 
2003/98/EF af 17. november 2003 om 

(18) Medlemsstaterne pålægges ikke nye 
kortlægningsforpligtelser, men det bør 
fastsættes i dette direktiv, at der stilles et 
minimum af oplysninger, som offentlige 
organer allerede har indsamlet, og som 
foreligger i elektronisk form i medfør af 
nationale initiativer og EU-retten (f.eks. 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2007/2/EF af 14. marts 2007 om 
opbygning af en infrastruktur for 
geografisk information i Det Europæiske 
Fællesskab (Inspire)37), til rådighed for en 
central dokumentationstjeneste, f.eks. via 
hyperlinks, for derigennem at give 
udbydere af elektroniske 
kommunikationsnet en koordineret adgang 
til oplysninger om fysisk infrastruktur og 
samtidig beskytte sådanne oplysningers 
sikkerhed og integritet. Forelæggelsen af 
disse oplysninger bør ikke indskrænke 
gyldigheden af de krav om 
gennemsigtighed, der i forvejen gælder for 
videreanvendelse af den offentlige sektors 
informationer i medfør af direktiv 
2003/98/EF af 17. november 2003 om 
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videreanvendelse af den offentlige sektors 
informationer38. Hvis de oplysninger, som 
den offentlige sektors råder over, ikke 
sikrer tilstrækkelig viden om den 
eksisterende fysiske infrastruktur i et 
bestemt område eller af en bestemt type, 
bør netoperatørerne efter anmodning stille 
oplysningerne til rådighed for den centrale 
dokumentationstjeneste.

videreanvendelse af den offentlige sektors 
informationer38. Hvis de oplysninger, som 
den offentlige sektors råder over, ikke 
sikrer tilstrækkelig viden om den 
eksisterende fysiske infrastruktur i et 
bestemt område eller af en bestemt type, 
bør netoperatørerne efter anmodning stille 
oplysningerne til rådighed for den centrale 
dokumentationstjeneste.

__________________ __________________
37 EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1. 37 EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1.
38 EUT L 345 af 31.12.2003, s. 90. 38 EUT L 345 af 31.12.2003, s. 90.

Or. en

Ændringsforslag 62
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Opfyldelsen af målene i den digitale 
dagsorden forudsætter, at infrastrukturen 
føres frem til et punkt tæt på slutbrugernes 
område, samtidig med at 
proportionalitetsprincippet overholdes for 
så vidt angår eventuelle begrænsninger i 
ejendomsretten af hensyn til den almene 
interesse. Udbygningen af højhastighedsnet 
til elektronisk kommunikation frem til 
slutbrugeren bør lettes, uden at det går ud 
over teknologineutraliteten, og dette gælder 
navnlig for højhastighedsforberedt fysisk 
infrastruktur i bygninger. Da små 
kabelkanaler kun medfører begrænsede 
meromkostninger under opførelsen af en 
bygning, medens eftermontering af 
højhastighedsinfrastruktur i bygninger kan 
udgøre en betydelig del af omkostningerne 
ved udbygning af højhastighedsnettene,
bør alle nyopførte eller hovedrenoverede 
bygninger udstyres med fysisk 
infrastruktur, som gør det muligt at tilslutte 

(26) Opfyldelsen af målene i den digitale 
dagsorden forudsætter, at infrastrukturen 
føres frem til et punkt tæt på slutbrugernes 
område, samtidig med at 
proportionalitetsprincippet overholdes for 
så vidt angår eventuelle begrænsninger i 
ejendomsretten af hensyn til den almene 
interesse. Udbygningen af højhastighedsnet 
til elektronisk kommunikation frem til 
slutbrugeren bør lettes, uden at det går ud 
over teknologineutraliteten, og dette gælder 
navnlig for højhastighedsforberedt fysisk 
infrastruktur i bygninger. Da små 
kabelkanaler kun medfører begrænsede 
meromkostninger under opførelsen af en 
bygning, medens eftermontering af 
højhastighedsinfrastruktur i bygninger kan 
udgøre en betydelig del af omkostningerne 
ved udbygning af højhastighedsnettene,
kan alle nyopførte eller hovedrenoverede 
bygninger udstyres med fysisk 
infrastruktur, som gør det muligt at tilslutte 
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slutbrugere til højhastighedsnet. Af hensyn 
til udbygningen af højhastighedsnet til 
elektronisk kommunikation bør nyopførte 
flerfamiliehuse og hovedrenoverede 
flerfamiliehuse endvidere være udstyret 
med et adgangs- eller krydsfelt, hvor 
udbyderen kan få adgang til det 
bygningsinterne net. I praksis indebærer 
dette, at bygherrerne bør sørge for, at der er 
tomme kabelkanaler fra hver bolig til et 
krydsfelt i eller uden for bygningen. Der 
kan være tilfælde, såsom nye enkeltboliger 
eller kategorier af 
hovedrenoveringsarbejder i isolerede 
områder, hvor udsigten til 
højhastighedsforbindelser af objektive 
grunde må betragtes som værende for ringe 
til at retfærdiggøre de ekstra omkostninger 
ved at etablere højhastighedsforbredt fysisk 
infrastruktur og/eller et krydsfelt.

slutbrugere til højhastighedsnet. Af hensyn 
til udbygningen af højhastighedsnet til 
elektronisk kommunikation kan nyopførte 
flerfamiliehuse og hovedrenoverede 
flerfamiliehuse endvidere være udstyret 
med et adgangs- eller krydsfelt, hvor 
udbyderen kan få adgang til det 
bygningsinterne net. I praksis indebærer 
dette, at bygherrerne bør sørge for, at der er 
tomme kabelkanaler fra hver bolig til et 
krydsfelt i eller uden for bygningen. Der 
kan være tilfælde, såsom nye enkeltboliger 
eller kategorier af 
hovedrenoveringsarbejder i isolerede 
områder, hvor udsigten til 
højhastighedsforbindelser af objektive 
grunde må betragtes som værende for ringe 
til at retfærdiggøre de ekstra omkostninger 
ved at etablere højhastighedsforbredt fysisk 
infrastruktur og/eller et krydsfelt.

Or. en

Ændringsforslag 63
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Uden at det berører de opgaver, der er 
overdraget til de nationale 
tilsynsmyndigheder i henhold til EU's 
regelsæt for elektronisk kommunikation, 
bør medlemsstaterne af hensyn til en 
ensartet tvistbilæggelse overdrage de 
opgaver, der med dette formål fastsættes i
denne forordning, overdrages til de 
myndigheder, der varetager opgaver som 
nævnt i artikel 20 i direktiv 2002/21/EF, 
under hensyntagen til den disponible 
sagkundskab og garantier for 
uafhængighed og upartiskhed, hvis ikke 
medlemsstaterne specifikt har udpeget 
andre til at varetage dem. Men i tråd med 

(29) Uden at det berører de opgaver, der er 
overdraget til de nationale 
tilsynsmyndigheder i henhold til EU's 
regelsæt for elektronisk kommunikation, 
bør medlemsstaterne af hensyn til en 
ensartet tvistbilæggelse overdrage de 
opgaver, der med dette formål fastsættes i
dette direktiv, overdrages til de 
myndigheder, der varetager opgaver som 
nævnt i artikel 20 i direktiv 2002/21/EF, 
under hensyntagen til den disponible 
sagkundskab og garantier for 
uafhængighed og upartiskhed, hvis ikke 
medlemsstaterne specifikt har udpeget 
andre til at varetage dem. Men i tråd med 
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nærhedsprincippet bør denne forordning
ikke berøre medlemsstaternes mulighed for 
at tildele de herved fastsatte tilsynsopgaver 
til myndigheder, som er bedre egnede til at 
varetage dem, i overensstemmelse med 
medlemsstaternes forfatningsmæssige 
fordeling af kompetencer og beføjelser og 
med de krav, der er fastlagt ved denne 
forordning.

nærhedsprincippet bør dette direktiv ikke 
berøre medlemsstaternes mulighed for at 
tildele de herved fastsatte tilsynsopgaver til 
myndigheder, som er bedre egnede til at 
varetage dem, i overensstemmelse med 
medlemsstaternes forfatningsmæssige 
fordeling af kompetencer og beføjelser og 
med de krav, der er fastlagt ved dette 
direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 64
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Af hensyn til effektiviteten i de 
dokumentationstjenester, der er fastsat ved
denne forordning, bør medlemsstater, der 
beslutter at udpege andre organer end den 
nationale tilsynsmyndighed, der varetager 
opgaverne i artikel 20 i direktiv 
2002/21/EF, sikre dels passende ressourcer 
og dels, at relevante oplysninger om et 
bestemt område stilles til rådighed i 
dokumentationstjenesterne på et optimalt 
aggregationsniveau, hvor værdifulde 
effektivitetsgevinster kan sikres i lyset af 
de tildelte opgaver (f.eks. 
matrikelregisteret). Medlemsstaterne kan i 
denne forbindelse overveje mulige 
synergivirkninger og stordriftsfordele med 
kvikskrankerne som omhandlet i artikel 6 i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/123/EF af 12. december 2006 om 
tjenesteydelser i det indre marked
(tjenesteydelsesdirektivet), med henblik på 
at bygge på eksisterende strukturer og 
skabe størst mulige fordele for 
slutbrugerne.

(31) Af hensyn til effektiviteten i de 
dokumentationstjenester, der er fastsat ved
dette direktiv, bør medlemsstater, der 
beslutter at udpege andre organer end den 
nationale tilsynsmyndighed, der varetager 
opgaverne i artikel 20 i direktiv 
2002/21/EF, sikre dels passende ressourcer 
og dels, at relevante oplysninger om et 
bestemt område stilles til rådighed i 
dokumentationstjenesterne på et optimalt 
aggregationsniveau, hvor værdifulde 
effektivitetsgevinster kan sikres i lyset af 
de tildelte opgaver (f.eks. 
matrikelregisteret). Medlemsstaterne kan i 
denne forbindelse overveje mulige 
synergivirkninger og stordriftsfordele med 
kvikskrankerne som omhandlet i artikel 6 i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/123/EF af 12. december 2006 om 
tjenesteydelser i det indre marked
(tjenesteydelsesdirektivet), med henblik på 
at bygge på eksisterende strukturer og 
skabe størst mulige fordele for 
slutbrugerne.

Or. en
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Ændringsforslag 65
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Denne forordning overholder de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som bl.a. anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, særlig retten til 
privatlivets fred og beskyttelse af 
forretningshemmeligheder, friheden til at 
drive virksomhed, ejendomsretten og 
adgangen til effektive retsmidler. Denne 
forordning bør anvendes af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
disse rettigheder og principper —

(33) Dette direktiv overholder de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som bl.a. anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, særlig retten til 
privatlivets fred og beskyttelse af 
forretningshemmeligheder, friheden til at 
drive virksomhed, ejendomsretten og 
adgangen til effektive retsmidler. Dette 
direktiv bør anvendes af medlemsstaterne i 
overensstemmelse med disse rettigheder og 
principper —

Or. en

Ændringsforslag 66
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning har til formål at lette 
og skabe incitamenter for udbygningen af 
højhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation ved at fremme fælles 
udnyttelse af den eksisterende infrastruktur 
og muliggøre større effektivitet ved 
etableringen af ny fysisk infrastruktur, 
således at det bliver billigere at udbygge 
sådanne net.

1. Denne forordning har til formål at lette 
og skabe incitamenter for 
implementeringen og udbygningen af 
højhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation ved at fremme sikker
fælles udnyttelse af den eksisterende og 
fremtidig infrastruktur, hvorimens der 
sikres effektiv anvendelse af ressourcerne,
således at det bliver billigere at udbygge 
sådanne net.

Or. ro
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Ændringsforslag 67
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning har til formål at lette 
og skabe incitamenter for udbygningen af 
højhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation ved at fremme fælles 
udnyttelse af den eksisterende infrastruktur 
og muliggøre større effektivitet ved 
etableringen af ny fysisk infrastruktur, 
således at det bliver billigere at udbygge 
sådanne net.

1. Dette direktiv har til formål at lette og 
skabe incitamenter for udbygningen af 
højhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation ved at fremme fælles 
udnyttelse af den eksisterende infrastruktur 
og muliggøre større effektivitet ved 
etableringen af ny fysisk infrastruktur, 
således at det bliver billigere at udbygge 
sådanne net.

Or. en

Ændringsforslag 68
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne forordning finder anvendelse på 
ethvert anlægsarbejde og enhver fysisk 
infrastruktur som defineret i artikel 2.

2. Dette direktiv finder anvendelse på 
ethvert anlægsarbejde og enhver fysisk 
infrastruktur som defineret i artikel 2.

Or. en

Ændringsforslag 69
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Denne forordning indskrænker ikke 
medlemsstaternes ret til i 
overensstemmelse med EU-retten at 
opretholde eller indføre foranstaltninger, 
der indeholder mere detaljerede 
bestemmelser end fastsat i denne 
forordning.

3. Dette direktiv indskrænker ikke 
medlemsstaternes ret til i 
overensstemmelse med EU-retten at 
opretholde eller indføre foranstaltninger, 
der indeholder mere detaljerede 
bestemmelser end fastsat i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 70
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Denne forordning berører ikke direktiv 
2002/21/EF, direktiv 2002/20/EF, direktiv 
2002/19/EF, direktiv 2002/22/EF og 
direktiv 2002/77/EF.

4. Dette direktiv berører ikke direktiv 
2002/21/EF, direktiv 2002/20/EF, direktiv 
2002/19/EF, direktiv 2002/22/EF og 
direktiv 2002/77/EF.

Or. en

Ændringsforslag 71
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved anvendelsen af nærværende
forordning gælder definitionerne i direktiv 
2002/21/EF, 2002/20/EF, 2002/19/EF, 
2002/22/EF og 2002/77/EF.

Ved anvendelsen af nærværende direktiv
gælder definitionerne i direktiv 
2002/21/EF, 2002/20/EF, 2002/19/EF, 
2002/22/EF og 2002/77/EF.

Or. en
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Ændringsforslag 72
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "netoperatør": en udbyder af 
elektroniske kommunikationsnet samt en 
virksomhed, som stiller fysisk infrastruktur 
til rådighed, der er beregnet til at levere: en 
tjeneste i forbindelse med produktion, 
transport eller distribution af gas, 
elektricitet, herunder offentlig belysning,
opvarmning, vand, herunder deponering 
eller behandling af spildevand; 
transporttjenester, herunder jernbaner, veje, 
havne og lufthavne

1) "netoperatør": en udbyder af 
elektroniske kommunikationsnet samt en 
virksomhed, som stiller fysisk infrastruktur 
til rådighed, der er beregnet til at levere: en 
tjeneste i forbindelse med produktion, 
transport eller distribution af gas, 
elektricitet, herunder offentlig belysning og
opvarmning; transporttjenester, herunder 
jernbaner og veje

Or. en

Begrundelse

Et begrænset anvendelsesområde, som udelukker kritiske infrastrukturanlæg med mere 
vidtrækkende sikkerhedsmæssige og samfundsmæssige virkninger, betyder, at direktivet i 
stedet kan fokusere på infrastrukturer, der er relevante for udbredelse af fibernet.

Ændringsforslag 73
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "netoperatør": en udbyder af 
elektroniske kommunikationsnet samt en 
virksomhed, som stiller fysisk infrastruktur 
til rådighed, der er beregnet til at levere: en 
tjeneste i forbindelse med produktion, 
transport eller distribution af gas, 
elektricitet, herunder offentlig belysning,
opvarmning, vand, herunder deponering 
eller behandling af spildevand;
transporttjenester, herunder jernbaner, veje, 

1) "netoperatør": en udbyder af 
elektroniske kommunikationsnet samt en 
virksomhed, som stiller fysisk infrastruktur 
til rådighed, der er beregnet til at levere: en 
tjeneste i forbindelse med produktion, 
transport eller distribution af gas, 
elektricitet, herunder offentlig belysning, 
transporttjenester, herunder jernbaner, veje, 
havne og lufthavne
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havne og lufthavne

Or. de

Begrundelse

Indgreb i infrastruktur til transport af vand, herunder deponering og behandling af 
spildevand, kan være en risikofaktor for den offentlige sundhed. Dette område bør derfor 
være undtaget fra anvendelsesområdet. Også fjernvarmenet bør være undtaget, fordi der ikke 
er sikret den fornødne fugtbeskyttelse af de forbindelser, der skal etableres til og fra 
elementer af højhastighedsnet.

Ændringsforslag 74
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "netoperatør": en udbyder af 
elektroniske kommunikationsnet samt en 
virksomhed, som stiller fysisk infrastruktur 
til rådighed, der er beregnet til at levere: en 
tjeneste i forbindelse med produktion, 
transport eller distribution af gas, 
elektricitet, herunder offentlig belysning,
opvarmning, vand, herunder deponering 
eller behandling af spildevand;
transporttjenester, herunder jernbaner, veje, 
havne og lufthavne

1) "netoperatør": en udbyder af 
elektroniske kommunikationsnet samt en 
virksomhed, som stiller fysisk infrastruktur 
til rådighed, der er beregnet til at levere: en 
tjeneste i forbindelse med produktion, 
transport eller distribution af gas, 
elektricitet, herunder offentlig belysning, 
transporttjenester, herunder jernbaner, veje, 
havne og lufthavne

Or. de

Begrundelse

Af tekniske, juridiske og hygiejniske grunde er det ikke alle fysiske infrastrukturer, der er 
egnet til at huse disse elementer.

Ændringsforslag 75
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "fysisk infrastruktur": et ikke-aktivt 
element i et net, f.eks. rør, master, 
kabelkanaler, nedgangsbrønde, 
mandehuller, gadeskabe, bygninger eller 
adgangsveje til bygninger, antenneanlæg, 
tårne og pæle og tilhørende faciliteter

2) "fysisk infrastruktur": et ikke-aktivt 
element i et net, f.eks. rør, master, 
kabelkanaler, nedgangsbrønde, 
mandehuller, gadeskabe, bygninger eller 
adgangsveje til bygninger, antenneanlæg, 
tårne og pæle og tilhørende faciliteter
undtagen ledninger, der benyttes til 
transport af vand, herunder deponering 
og behandling af spildevand, og 
opvarmning

Or. de

Begrundelse

Indgreb i infrastruktur til transport af vand, herunder deponering og behandling af 
spildevand, kan være en risikofaktor for den offentlige sundhed. Dette område bør derfor 
være undtaget fra anvendelsesområdet. Også fjernvarmenet bør være undtaget, fordi der ikke 
er sikret den fornødne fugtbeskyttelse af de forbindelser, der skal etableres til og fra 
elementer af højhastighedsnet.

Ændringsforslag 76
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) "forsyningsvirksomhed": en 
virksomhed, som stiller fysisk 
infrastruktur til rådighed, der er beregnet 
til at levere: en tjeneste i forbindelse med 
produktion, transport eller distribution af 
elektricitet, herunder offentlig belysning, 
opvarmning og vand, bortset fra 
drikkevand, men som omfatter deponering 
eller behandling af spildevand; 
transporttjenester, herunder jernbaner, 
veje, havne og lufthavne

Or. en



PE519.832v01-00 42/101 AM\1005010DA.doc

DA

Begrundelse

These amendments are intended to avoid an overlap between this regulation and the 
Framework and Authorisation Directives, and thereby prevent the creation of potentially 
conflicting legal rights and obligations (for/of both operators and NRAs). The amendments do 
not seek to carve out telecoms operators from the scope of Article 3, but simply to ensure that 
their rights and obligations as access providers remain clearly and unambiguously defined in 
European law. Importantly, this amendment preserves telecoms operators’ rights to seek 
access to utility infrastructure for the purpose of broadband roll-out, and to raise disputes 
where such access is denied.

Ændringsforslag 77
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "højhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation": et elektronisk 
kommunikationsnet, som kan levere 
bredbåndstilslutning med en hastighed på 
mindst 30 Mbps

3) "højhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation": et elektronisk 
kommunikationsnet, som kan levere 
bredbåndstilslutning på 100 Mbps og 
1Gbps, hvis det er muligt, og derover.

Or. en

Ændringsforslag 78
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "højhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation": et elektronisk 
kommunikationsnet, som kan levere 
bredbåndstilslutning med en hastighed på 
mindst 30 Mbps

3) "højhastighedsnet til elektronisk
kommunikation": et elektronisk 
kommunikationsnet, som kan levere 
bredbåndstilslutning på 100 Mbps og 1
Gbps, hvis det er muligt, og derover

Or. en
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Ændringsforslag 79
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) åbne net: net, hvor 
tjenesteudbyderne og netejerne er 
adskilte, og hvor tjenesteudbyderne har 
adgang til slutbrugerne via nettet på ikke-
diskriminerende vilkår. 

Or. sv

Ændringsforslag 80
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle netoperatører har ret til at tilbyde 
adgang til deres fysiske infrastruktur med 
henblik på installation af elementer af 
højhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation.

1. Alle netoperatører har ret til at tilbyde 
adgang til deres fysiske infrastruktur med 
henblik på installation af elementer af 
højhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation; operatører af 
elektroniske kommunikationsnet skal 
have ret til indbyrdes at tilbyde adgang til 
deres fysiske infrastruktur med henblik på 
anvendelse af andre net.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede forordning åbner forskellige net for udbydere af elektroniske 
kommunikationsnet med henblik på at lette udbredelsen af bredbåndskommunikationsnet. 
Formålet med ændringsforslaget er at indføre mere gensidighed i teksten og også give andre 
netoperatører mulighed for at drage fordel af anlægsarbejder, der er påbegyndt af en 
telekommunikationsudbyder. Dette ændringsforslag er i tråd med betragtning 11, som lyder 
således: "[…]Denne forordning bør derfor ikke alene gælde for udbydere af elektroniske 
kommunikationsnet, men også for enhver ejer eller indehaver af brugsretten til vidtstrakt og 
allestedsnærværende fysisk infrastruktur […]".
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Ændringsforslag 81
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle netoperatører har ret til at tilbyde 
adgang til deres fysiske infrastruktur med 
henblik på installation af elementer af 
højhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation.

1. Alle netoperatører har ret til at tilbyde 
adgang til deres fysiske infrastruktur med 
henblik på installation af elementer af 
højhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation, såfremt ejeren og den 
kompetente myndighed giver samtykke til 
udbygningen.

Or. de

Begrundelse

Ejendomsretten til nettene ligger ikke altid hos operatøren. Derfor bør begge parter have ret 
til medbestemmelse i forbindelse med en eventuel optagelse af kommunikationsnet.

Ændringsforslag 82
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle netoperatører har ret til at tilbyde 
adgang til deres fysiske infrastruktur med 
henblik på installation af elementer af 
højhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation.

1. Alle netoperatører har ret til at tilbyde 
adgang til deres fysiske infrastruktur med 
henblik på installation af elementer af 
højhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation, mens de samtidig 
opretholder netsikkerheden.

Or. ro

Ændringsforslag 83
Edit Herczog
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle netoperatører har pligt til at 
imødekomme enhver rimelig anmodning 
om adgang til deres fysiske infrastruktur på 
rimelige vilkår og betingelser, herunder 
pris, med henblik på installation af 
elementer af højhastighedsnet til 
elektronisk kommunikation efter specifik 
skriftlig anmodning fra en virksomhed, der 
har tilladelse til at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet.

2. Alle netoperatører har pligt til at 
imødekomme enhver rimelig anmodning 
om adgang til deres fysiske infrastruktur på 
rimelige vilkår og betingelser, herunder 
pris, med henblik på installation af 
elementer af højhastighedsnet til 
elektronisk kommunikation efter specifik 
skriftlig anmodning fra en virksomhed, der 
har tilladelse til at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet. Netoperatørers 
forpligtelse til at imødekomme enhver 
rimelig anmodning om adgang på 
rimelige vilkår og betingelser må ikke 
berøre deres forpligtelse til at overholde 
EU-reglerne om statsstøtte i tilfælde af 
statsfinansieret eller statsgaranteret 
investering i infrastruktur.

Or. en

Begrundelse

De adgangssøgende, som ønsker at benytte elektroniske kommunikationsnet, skal ikke kunne 
udnytte statsstøtte, som var beregnet til et andet formål. Dette ville være urimeligt, misbrug af 
statsmidler og i strid med EU's statsstøtteregler, da virksomheder med statsstøtte har den 
retlige begrænsning i henhold til statsstøttereglerne, at de ikke må krydsfinansiere 
trejdepartsaktivitet.

Ændringsforslag 84
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle netoperatører har pligt til at
imødekomme enhver rimelig anmodning
om adgang til deres fysiske infrastruktur på 
rimelige vilkår og betingelser, herunder 

2. Alle netoperatører har pligt til at
behandle rimelige anmodninger om 
adgang til deres fysiske infrastruktur med 
henblik på installation af elementer af 
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pris, med henblik på installation af 
elementer af højhastighedsnet til 
elektronisk kommunikation efter specifik 
skriftlig anmodning fra en virksomhed, der 
har tilladelse til at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet.

højhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation efter specifik skriftlig 
anmodning fra en virksomhed, der har 
tilladelse til at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet og opfordres til at 
fremsætte et tilbud på adgang til deres 
fysiske infrastruktur.

Or. de

Begrundelse

En pligt til at imødekomme alle rimelige anmodninger ville være et uberettiget indgreb i 
infrastrukturejernes ejendomsret.

Ændringsforslag 85
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle netoperatører har pligt til at 
imødekomme enhver rimelig anmodning 
om adgang til deres fysiske infrastruktur på 
rimelige vilkår og betingelser, herunder 
pris, med henblik på installation af 
elementer af højhastighedsnet til 
elektronisk kommunikation efter specifik 
skriftlig anmodning fra en virksomhed, der 
har tilladelse til at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet.

2. Alle netoperatører har pligt til at 
imødekomme enhver rimelig anmodning 
om adgang til deres fysiske infrastruktur på 
rimelige vilkår og betingelser, herunder
pris, og under forudsætning af, at der ikke 
vil kunne opstå problemer vedrørende 
nettets sikkerhed og sikring, med henblik 
på installation af elementer af 
højhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation efter specifik skriftlig 
anmodning fra en virksomhed, der har 
tilladelse til at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet.

Or. nl

Ændringsforslag 86
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle netoperatører har pligt til at 
imødekomme enhver rimelig anmodning 
om adgang til deres fysiske infrastruktur på 
rimelige vilkår og betingelser, herunder 
pris, med henblik på installation af 
elementer af højhastighedsnet til 
elektronisk kommunikation efter specifik 
skriftlig anmodning fra en virksomhed, der 
har tilladelse til at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet.

2. Alle netoperatører har, med forbehold af 
tilstrækkelig netkapacitet, pligt til at 
imødekomme enhver rimelig anmodning 
om adgang til deres fysiske infrastruktur på 
rimelige vilkår og betingelser, herunder 
pris, med henblik på installation af 
elementer af højhastighedsnet til 
elektronisk kommunikation efter specifik 
skriftlig anmodning fra en virksomhed, der 
har tilladelse til at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet.

Or. ro

Ændringsforslag 87
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle netoperatører har pligt til at 
imødekomme enhver rimelig anmodning 
om adgang til deres fysiske infrastruktur på 
rimelige vilkår og betingelser, herunder 
pris, med henblik på installation af 
elementer af højhastighedsnet til 
elektronisk kommunikation efter specifik 
skriftlig anmodning fra en virksomhed, der 
har tilladelse til at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet.

2. Alle forsyningsvirksomheder har pligt 
til at imødekomme enhver rimelig 
anmodning om adgang til deres fysiske 
infrastruktur på rimelige vilkår og 
betingelser, herunder pris, med henblik på 
installation af elementer af 
højhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation efter specifik skriftlig 
anmodning fra en virksomhed, der har 
tilladelse til at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer, at artikel 3 fokuserer på at give adgang til 
forsyningsnetinfrastruktur. Adgangen til telekommunikationsinfrastruktur er allerede 
reguleret i rammedirektivet om elektronisk kommunikation 2009/140/EF.
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Ændringsforslag 88
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Denne bestemmelse berører ikke 
grundejeres og ejere af privat ejendoms 
ret til at bestemme, hvordan aktiver skal 
administreres og forvaltes. 

Or. en

Ændringsforslag 89
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ethvert afslag på adgang skal være 
begrundet ud fra objektive kriterier, der 
navnlig kan vedrøre:

3. Ethvert afslag på adgang skal være 
begrundet ud fra objektive kriterier, som 
f.eks.

Or. en

Ændringsforslag 90
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) sikkerheds- og folkesundhedsmæssige 
betænkeligheder

Or. en



AM\1005010DA.doc 49/101 PE519.832v01-00

DA

Begrundelse

F.eks. er gas- og drikkevandsinfrastruktur uhensigtsmæssig, hvad angår sikkerhed og 
folkesundhed.

Ændringsforslag 91
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) kritisk national infrastrukturs 
sikkerhed

Or. en

Begrundelse

F.eks. lufthavne og jernbaner.

Ændringsforslag 92
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) disponibel plads til at huse de elementer, 
der er omhandlet i litra a)

b) disponibel netværkskapacitet til at huse 
de elementer, der er omhandlet i litra a)

Or. ro

Ændringsforslag 93
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) disponibel plads til at huse de elementer, 
der er omhandlet i litra a)

b) nuværende og fremtidig disponibel 
plads til at huse de elementer, der er 
omhandlet i litra a)

Or. en

Begrundelse

Når man ser på den disponible plads til at huse de elementer, der indgår i elektroniske 
kommunikationsnet, bør netoperatørerne have mulighed for at tage højde for deres egne 
fremtidige behov.

Ændringsforslag 94
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) integriteten og sikkerheden af et 
eksisterende net

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 95
Norbert Glante, Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) risikoen for, at den planlagte 
elektroniske kommunikationstjeneste
væsentligt påvirker ydelsen af andre 
tjenester over den samme fysiske 
infrastruktur

d) risikoen for, at den planlagte 
elektroniske kommunikationstjeneste
påviseligt påvirker ydelsen af andre 
tjenester over den samme fysiske 
infrastruktur

Or. de
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Begrundelse

Den eksisterende formulering på tysk er for vag.

Ændringsforslag 96
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) netoperatørens rådighed over andre 
midler til at skaffe adgang til fysisk 
netinfrastruktur i engrosleddet, som er 
egnede til etablering af højhastighedsnet til 
elektronisk kommunikation.

e) netoperatørens rådighed eller planlagte 
rådighed i henhold til offentliggjorte 
udbygningsplaner over andre midler til at 
skaffe adgang til fysisk netinfrastruktur i 
engrosleddet, som er egnede til etablering 
af højhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation.

Or. en

Begrundelse

Teksten bør også tage højde for den planlagte rådighed, når denne oprettes inden for en 
rimelig periode.

Ændringsforslag 97
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) netoperatørens rådighed over andre 
midler til at skaffe adgang til fysisk 
netinfrastruktur i engrosleddet, som er 
egnede til etablering af højhastighedsnet til 
elektronisk kommunikation.

e) forsyningsvirksomhedens rådighed over 
andre midler til at skaffe adgang til fysisk 
netinfrastruktur i engrosleddet, som er 
egnede til etablering af højhastighedsnet til 
elektronisk kommunikation.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer, at artikel 3 fokuserer på at give adgang til 
forsyningsnetinfrastruktur. Adgangen til telekommunikationsinfrastruktur er allerede 
reguleret i rammedirektivet om elektronisk kommunikation 2009/140/EF.

Ændringsforslag 98
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) den store risiko for arbejderes fysiske 
sikkerhed, hvis de arbejder med andre 
infrastrukturer end dem, de oprindeligt 
blev uddannet til at arbejde med

Or. en

Begrundelse

Hvis arbejdere, som ikke er bekendt med elsikkerhedsprocedurer, har adgang til komponenter 
og installationer i eldistributionsnet, vil det øge risikoen for hændelser og ulykker. Det kræver 
særlige krav til uddannelse, kvalifikationer, regler, kodekser og sundhed at arbejde på elnet, 
og det er nødvendigt at overholde strenge sikkerheds- og miljøstandarder. En netoperatør kan 
for bestemte installationer mene, at det er for farligt at lade en tredjepart arbejde på hans net.

Ændringsforslag 99
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) proportional udnyttelse af den plads, 
der er til rådighed, således at en 
netoperatør, der ejer den fysiske 
infrastruktur, kan reservere plads til sine 
egne fremtidige investeringer.

Or. en
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Ændringsforslag 100
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra e c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ec) den planlagte rådighed over andre 
midler til at få adgang til fysisk 
netinfrastruktur i engrosleddet, hvis der 
findes nationale planer for anvendelsen af 
European Rail Traffic Management 
System.

Or. en

Begrundelse

Der skal i forslaget tages hensyn til eksistensen af nationale planer for anvendelsen af et 
European Rail Traffic Management System i jernbanesektoren.

Ændringsforslag 101
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra e d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ed) betingelser, hvorved der gives adgang 
til undergrundstransportsystemer, kunne 
medføre en afbrydelse af langsigtede 
investeringer og opgraderinger og/eller 
medføre rejseafbrydelse med en 
uforholdsmæssig økonomisk virkning.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at byer med undergrundstransportsystemer har en klar ret til at bestemme, om 
adgang er gennemførligt eller ej. Artikel 3 bør omfatte en bestemmelse, som giver 
infrastrukturanlæg, der er af afgørende betydning for hverdagen i byerne, mulighed for at 
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nægte adgang, hvis en sådan adgang kunne medføre afbrydelse og negative økonomiske 
virkninger.

Ændringsforslag 102
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra e e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ee) eksistensen af eneretskontrakter 
mellem netoperatører og deres kunder

Or. en

Begrundelse

Kontrakter mellem en netoperatør og dennes kunder bør tilføjes, hvis de er indgået med 
henblik på eneret. Databehandlingscentre anmoder f.eks. ofte om eneret af sikkerhedsmæssige 
grunde.

Ændringsforslag 103
Werner Langen, Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel l3 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Netoperatøren skal begrunde eventuelle 
afslag senest en måned efter den skriftlige 
anmodning om adgang.

Netoperatøren skal begrunde eventuelle 
afslag senest seks måneder efter den 
skriftlige anmodning om adgang.

Or. de

Ændringsforslag 104
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 2



AM\1005010DA.doc 55/101 PE519.832v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Netoperatøren skal begrunde eventuelle 
afslag senest en måned efter den skriftlige 
anmodning om adgang.

Netoperatøren skal begrunde eventuelle 
afslag senest tre måneder efter den 
skriftlige anmodning om adgang.

Or. en

Ændringsforslag 105
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Netoperatøren skal begrunde eventuelle 
afslag senest en måned efter den skriftlige 
anmodning om adgang.

Forsyningsvirksomheden skal begrunde 
eventuelle afslag senest en måned efter den 
skriftlige anmodning om adgang.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer, at artikel 3 fokuserer på at give adgang til 
forsyningsnetinfrastruktur. Adgangen til telekommunikationsinfrastruktur er allerede 
reguleret i rammedirektivet om elektronisk kommunikation 2009/140/EF.

Ændringsforslag 106
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Det nationale tvistbilæggelsesorgan, jf. 
stk. 4, træffer under fuld hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet en bindende 
afgørelse for at bilægge en tvist, der er 
forelagt i henhold til stk. 4, og fastsætter 
herunder rimelige vilkår, betingelser og 
priser, når det er relevant, så hurtigt som 

5. Det nationale tvistbilæggelsesorgan, jf. 
stk. 4, træffer under fuld hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet en bindende 
afgørelse for at bilægge en tvist, der er 
forelagt i henhold til stk. 4, og fastsætter 
herunder rimelige vilkår, betingelser og 
priser, når det er relevant, så hurtigt som 
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muligt og under alle omstændigheder inden 
for fire måneder, uden at dette dog 
udelukker, at hver af parterne kan 
indbringe sagen for en domstol. Når 
organet for bilæggelse af tvister fastsætter 
en pris, skal der tages højde for, hvordan 
den ønskede adgang påvirker den 
forretningsplan, der ligger til grund for de 
investeringer, der er foretaget af den 
netoperatør, som anmodningen om adgang 
er stilet til, navnlig i forbindelse med 
nybygget fysisk infrastruktur, der anvendes 
til højhastighedstransmission af 
elektroniske kommunikationstjenester.

muligt og under alle omstændigheder inden 
for fire måneder, uden at dette dog 
udelukker, at hver af parterne kan 
indbringe sagen for en domstol. Når 
organet for bilæggelse af tvister, 
statsstøtteregler, en oversigt over de 
nationale infrastrukturanlægs ydelse, en 
medlemsstats aftale om finansiering af 
infrastruktur og en kontrakt om offentlig 
serviceforpligtelse fastsætter en pris, skal 
der tages højde for, hvordan den ønskede 
adgang påvirker den forretningsplan, der 
ligger til grund for de investeringer, der er 
foretaget af den netoperatør, som 
anmodningen om adgang er stilet til, 
navnlig i forbindelse med nybygget fysisk 
infrastruktur, der anvendes til 
højhastighedstransmission af elektroniske 
kommunikationstjenester. Det nationale 
tvistbilæggelsesorgan skal i sine 
afgørelser også tage hensyn til disse 
investeringers rentabilitet ud fra en 
tidsplan for investeringsafkastet, 
adgangens eventuelle påvirkning af 
kapaciteten og ydelsen, konkurrencen i 
efterfølgende led, eventuelle afskrivninger 
på netaktiverne på det tidspunkt, hvor der 
anmodes om adgang, og eventuelle 
muligheder for fælles udbygning, der 
tilbydes den adgangssøgende.

Or. en

Begrundelse

Formålet med forslaget er at afspejle teksten i betragtning 16: Tvistbilæggelsesorganet skal i 
sine afgørelser tage hensyn til de forskellige aspekter, som kan påvirke fastlæggelsen af 
rimelige vilkår, betingelser og priser.

Ændringsforslag 107
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Det nationale tvistbilæggelsesorgan, jf. 
stk. 4, træffer under fuld hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet en bindende
afgørelse for at bilægge en tvist, der er 
forelagt i henhold til stk. 4, og fastsætter 
herunder rimelige vilkår, betingelser og 
priser, når det er relevant, så hurtigt som 
muligt og under alle omstændigheder inden 
for fire måneder, uden at dette dog 
udelukker, at hver af parterne kan 
indbringe sagen for en domstol. Når 
organet for bilæggelse af tvister fastsætter 
en pris, skal der tages højde for, hvordan 
den ønskede adgang påvirker den 
forretningsplan, der ligger til grund for de 
investeringer, der er foretaget af den 
netoperatør, som anmodningen om adgang 
er stilet til, navnlig i forbindelse med 
nybygget fysisk infrastruktur, der anvendes 
til højhastighedstransmission af 
elektroniske kommunikationstjenester.

5. Det nationale tvistbilæggelsesorgan, jf. 
stk. 4, anbefaler under fuld hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet en afgørelse for 
at bilægge en tvist, der er forelagt i henhold 
til stk. 4, og fastsætter herunder betingelser 
og priser, når det er relevant, så hurtigt som 
muligt og under alle omstændigheder inden 
for fire måneder, uden at dette dog 
udelukker, at hver af parterne kan 
indbringe sagen for en domstol. Når 
organet for bilæggelse af tvister fastsætter 
en pris, skal der tages højde for, hvordan 
den ønskede adgang påvirker den 
forretningsplan, der ligger til grund for de 
investeringer, der er foretaget af den 
netoperatør, som anmodningen om adgang 
er stilet til, navnlig i forbindelse med 
nybygget fysisk infrastruktur, der anvendes 
til højhastighedstransmission af 
elektroniske kommunikationstjenester.

Or. de

Ændringsforslag 108
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Det nationale tvistbilæggelsesorgan, jf. 
stk. 4, træffer under fuld hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet en bindende 
afgørelse for at bilægge en tvist, der er 
forelagt i henhold til stk. 4, og fastsætter 
herunder rimelige vilkår, betingelser og 
priser, når det er relevant, så hurtigt som 
muligt og under alle omstændigheder inden 
for fire måneder, uden at dette dog 
udelukker, at hver af parterne kan 
indbringe sagen for en domstol. Når 

5. Det nationale tvistbilæggelsesorgan, jf. 
stk. 4, træffer under fuld hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet en bindende 
afgørelse for at bilægge en tvist, der er 
forelagt i henhold til stk. 4, og fastsætter 
herunder rimelige vilkår, betingelser og 
priser, når det er relevant, så hurtigt som 
muligt og under alle omstændigheder inden 
for fire måneder, uden at dette dog 
udelukker, at hver af parterne kan 
indbringe sagen for en domstol. Når 
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organet for bilæggelse af tvister fastsætter 
en pris, skal der tages højde for, hvordan 
den ønskede adgang påvirker den 
forretningsplan, der ligger til grund for de 
investeringer, der er foretaget af den
netoperatør, som anmodningen om adgang 
er stilet til, navnlig i forbindelse med 
nybygget fysisk infrastruktur, der anvendes 
til højhastighedstransmission af 
elektroniske kommunikationstjenester.

organet for bilæggelse af tvister fastsætter 
en pris, skal der tages højde for, hvordan 
den ønskede adgang påvirker den 
forretningsplan, der ligger til grund for de 
investeringer, der er foretaget af den
forsyningsvirksomhed, som anmodningen 
om adgang er stilet til, navnlig i 
forbindelse med nybygget fysisk 
infrastruktur, der anvendes til 
højhastighedstransmission af elektroniske 
kommunikationstjenester.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer, at artikel 3 fokuserer på at give adgang til 
forsyningsnetinfrastruktur. Adgangen til telekommunikationsinfrastruktur er allerede 
reguleret i rammedirektivet om elektronisk kommunikation 2009/140/EF.

Ændringsforslag 109
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Hvis der skal udføres opgaver i 
forbindelse med den delte brug af 
infrastrukturen, så kan disse kun udføres 
af netværksforvalteren eller af en part, 
som netværksforvalteren har overdraget 
opgaven til.

Or. nl

Ændringsforslag 110
Norbert Glante, Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Foranstaltninger i forbindelse med 
adgang til infrastruktur kan kun 
gennemføres af den pågældende 
netoperatør eller efter dennes ordre. 

Or. de

Begrundelse

Dette er nødvendigt, for at netoperatøren kan sikre, at nettet fungerer korrekt.

Ændringsforslag 111
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Artikel 3, stk. 2, og artikel 3, stk. 5, 
finder ikke anvendelse på kloakledninger, 
som ikke kan tilses af mennesker.

Or. en

Ændringsforslag 112
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at anmode om adgang til 
fysisk infrastruktur i henhold til artikel 3 
har virksomheder med tilladelse til at 
udbyde elektroniske kommunikationsnet 
ret til efter anmodning at få adgang via en 
central dokumentationstjeneste til følgende 
mindsteoplysninger om enhver 
netoperatørs eksisterende fysiske 

1. Med henblik på at anmode om adgang til 
fysisk infrastruktur i henhold til artikel 3 
har virksomheder med tilladelse til at 
udbyde elektroniske kommunikationsnet 
ret til efter begrundet anmodning med 
henblik på at udvikle bedre fremtidige 
teletjenester at få adgang via en central 
dokumentationstjeneste til følgende 
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infrastruktur: mindsteoplysninger om enhver 
netoperatørs eksisterende fysiske 
infrastruktur:

Or. en

Ændringsforslag 113
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at anmode om adgang til 
fysisk infrastruktur i henhold til artikel 3 
har virksomheder med tilladelse til at 
udbyde elektroniske kommunikationsnet 
ret til efter anmodning at få adgang via en 
central dokumentationstjeneste til følgende 
mindsteoplysninger om enhver 
netoperatørs eksisterende fysiske 
infrastruktur:

1. Med henblik på at anmode om adgang til 
fysisk infrastruktur i henhold til artikel 3 
har virksomheder med tilladelse til at 
udbyde elektroniske kommunikationsnet 
ret til efter anmodning at få adgang via en 
central dokumentationstjeneste til følgende 
mindsteoplysninger om enhver 
netoperatørs eksisterende fysiske 
infrastruktur, forudsat at dette ikke 
påvirker netsikkerheden og -integriteten:

Or. en

Begrundelse

Der bør tages højde for sikkerheden, når der gives adgang til oplysninger via den centrale 
dokumentationstjeneste. Ordet sikkerhed bør tilføjes.

Ændringsforslag 114
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at anmode om adgang til 
fysisk infrastruktur i henhold til artikel 3 
har virksomheder med tilladelse til at 
udbyde elektroniske kommunikationsnet 

1. Med henblik på at anmode om adgang til 
fysisk infrastruktur i henhold til artikel 3 
har virksomheder med tilladelse til at 
udbyde elektroniske kommunikationsnet 
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ret til efter anmodning at få adgang via en 
central dokumentationstjeneste til følgende 
mindsteoplysninger om enhver 
netoperatørs eksisterende fysiske 
infrastruktur:

og frembringe en plan for udbygning af
højhastighedsnet til kommunikation ret til 
efter anmodning at få adgang via en central 
dokumentationstjeneste til følgende 
mindsteoplysninger om enhver 
netoperatørs eksisterende fysiske 
infrastruktur:

Or. ro

Ændringsforslag 115
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at anmode om adgang til 
fysisk infrastruktur i henhold til artikel 3 
har virksomheder med tilladelse til at 
udbyde elektroniske kommunikationsnet 
ret til efter anmodning at få adgang via en 
central dokumentationstjeneste til følgende 
mindsteoplysninger om enhver 
netoperatørs eksisterende fysiske 
infrastruktur:

1. Med henblik på at anmode om adgang til 
fysisk infrastruktur i henhold til artikel 3 
har virksomheder med tilladelse til at 
udbyde elektroniske kommunikationsnet 
ret til efter anmodning at få adgang via en 
central dokumentationstjeneste til følgende 
mindsteoplysninger, i det omfang, de 
forefindes i digital form, om enhver 
netoperatørs eksisterende fysiske 
infrastruktur:

Or. nl

Ændringsforslag 116
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at anmode om adgang til 
fysisk infrastruktur i henhold til artikel 3 
har virksomheder med tilladelse til at 
udbyde elektroniske kommunikationsnet 
ret til efter anmodning at få adgang via en 

1. Med henblik på at anmode om adgang til 
fysisk infrastruktur i henhold til artikel 3 
har virksomheder med tilladelse til at 
udbyde elektroniske kommunikationsnet 
ret til efter anmodning for hvert geografisk 
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central dokumentationstjeneste til følgende 
mindsteoplysninger om enhver 
netoperatørs eksisterende fysiske 
infrastruktur:

område at få adgang via en central 
dokumentationstjeneste til følgende 
mindsteoplysninger om enhver 
netoperatørs eksisterende fysiske 
infrastruktur:

Or. en

Ændringsforslag 117
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at anmode om adgang til 
fysisk infrastruktur i henhold til artikel 3 
har virksomheder med tilladelse til at 
udbyde elektroniske kommunikationsnet 
ret til efter anmodning at få adgang via en 
central dokumentationstjeneste til 
følgende mindsteoplysninger om enhver 
netoperatørs eksisterende fysiske 
infrastruktur:

1. Med henblik på at anmode om adgang til 
fysisk infrastruktur i henhold til artikel 3 
har virksomheder med tilladelse til at 
udbyde elektroniske kommunikationsnet 
ret til efter anmodning at få adgang til 
følgende mindsteoplysninger om enhver 
netoperatørs eksisterende fysiske 
infrastruktur:

Or. en

Begrundelse

En central dokumentationstjeneste vil tilføje unødvendige omkostninger og bureaukrati og vil 
overlappe eksisterende systemer, som er veletablerede på lokalt plan.

Ændringsforslag 118
Norbert Glante

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) størrelse, type og nuværende anvendelse 
af infrastrukturen

b) type og nuværende anvendelse af 
infrastrukturen
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Or. de

Begrundelse

Denne oplysning er ikke relevant for en virksomheds adgang med henblik på udbygning af 
bredbåndsnettet, og der bør ikke være pligt til, at den skal meddeles.

Ændringsforslag 119
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den virksomhed, der anmoder om adgang, 
skal angive det område, hvor den agter at 
installere elementer af et højhastighedsnet 
til elektronisk kommunikation.

Den virksomhed, der anmoder om adgang, 
skal angive det område, hvor den agter at 
installere elementer af et højhastighedsnet 
til elektronisk kommunikation, og den får 
følgelig kun adgang til dataene for det 
bestemte geografiske område.

Or. nl

Ændringsforslag 120
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den virksomhed, der anmoder om adgang, 
skal angive det område, hvor den agter at 
installere elementer af et højhastighedsnet 
til elektronisk kommunikation.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. ro

Ændringsforslag 121
Silvia-Adriana Ţicău



PE519.832v01-00 64/101 AM\1005010DA.doc

DA

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den virksomhed, der anmoder om 
adgang, er forpligtet til at behandle alle 
oplysninger, som den er kommet i 
besiddelse af i henhold til denne 
forordning, fortroligt.

Or. ro

Ændringsforslag 122
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der gives straks adgang til 
mindsteoplysningerne om det angivne 
område i elektronisk form på 
forholdsmæssige, ikkediskriminerende og 
gennemsigtige vilkår. Den centrale 
dokumentationstjeneste kan udelukkende 
begrænse adgangen til 
mindsteoplysningerne, når det anses for 
nødvendigt af hensyn til netsikkerheden og 
nettenes integritet eller drifts- og 
forretningshemmeligheder.

Der gives straks adgang til 
mindsteoplysningerne om det angivne 
område i elektronisk form på 
forholdsmæssige, ikkediskriminerende og 
gennemsigtige vilkår. Den centrale 
dokumentationstjeneste kan udelukkende 
begrænse adgangen til 
mindsteoplysningerne, når det anses for 
nødvendigt af hensyn til netsikkerheden og 
nettenes integritet eller drifts- og 
forretningshemmeligheder. For at beskytte 
den nationale sikkerhed og sikkerheden 
ved visse elementer af og områder på et 
net kan medlemsstaterne bestemme, at der 
for visse områder kan dispenseres fra 
forpligtelsen til at give adgang til 
mindsteoplysningerne i elektronisk form. 
I disse tilfælde kan adgangen til 
mindsteoplysningerne begrænses til en 
undersøgelse på netoperatørens kontorer. 
Kommissionen skal underrettes om 
sådanne dispensationer.

Or. en
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Begrundelse

Hvis den har stor økonomisk og/eller samfundsmæssig betydning, kan visse dele af et nets 
fysiske infrastruktur fastlægges som kritisk infrastruktur for en medlemsstat. Den betydning, 
der tillægges denne infrastruktur, bestemmer deres relative tiltrækning for terrorisme eller 
sabotage. Ved at give mulighed for at udelukke disse kritiske dele af et net fra forpligtelsen til 
at give adgang til mindsteoplysningerne i elektronisk form og begrænse den til en 
undersøgelse af mindsteoplysningerne på netoperatørens kontorer bliver risikoen for en 
uønsket udbredelse af dokumentet reduceret mærkbart.

Ændringsforslag 123
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der gives straks adgang til 
mindsteoplysningerne om det angivne 
område i elektronisk form på 
forholdsmæssige, ikkediskriminerende og 
gennemsigtige vilkår. Den centrale 
dokumentationstjeneste kan udelukkende 
begrænse adgangen til 
mindsteoplysningerne, når det anses for 
nødvendigt af hensyn til netsikkerheden 
og nettenes integritet eller drifts- og 
forretningshemmeligheder.

Der gives adgang til mindsteoplysningerne 
om det angivne område i elektronisk form 
på forholdsmæssige, ikkediskriminerende 
og gennemsigtige vilkår, som garanterer 
deres fortrolighed og en anvendelse, som 
er strengt begrænset til formålet med 
denne kommunikation. Operatøren af det 
pågældende net holdes underrettet om en 
sådan kommunikation.

Or. fr

Begrundelse

Udtrækningen af data for det pågældende område kræver edb-arbejde. Der kan ikke "straks" 
gives adgang.

Ændringsforslag 124
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der gives straks adgang til 
mindsteoplysningerne om det angivne 
område i elektronisk form på 
forholdsmæssige, ikkediskriminerende og 
gennemsigtige vilkår. Den centrale 
dokumentationstjeneste kan udelukkende 
begrænse adgangen til 
mindsteoplysningerne, når det anses for 
nødvendigt af hensyn til netsikkerheden og 
nettenes integritet eller drifts- og 
forretningshemmeligheder.

Der gives straks adgang til 
mindsteoplysningerne om det angivne 
område i elektronisk form på 
forholdsmæssige, ikkediskriminerende og 
gennemsigtige vilkår. Den centrale 
dokumentationstjeneste kan udelukkende 
begrænse adgangen til 
mindsteoplysningerne, når det anses for 
nødvendigt af hensyn til netsikkerheden og 
nettenes integritet eller drifts- og 
forretningshemmeligheder, og når det 
anses for nødvendigt med henblik på at 
beskytte grundlæggende offentlige og 
individuelle interesser i henhold til 
national lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 125
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der gives straks adgang til 
mindsteoplysningerne om det angivne 
område i elektronisk form på 
forholdsmæssige, ikkediskriminerende og 
gennemsigtige vilkår. Den centrale 
dokumentationstjeneste kan udelukkende 
begrænse adgangen til 
mindsteoplysningerne, når det anses for 
nødvendigt af hensyn til netsikkerheden og 
nettenes integritet eller drifts- og 
forretningshemmeligheder.

Der gives straks adgang til 
mindsteoplysningerne om det angivne 
område i elektronisk form på 
forholdsmæssige, ikkediskriminerende og
fuldstændig gennemsigtige vilkår. Den 
centrale dokumentationstjeneste kan 
udelukkende begrænse adgangen til 
mindsteoplysningerne, når det anses for 
nødvendigt af hensyn til netsikkerheden og 
nettenes integritet eller drifts- og 
forretningshemmeligheder.

Or. en
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Ændringsforslag 126
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den centrale dokumentationstjeneste skal 
sikre, at der senest den [Publications 
Office: please insert the exact date: entry 
into force of this Regulation + 12 months] 
er adgang til mindsteoplysninger i 
overensstemmelse med dette stykke.

Den centrale dokumentationstjeneste skal 
sikre, at der senest den [Publications 
Office: please insert the exact date: entry 
into force of this Regulation + 12 months] 
er adgang til mindsteoplysninger i 
overensstemmelse med dette stykke.
Tilgængeliggørelsen og ajourføringen af 
oplysninger samt af nye 
mindsteoplysninger sker i henhold til 
bestemmelser, som garanterer deres 
fortrolighed, og en anvendelse, som er 
strengt begrænset til formålet med denne 
kommunikation.

Or. fr

Begrundelse

For at sikre kvaliteten af de tilgængelige oplysninger om det pågældende område i løbetiden 
er det vigtigt, at dette sker ved at underskrive en fortrolighedsaftale for at sikre, at der ikke er 
fejlagtige eller forældede oplysninger i omløb i løbetiden.

Ændringsforslag 127
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan bestemme, at der 
kan dispenseres fra forpligtelserne i stk. 1, 
hvis den eksisterende infrastruktur anses 
for teknisk uegnet til installation af 
højhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation. Kommissionen skal 
underrettes om en sådan foranstaltning, 
som skal være behørigt begrundet, og alle 
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interesserede parter skal have mulighed 
for at fremsætte bemærkninger til den 
foreslåede foranstaltning.

Or. en

Ændringsforslag 128
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Et offentligt organ, der i kraft af sine 
opgaver er i besiddelse af de 
mindsteoplysninger om en netoperatørs 
fysiske infrastruktur, der er omhandlet i 
stk. 1, i elektronisk format, stiller dem 
elektronisk til rådighed for den centrale 
dokumentationstjeneste senest den 
[Publications Office: please insert the exact 
date: entry into force of this Regulation + 6 
months]. Ajourførte oplysninger og 
eventuelle nye mindsteoplysninger, jf. stk. 
1, som det offentlige organ modtager, skal 
stilles til rådighed for den centrale 
dokumentationstjeneste senest en måned 
efter modtagelsen.

2. Uden at det berører bestemmelserne i 
artikel 9, stk. 3, i denne forordning, stiller
et offentligt organ, der i kraft af sine 
opgaver er i besiddelse af de 
mindsteoplysninger om en netoperatørs 
fysiske infrastruktur, der er omhandlet i 
stk. 1, i elektronisk format, dem elektronisk 
til rådighed for den centrale 
dokumentationstjeneste senest den 
[Publications Office: please insert the exact 
date: entry into force of this Regulation + 6 
months]. Ajourførte oplysninger og 
eventuelle nye mindsteoplysninger, jf. stk. 
1, som det offentlige organ modtager, skal 
stilles til rådighed for den centrale 
dokumentationstjeneste senest en måned 
efter modtagelsen. Tilgængeliggørelsen og 
ajourføringen af oplysninger samt af nye 
mindsteoplysninger sker i henhold til 
bestemmelser, som garanterer deres 
fortrolighed, og en anvendelse, som er 
strengt begrænset til formålet med denne 
kommunikation. Operatøren af det 
pågældende net holdes underrettet om en 
sådan kommunikation.

Or. fr

Begrundelse

I visse tilfælde fungerer det offentlige organ selv som central dokumentationstjeneste, og 
derfor finder den fase, der er fastsat i artikel 4, stk. 2, ikke længere anvendelse. For at sikre 
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kvaliteten af de tilgængelige oplysninger om det pågældende område i løbetiden skal enhver 
fremsendelse og ajourføring af oplysninger ske ved at underskrive en fortrolighedsaftale for 
at sikre, at der ikke er fejlagtige eller forældede oplysninger i omløb i løbetiden.

Ændringsforslag 129
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Et offentligt organ, der i kraft af sine 
opgaver er i besiddelse af de 
mindsteoplysninger om en netoperatørs 
fysiske infrastruktur, der er omhandlet i 
stk. 1, i elektronisk format, stiller dem 
elektronisk til rådighed for den centrale 
dokumentationstjeneste senest den 
[Publications Office: please insert the exact 
date: entry into force of this Regulation + 6 
months]. Ajourførte oplysninger og 
eventuelle nye mindsteoplysninger, jf. stk. 
1, som det offentlige organ modtager, skal 
stilles til rådighed for den centrale 
dokumentationstjeneste senest en måned 
efter modtagelsen.

2. Et offentligt organ, der i kraft af sine 
opgaver er i besiddelse af de 
mindsteoplysninger om en netoperatørs 
fysiske infrastruktur, der er omhandlet i 
stk. 1, i elektronisk format, stiller dem 
elektronisk til rådighed for den centrale 
dokumentationstjeneste senest den 
[Publications Office: please insert the exact 
date: entry into force of this Regulation + 6 
months]. Ajourførte oplysninger og 
eventuelle nye mindsteoplysninger, jf. stk. 
1, som det offentlige organ modtager, skal 
stilles til rådighed senest en måned efter 
modtagelsen.

Or. en

Begrundelse

En central dokumentationstjeneste vil tilføje unødvendige omkostninger og bureaukrati og vil 
overlappe eksisterende systemer, som er veletablerede på lokalt plan.

Ændringsforslag 130
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis de mindsteoplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, ikke foreligger hos 

3. Hvis de mindsteoplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, ikke foreligger hos 
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offentlige organer, jf. stk. 2, skal enhver 
netoperatør efter særlig anmodning fra den 
centrale dokumentationstjeneste stille de i 
stk. 1 omhandlede mindsteoplysninger om 
netoperatørens fysiske infrastruktur til 
rådighed i elektronisk format senest en 
måned efter anmodningen. Netoperatøren 
stiller enhver ajourføring af de forelagte 
mindsteoplysninger til rådighed for den 
centrale dokumentationstjeneste, senest en 
måned efter at den faktiske ændring af det 
fysiske net, som ligger til grund for 
ændringen af mindsteoplysningerne, er 
foretaget.

offentlige organer, jf. stk. 2, skal enhver 
netoperatør efter særlig anmodning fra den
centrale dokumentationstjeneste stille de i 
stk. 1 omhandlede mindsteoplysninger om 
netoperatørens fysiske infrastruktur til 
rådighed i elektronisk format, efter særlig 
skriftlig anmodning for et angivet område 
ved en eventuel udbygning til 
højhastighedsbredbånd fra en 
virksomhed, der har tilladelse til at 
udbyde elektroniske kommunikationsnet,
senest en måned efter anmodningen. 
Netoperatøren stiller enhver ajourføring af 
de forelagte mindsteoplysninger til 
rådighed for den centrale 
dokumentationstjeneste, senest et år efter 
at den faktiske ændring af det fysiske net, 
som ligger til grund for ændringen af 
mindsteoplysningerne, er foretaget.
Bestemmelserne for tilgængeliggørelse 
eller ajourføring af oplysninger sikrer, at 
netoperatøren ikke skal afholde 
udgifterne til disse aktiviteter.

Or. fr

Begrundelse

Antallet af oplysninger kan i forhold til netoperatørens størrelse være betydelig, hvis det ikke 
er begrænset til et potentielt højhastighedsudbygningsområde, og udtrækningen og 
redigeringen af dem kan medføre uforholdsmæssigt store omkostninger. Udtrækningen af 
data og redigeringen af dem for det pågældende område kræver edb-arbejde. De kan ikke 
stilles til rådighed inden en måned. En frist på et år er mere realistisk.

Ændringsforslag 131
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Den centrale dokumentationstjeneste 
kan med forbehold af begrænsninger af 
hensyn til den fysiske netsikkerhed eller 
drifts- og forretningshemmeligheder 
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tilbyde privatpersoner adgang til 
mindsteoplysningerne for et angivet 
område efter anmodning eller via dens 
websted. Den centrale 
dokumentationstjeneste kan give adgang 
med eller uden betaling af et 
administrationsgebyr til privatpersoner, 
men oplysningerne skal være gebyrfri for 
en grundejer med en beliggenhed, der er 
ansøgt om, eller grundejere i nærheden af 
det angivne område.

Or. en

Begrundelse

Oplysninger om nets beliggenhed har direkte virkning på ejendomsværdierne. Boligpriserne 
eller beslutningen om at bygge nye boliger kan blive påvirket af, om der er let adgang til 
højhastighedsnet, og om de er beliggende på eller i nærheden af en ejendom. Disse 
oplysninger kan også forhindre utilsigtet overskæring af linjer under udgravning. Derfor skal 
disse oplysninger, mindst i begrænset form, være til rådighed for grundejere.

Ændringsforslag 132
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis de i stk. 1 omhandlede 
mindsteoplysninger ikke fås via den 
centrale dokumentationstjeneste, skal 
netoperatøren give adgang til disse 
oplysninger efter særlig skriftlig 
anmodning fra en virksomhed, der har 
tilladelse til at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet. Anmodningen skal 
angive det område, hvor det er hensigten at 
installere elementer af et højhastighedsnet 
til elektronisk kommunikation. Der skal 
gives adgang til oplysningerne senest en 
måned efter den skriftlige anmodning på
forholdsmæssige, ikkediskriminerende og 
gennemsigtige vilkår, jf. dog 
begrænsningerne i stk. 1.

4. Hvis de i stk. 1 omhandlede 
mindsteoplysninger ikke fås via den 
centrale dokumentationstjeneste, skal 
netoperatøren give adgang til disse 
oplysninger efter særlig skriftlig 
anmodning fra en virksomhed, der har 
tilladelse til at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet. Anmodningen skal 
angive det område, hvor det er hensigten at 
installere elementer af et højhastighedsnet 
til elektronisk kommunikation. Der skal 
gives adgang til oplysningerne senest en 
måned efter den skriftlige anmodning på 
forholdsmæssige, ikkediskriminerende og 
gennemsigtige vilkår, jf. dog 
begrænsningerne i stk. 1. Bestemmelserne 
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for tilgængeliggørelse af oplysninger 
sikrer, at netoperatøren ikke skal afholde 
udgifterne hertil.

Or. fr

Ændringsforslag 133
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis de i stk. 1 omhandlede 
mindsteoplysninger ikke fås via den 
centrale dokumentationstjeneste, skal 
netoperatøren give adgang til disse 
oplysninger efter særlig skriftlig 
anmodning fra en virksomhed, der har 
tilladelse til at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet. Anmodningen skal 
angive det område, hvor det er hensigten at 
installere elementer af et højhastighedsnet 
til elektronisk kommunikation. Der skal 
gives adgang til oplysningerne senest en 
måned efter den skriftlige anmodning på 
forholdsmæssige, ikkediskriminerende og 
gennemsigtige vilkår, jf. dog 
begrænsningerne i stk. 1.

4. Hvis de i stk. 1 omhandlede 
mindsteoplysninger ikke fås via den 
centrale dokumentationstjeneste, skal 
netoperatøren give adgang til disse 
oplysninger efter særlig skriftlig, og af 
medlemsstatens officielle regulator 
godkendt, anmodning fra en virksomhed, 
der har tilladelse til at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet. Virksomheden, der 
fremsætter anmodningen, skal afholde alle 
udgifter i den forbindelse og skal angive 
det område, hvor det er hensigten at 
installere elementer af et højhastighedsnet 
til elektronisk kommunikation. Der skal 
gives adgang til oplysningerne senest en 
måned efter den skriftlige anmodning på 
forholdsmæssige, ikkediskriminerende og 
gennemsigtige vilkår, jf. dog 
begrænsningerne i stk. 1.

Or. nl

Ændringsforslag 134
Werner Langen, Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis de i stk. 1 omhandlede 
mindsteoplysninger ikke fås via den 
centrale dokumentationstjeneste, skal 
netoperatøren give adgang til disse 
oplysninger efter særlig skriftlig 
anmodning fra en virksomhed, der har 
tilladelse til at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet. Anmodningen skal 
angive det område, hvor det er hensigten at 
installere elementer af et højhastighedsnet 
til elektronisk kommunikation. Der skal 
gives adgang til oplysningerne senest en 
måned efter den skriftlige anmodning på 
forholdsmæssige, ikkediskriminerende og 
gennemsigtige vilkår, jf. dog 
begrænsningerne i stk. 1.

4. Hvis de i stk. 1 omhandlede 
mindsteoplysninger ikke fås via den 
centrale dokumentationstjeneste, skal 
netoperatøren give adgang til disse 
oplysninger efter særlig skriftlig 
anmodning fra en virksomhed, der har 
tilladelse til at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet. Anmodningen skal 
angive det område, hvor det er hensigten at 
installere elementer af et højhastighedsnet 
til elektronisk kommunikation. Der skal 
gives adgang til oplysningerne senest seks 
måneder efter den skriftlige anmodning på 
forholdsmæssige, ikkediskriminerende og 
gennemsigtige vilkår, jf. dog 
begrænsningerne i stk. 1.

Or. de

Ændringsforslag 135
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Efter særlig skriftlig anmodning fra en 
virksomhed, der har tilladelse til at udbyde 
elektroniske kommunikationsnet skal 
netoperatørerne imødekomme rimelige 
anmodninger om anlægsopmålinger af
nærmere specificerede elementer af deres 
fysiske infrastruktur. Anmodningen skal 
specificere, hvilke elementer af nettet der 
skal opmåles med henblik på at installere 
elementer af højhastighedsnet til 
elektronisk kommunikation. Senest en 
måned efter den skriftlige anmodning skal 
der gives tilladelse til anlægsopmåling af 
de specificerede netelementer på 
forholdsmæssige, ikkediskriminerende og 
gennemsigtige vilkår, jf. dog 

5. Efter særlig skriftlig, og af 
medlemsstatens officielle regulator 
godkendt, anmodning fra en virksomhed, 
der har tilladelse til at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet skal netoperatørerne 
imødekomme rimelige anmodninger om 
anlægsopmålinger af nærmere 
specificerede elementer af deres fysiske 
infrastruktur. Anmodningen skal 
specificere, hvilke elementer af nettet der 
skal opmåles med henblik på at installere 
elementer af højhastighedsnet til 
elektronisk kommunikation. Den 
anmodende part skal afholde alle 
omkostninger i forbindelse med 
anmodningen. Senest en måned efter den 
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begrænsningerne i stk. 1. skriftlige anmodning skal der gives 
tilladelse til anlægsopmåling af de 
specificerede netelementer på 
forholdsmæssige, ikkediskriminerende og 
gennemsigtige vilkår, jf. dog 
begrænsningerne i stk. 1.

Or. nl

Ændringsforslag 136
Norbert Glante, Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Efter særlig skriftlig anmodning fra en 
virksomhed, der har tilladelse til at udbyde 
elektroniske kommunikationsnet skal 
netoperatørerne imødekomme rimelige 
anmodninger om anlægsopmålinger af 
nærmere specificerede elementer af deres 
fysiske infrastruktur. Anmodningen skal 
specificere, hvilke elementer af nettet der 
skal opmåles med henblik på at installere 
elementer af højhastighedsnet til 
elektronisk kommunikation. Senest en 
måned efter den skriftlige anmodning skal 
der gives tilladelse til anlægsopmåling af 
de specificerede netelementer på 
forholdsmæssige, ikkediskriminerende og 
gennemsigtige vilkår, jf. dog 
begrænsningerne i stk. 1.

5. Efter særlig skriftlig anmodning fra en 
virksomhed, der har tilladelse til at udbyde 
elektroniske kommunikationsnet skal 
netoperatørerne imødekomme rimelige 
anmodninger om anlægsopmålinger af 
nærmere specificerede elementer af deres 
fysiske infrastruktur. Anmodningen skal 
specificere, hvilke elementer af nettet der 
skal opmåles med henblik på at installere 
elementer af højhastighedsnet til 
elektronisk kommunikation. Senest en 
måned efter den skriftlige anmodning skal 
der gives tilladelse til anlægsopmåling af 
de specificerede netelementer på 
forholdsmæssige, ikkediskriminerende og 
gennemsigtige vilkår, jf. dog 
begrænsningerne i stk. 1. Ansøgeren 
afholder alle udgifter til tilrettelæggelse 
og gennemførelse af anlægsopmålingen.

Or. de

Begrundelse

Besigtigelse af infrastrukturerne kan være særdeles omkostningskrævende. Disse udgifter skal 
ikke pålægges ejeren af nettet.
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Ændringsforslag 137
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Efter specifik skriftlig anmodning fra 
en virksomhed, der har tilladelse til at 
udbyde elektroniske kommunikationsnet, 
skal netoperatørerne som minimum stille 
følgende oplysninger til rådighed om 
anlægsarbejder på deres fysiske 
infrastruktur, som der enten er udstedt 
tilladelse til, som afventer tilladelse, eller 
som der inden for de næste seks måneder 
agtes indgivet en første ansøgning om 
tilladelse til hos de kompetente 
myndigheder:

udgår

a) anlægsarbejdernes beliggenhed og type
b) hvilke netelementer der er tale om
c) forventet dato for påbegyndelse af 
anlægsarbejdet og dets varighed
d) et kontaktpunkt.
Anmodningen fra en virksomhed, der har 
tilladelse til at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet, skal angive det 
område, hvor det er hensigten at installere 
elementer af et højhastighedsnet til 
elektronisk kommunikation. 
Netoperatøren skal senest to uger efter 
den skriftlige anmodning stille 
oplysningerne til rådighed på 
forholdsmæssige, ikkediskriminerende og 
gennemsigtige vilkår, jf. dog 
begrænsningerne i stk. 1.

Or. de

Begrundelse

Udstedelsen af tilladelser er allerede detaljeret fastlagt på medlemsstatsplan.

Ændringsforslag 138
Silvia-Adriana Ţicău
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Efter specifik skriftlig anmodning fra 
en virksomhed, der har tilladelse til at 
udbyde elektroniske kommunikationsnet, 
skal netoperatørerne som minimum stille 
følgende oplysninger til rådighed om 
anlægsarbejder på deres fysiske 
infrastruktur, som der enten er udstedt 
tilladelse til, som afventer tilladelse, eller 
som der inden for de næste seks måneder 
agtes indgivet en første ansøgning om 
tilladelse til hos de kompetente 
myndigheder:

6. Enhver virksomhed, der har tilladelse til 
at udbyde elektroniske kommunikationsnet
og frembringe en plan for udbygning af 
højhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation, kan, på baggrund af en 
skriftlig forespørgsel og udbygningsplan, 
anmode enhver netoperatør om som 
minimum at stille følgende oplysninger til 
rådighed om anlægsarbejder på deres
fysiske infrastruktur, som der enten er 
udstedt tilladelse til, som afventer 
tilladelse, eller som der inden for de næste 
seks måneder agtes indgivet en første 
ansøgning om tilladelse til hos de 
kompetente myndigheder:

Or. ro

Ændringsforslag 139
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anmodningen fra en virksomhed, der har 
tilladelse til at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet, skal angive det 
område, hvor det er hensigten at installere 
elementer af et højhastighedsnet til 
elektronisk kommunikation. Netoperatøren 
skal senest to uger efter den skriftlige 
anmodning stille oplysningerne til rådighed 
på forholdsmæssige, ikkediskriminerende 
og gennemsigtige vilkår, jf. dog 
begrænsningerne i stk. 1.

Anmodningen fra en virksomhed, der har 
tilladelse til at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet, skal angive det 
område, hvor det er hensigten at installere 
elementer af et højhastighedsnet til 
elektronisk kommunikation. Netoperatøren 
skal senest en måned efter den skriftlige 
anmodning stille oplysningerne til rådighed 
på forholdsmæssige, ikkediskriminerende 
og gennemsigtige vilkår, jf. dog 
begrænsningerne i stk. 1. Den virksomhed, 
der har tilladelse til at udbyde 
elektroniske kommunikationsnet, 
underretter hurtigst muligt netoperatøren 
om dens ønske om at etablere et 
højhastighedsnet til elektronisk 
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kommunikation i det pågældende område 
og under alle omstændigheder senest seks 
uger efter modtagelsen af de oplysninger, 
der anmodes om.

Or. fr

Begrundelse

Udtrækningen af data og redigeringen af dem for det pågældende område kræver edb-
arbejde. Fristen på en måned er rimelig i forhold til formålet, da det giver virksomheden 
mulighed for at overveje dens interesse i at stå for en eventuel etablering af et net til 
elektronisk kommunikation og samtidig også bevare netoperatørens interesser, som selv er 
bundet af sine egne begrænsninger i forbindelse med gennemførelsen af arbejderne.

Ændringsforslag 140
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Medlemsstaterne kan bestemme, at der 
kan dispenseres fra forpligtelserne i stk. 1 
til 5, når eksisterende fysiske 
infrastrukturanlæg anses for at teknisk 
uegnede til installation af højhastighedsnet 
til elektronisk kommunikation. Sådanne 
dispensationer skal være behørigt 
begrundede. De berørte parter skal have 
mulighed for at fremsætte bemærkninger til 
udkast til dispensation inden for en rimelig
frist. Kommissionen skal underrettes om 
sådanne dispensationer.

10. Medlemsstaterne kan bestemme, at der 
kan dispenseres fra forpligtelserne i stk. 1 
til 6, når oplysningerne vedrører kritisk 
national infrastruktur, hvis det let kunne 
understrege sårbarheder, når det stilles til 
rådighed, eller når fysiske 
infrastrukturanlæg anses for at teknisk 
uegnede til installation af højhastighedsnet 
til elektronisk kommunikation. Sådanne 
dispensationer skal være behørigt 
begrundede. De berørte parter skal have 
mulighed for at fremsætte bemærkninger til 
udkast til dispensation inden for en rimelig 
frist. Kommissionen skal underrettes om 
sådanne dispensationer.

Or. en

Begrundelse

Udvidet adgang til oplysninger om kablers beliggenhed kunne svække den igangværende 
indsats for at bekæmpe tyveri af kobber.
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Ændringsforslag 141
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. I alle de tilfælde, der er anført i stk. 
1, 2, 3 4, 5 og 6, bør den virksomhed, der 
anmoder om adgang til oplysninger, 
begrænse det antal personer, som har 
adgang til oplysningerne, garantere 
fortroligheden af oplysningerne, og den 
må ikke videregive dem til tredjepart.

Or. en

Begrundelse

Adgang til oplysninger om kritisk infrastruktur såsom elnet bør være underlagt streng 
kontrol. De oplysninger, en operatør af elektroniske kommunikationsnet får adgang til, bør 
være fortrolige, de må ikke videregives til tredjepart og må kun bruges til at planlægge og 
koordinere anlægsarbejder bedre.

Ændringsforslag 142
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle netoperatører har ret til at forhandle 
aftaler om koordinering af anlægsarbejder 
med virksomheder, der har tilladelse til at 
udbyde elektroniske kommunikationsnet, 
med henblik på at installere elementer af 
højhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation.

1. Alle netoperatører har ret til at forhandle 
aftaler om koordinering af anlægsarbejder 
med virksomheder, der har tilladelse til at 
udbyde elektroniske kommunikationsnet, 
med henblik på at installere elementer af 
højhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation. Disse aftaler angiver 
udtrykkeligt betingelserne for, at 
virksomheder, der har tilladelse til at 
udbyde elektroniske kommunikationsnet, 
afholder meromkostningerne.
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Or. fr

Begrundelse

De finansielle betingelser indgår i aftaler, hvad angår koordineringen af anlægsarbejder, 
ligesom de tekniske og juridiske betingelser.

Ændringsforslag 143
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle netoperatører har ret til at forhandle 
aftaler om koordinering af anlægsarbejder 
med virksomheder, der har tilladelse til at 
udbyde elektroniske kommunikationsnet, 
med henblik på at installere elementer af 
højhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation.

1. Alle netoperatører har ret til at forhandle 
aftaler om koordinering af anlægsarbejder 
med virksomheder, der har tilladelse til at 
udbyde elektroniske kommunikationsnet, 
med henblik på at installere elementer af 
højhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation samt udvikle deres eget 
net.

Or. en

Begrundelse

Selv om formålet med forordningen er at fremskynde udbygningen af bredbåndsnet, bør 
teksten sigte mod større gensidighed. Netoperatørerne bør derfor også have mulighed for at 
drage fordel af anlægsarbejder, der er planlagt af virksomheder, som udbyder elektroniske 
kommunikationsnet.

Ændringsforslag 144
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Enhver virksomhed, der udfører helt 
eller delvis offentligt finansierede 
anlægsarbejder, skal imødekomme enhver 
rimelig anmodning fra virksomheder, der 

2. Enhver virksomhed, der udfører helt 
eller delvis offentligt finansierede 
anlægsarbejder, skal imødekomme enhver 
rimelig anmodning fra virksomheder, der 
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har tilladelse til at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet, om med henblik på at 
installere elementer af højhastighedsnet til 
elektronisk kommunikation at indgå en 
aftale om koordinering af anlægsarbejder 
på gennemsigtige og ikkediskriminerende 
vilkår, forudsat at dette ikke medfører 
ekstraomkostninger for det oprindelig 
planlagte anlægsarbejde, og at 
anmodningen om koordinering indgives så 
tidligt som muligt, og under alle 
omstændigheder senest en måned inden det 
endelige projekt forelægges for de 
kompetente myndigheder med henblik på 
tilladelse.

har tilladelse til at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet, om med henblik på at 
installere elementer af højhastighedsnet til 
elektronisk kommunikation at indgå en 
aftale om koordinering af anlægsarbejder 
på gennemsigtige og ikkediskriminerende 
vilkår, forudsat at dette ikke medfører 
ekstraomkostninger for det oprindelig 
planlagte anlægsarbejde, og at 
anmodningen om koordinering indgives så 
tidligt som muligt, og under alle 
omstændigheder senest en måned inden det 
endelige projekt forelægges for de 
kompetente myndigheder med henblik på 
tilladelse. Virksomheder med tilladelse til 
at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet skal på passende 
måde afholde omkostningerne ved 
arbejderne. Hvis der påløber yderligere 
omkostninger, skal disse også afholdes af 
den virksomhed, der har indgivet 
anmodningen.

Or. nl

Ændringsforslag 145
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Enhver virksomhed, der udfører helt 
eller delvis offentligt finansierede 
anlægsarbejder, skal imødekomme enhver 
rimelig anmodning fra virksomheder, der 
har tilladelse til at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet, om med henblik på at 
installere elementer af højhastighedsnet 
til elektronisk kommunikation at indgå en
aftale om koordinering af anlægsarbejder
på gennemsigtige og ikkediskriminerende 
vilkår, forudsat at dette ikke medfører
ekstraomkostninger for det oprindelig 
planlagte anlægsarbejde, og at 
anmodningen om koordinering indgives 
så tidligt som muligt, og under alle 

2. Enhver virksomhed, der udfører helt 
eller delvis offentligt finansierede 
anlægsarbejder, skal sikre koordinering på 
tværs af forsyningsvirksomheder, 
herunder virksomheder, der har tilladelse 
til at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet. Enhver aftale om 
koordinering skal være baseret på 
gennemsigtige og ikkediskriminerende 
vilkår og må ikke medføre
ekstraomkostninger for det oprindelig 
planlagte anlægsarbejde.
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omstændigheder senest en måned inden 
det endelige projekt forelægges for de 
kompetente myndigheder med henblik på 
tilladelse.

Or. en

Ændringsforslag 146
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Virksomheder, der udfører 
anlægsarbejder, og virksomheder, der har 
tilladelse til at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet, skal på enhver måde 
forsøge at koordinere anlægsarbejderne 
med anlægsarbejder, der udføres af 
operatører af energidistributionsystemer, 
for at mindske de nødvendige arbejder og 
installere, vedligeholde eller opgradere 
ikt- og energiinfrastrukturer samtidigt.

Or. en

Ændringsforslag 147
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Virksomheder, der har tilladelse til at 
udbyde elektroniske kommunikationsnet, 
har ret til efter anmodning at få
elektronisk adgang via en central 
dokumentationstjeneste til alle oplysninger 
om de vilkår og procedurer, der gælder for 
udstedelse af tilladelser til anlægsarbejder, 
der er nødvendige for at installere 

1. Virksomheder, der har tilladelse til at 
udbyde elektroniske kommunikationsnet, 
har ret til at få adgang til alle oplysninger 
om de vilkår og procedurer, der gælder for 
udstedelse af tilladelser til anlægsarbejder, 
der er nødvendige for at installere 
elementer af højhastighedsnet til 
elektronisk kommunikation, inklusive 
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elementer af højhastighedsnet til 
elektronisk kommunikation, inklusive 
eventuelle undtagelser, der gælder for 
sådanne elementer med hensyn til nogle af 
eller alle de tilladelser, der kræves i den 
nationale lovgivning.

eventuelle undtagelser, der gælder for 
sådanne elementer med hensyn til nogle af 
eller alle de tilladelser, der kræves i den 
nationale lovgivning.

Or. en

Begrundelse

En central dokumentationstjeneste vil tilføje unødvendige omkostninger og bureaukrati og vil 
overlappe eksisterende systemer, som er veletablerede på lokalt plan.

Ændringsforslag 148
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Virksomheder, der har tilladelse til at 
udbyde elektroniske kommunikationsnet, 
har via den centrale
dokumentationstjeneste ret til elektronisk
at indgive ansøgninger om tilladelser til 
anlægsarbejder, der er nødvendige for at
installere elementer af højhastighedsnet til 
elektronisk kommunikation. Den centrale
dokumentationstjeneste skal lette og 
koordinere udstedelsen af tilladelser. Den 
skal navnlig sikre, at ansøgningerne 
videresendes til alle de kompetente 
myndigheder, der medvirker ved 
udstedelsen af tilladelser til de pågældende 
anlægsarbejder, samt overvåge, at fristerne 
i stk. 3 overholdes.

2. Virksomheder, der har tilladelse til at 
udbyde elektroniske kommunikationsnet, 
har via en dokumentationstjeneste ret til at 
indgive ansøgninger om tilladelser til 
anlægsarbejder, der er nødvendige for at 
installere elementer af højhastighedsnet til 
elektronisk kommunikation. En
dokumentationstjeneste udpeget af en 
medlemsstat eller en lokal myndighed skal 
lette og koordinere udstedelsen af 
tilladelser. Den skal navnlig sikre, at 
ansøgningerne videresendes til alle de 
kompetente myndigheder, der medvirker 
ved udstedelsen af tilladelser til de 
pågældende anlægsarbejder, samt 
overvåge, at fristerne i stk. 3 overholdes.

Or. en

Begrundelse

Et nationalt organ til behandling af ansøgninger om vejarbejder og tilladelser og 
ansøgninger om byggetilladelser ville overlappe mange eksisterende systemer i 
medlemsstater, som er veletablerede i de lokale og regionale myndigheder.
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Ændringsforslag 149
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De kompetente myndigheder skal 
udstede tilladelse eller give afslag, senest 
seks måneder efter at de har modtaget 
ansøgningen, uden at dette berører andre 
særlige frister eller forpligtelser, der er 
fastsat for en korrekt afvikling af 
proceduren, og som gælder for udstedelse 
af tilladelser efter national ret eller EU-
retten. Afslag skal begrundes behørigt ud 
fra objektive, gennemsigtige, 
ikkediskriminerende og forholdsmæssige 
kriterier.

3. De kompetente myndigheder skal 
udstede tilladelse eller give afslag, senest 
seks måneder efter at de har modtaget 
ansøgningen, forudsat at alle interesserede 
parter er blevet hørt, og at retssikkerheden 
kan garanteres, uden at dette berører andre 
særlige frister eller forpligtelser, der er 
fastsat for en korrekt afvikling af 
proceduren, og som gælder for udstedelse 
af tilladelser efter national ret eller EU-
retten. Afslag skal begrundes behørigt ud 
fra objektive, gennemsigtige, 
ikkediskriminerende og forholdsmæssige 
kriterier.

Or. en

Ændringsforslag 150
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle nyopførte bygninger på 
slutbrugerens område, herunder samejede 
elementer, for hvilke der er ansøgt om 
byggetilladelse efter den [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation], skal
være udstyret med højhastighedsforberedt 
bygningsintern fysisk infrastruktur, der når 
frem til nettermineringspunkterne. Denne 
forpligtelse gælder også ved større 
renoveringsarbejder, som der er ansøgt om 

1. Alle nyopførte bygninger på 
slutbrugerens område, herunder samejede 
elementer, for hvilke der er ansøgt om 
byggetilladelse efter den [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation], skal
vurderes med hensyn til 
omkostningseffektiviteten ved at udstyre 
dem med højhastighedsforberedt 
bygningsintern fysisk infrastruktur, der når 
frem til nettermineringspunkterne. Denne 
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byggetilladelse til efter den [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation].

forpligtelse gælder også ved større 
renoveringsarbejder, som der er ansøgt om 
byggetilladelse til efter den [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation].

Or. en

Begrundelse

Markedet leverer allerede resultater på dette område, og en forpligtelse til at udstyre nye 
bygninger samt bygninger, hvor der udføres renoveringsarbejde, med den næste generation af 
net ville øge byggesektorens omkostninger væsentligt i de nuværende vanskelige økonomiske 
tider og hæmme investeringerne.

Ændringsforslag 151
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle nyopførte bygninger på 
slutbrugerens område, herunder samejede 
elementer, for hvilke der er ansøgt om 
byggetilladelse efter den [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation], skal 
være udstyret med højhastighedsforberedt 
bygningsintern fysisk infrastruktur, der når 
frem til nettermineringspunkterne. Denne 
forpligtelse gælder også ved større 
renoveringsarbejder, som der er ansøgt om 
byggetilladelse til efter den [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation].

1. Alle nyopførte bygninger på 
slutbrugerens område, herunder samejede 
elementer, for hvilke der er ansøgt om 
byggetilladelse seks måneder efter den 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation], skal være udstyret med 
højhastighedsforberedt bygningsintern 
fysisk infrastruktur, der når frem til 
nettermineringspunkterne. Denne 
forpligtelse gælder også ved større 
renoveringsarbejder, som der er ansøgt om 
byggetilladelse til seks måneder efter den 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation].

Or. en

Begrundelse

Hver gang entreprenører pålægges nye forpligtelser, påvirker det de tekniske planer direkte. 
Da dokumentationen, herunder de tekniske planer, skal indsendes forud for den formelle 
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ansøgning om byggetilladelse, kan dette medføre problemer med gennemførelsen af forslaget. 
En overgangsperiode på seks måneder vil give mulighed for at tage højde for disse 
bestemmelser ved planlægningen af fremtidige projekter og give tid til at ændre projekter, 
som er i den sidste fase, før der ansøges om tilladelser.

Ændringsforslag 152
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle nyopførte bygninger på 
slutbrugerens område, herunder samejede 
elementer, for hvilke der er ansøgt om 
byggetilladelse efter den [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation], skal 
være udstyret med højhastighedsforberedt 
bygningsintern fysisk infrastruktur, der når 
frem til nettermineringspunkterne. Denne 
forpligtelse gælder også ved større 
renoveringsarbejder, som der er ansøgt om 
byggetilladelse til efter den [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation].

1. Alle nyopførte bygninger på 
slutbrugerens område, herunder samejede 
elementer, for hvilke der er ansøgt om 
byggetilladelse efter den [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation], skal 
være udstyret med teknologineutral
højhastighedsforberedt bygningsintern 
fysisk infrastruktur, der når frem til 
nettermineringspunkterne. Denne 
forpligtelse gælder også ved større 
renoveringsarbejder, som der er ansøgt om 
byggetilladelse til efter den [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation].

Or. en

Ændringsforslag 153
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle nyopførte bygninger på 
slutbrugerens område, herunder samejede 
elementer, for hvilke der er ansøgt om 
byggetilladelse efter den [Publications 
Office: please insert the exact date of the 

1. Alle nyopførte bygninger på 
slutbrugerens område, herunder samejede 
elementer, for hvilke der er ansøgt om 
byggetilladelse efter den [Publications 
Office: please insert the exact date of the 



PE519.832v01-00 86/101 AM\1005010DA.doc

DA

entry into force of this Regulation], skal
være udstyret med højhastighedsforberedt 
bygningsintern fysisk infrastruktur, der når 
frem til nettermineringspunkterne. Denne
forpligtelse gælder også ved større 
renoveringsarbejder, som der er ansøgt om 
byggetilladelse til efter den [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation].

entry into force of this Regulation], kan
være udstyret med højhastighedsforberedt 
bygningsintern fysisk infrastruktur, der når 
frem til nettermineringspunkterne. Denne
mulighed gælder også ved større 
renoveringsarbejder, som der er ansøgt om 
byggetilladelse til efter den [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation].

Or. en

Ændringsforslag 154
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle nyopførte flerfamiliehuse, som der 
er ansøgt om byggetilladelse til efter den 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation], skal i eller uden for bygningen 
være udstyret med et krydsfelt, som 
udbydere af elektroniske 
kommunikationsnet har adgang til, og som 
den højhastighedsforberedte 
bygningsinterne infrastruktur kan tilsluttes. 
Denne forpligtelse gælder også ved større 
renoveringsarbejder på flerfamiliehuse, 
som der er ansøgt om byggetilladelse til 
efter den [Publications Office: please insert 
the exact date of the entry into force of this 
Regulation].

2. Alle nyopførte flerfamiliehuse, som der 
er ansøgt om byggetilladelse til efter den 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation], herunder socialt 
boligbyggeri, skal i eller uden for 
bygningen være udstyret med et krydsfelt, 
som udbydere af elektroniske 
kommunikationsnet har adgang til, og som 
den højhastighedsforberedte 
bygningsinterne infrastruktur kan tilsluttes. 
Denne forpligtelse gælder også ved større 
renoveringsarbejder på flerfamiliehuse, 
som der er ansøgt om byggetilladelse til 
efter den [Publications Office: please insert 
the exact date of the entry into force of this 
Regulation]. Denne forpligtelse gælder 
også for alle nyopførte bygninger 
tilhørende offentlige institutioner, som 
indeholder vigtige datasamlinger, såsom 
biblioteker, arkiver, kulturelle 
institutioner og højere 
uddannelsesinstitutioner.

Or. en
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Ændringsforslag 155
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle nyopførte flerfamiliehuse, som der 
er ansøgt om byggetilladelse til efter den 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation], skal i eller uden for bygningen
være udstyret med et krydsfelt, som 
udbydere af elektroniske 
kommunikationsnet har adgang til, og som 
den højhastighedsforberedte 
bygningsinterne infrastruktur kan tilsluttes. 
Denne forpligtelse gælder også ved større 
renoveringsarbejder på flerfamiliehuse, 
som der er ansøgt om byggetilladelse til 
efter den [Publications Office: please insert 
the exact date of the entry into force of this 
Regulation].

2. Alle nyopførte flerfamiliehuse, som der 
er ansøgt om byggetilladelse til efter den 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation], skal vurderes med hensyn til 
omkostningseffektiviteten ved i eller uden 
for bygningen at udstyre dem med et 
krydsfelt, som udbydere af elektroniske 
kommunikationsnet har adgang til, og som 
den højhastighedsforberedte 
bygningsinterne infrastruktur kan tilsluttes. 
Denne forpligtelse gælder også ved større 
renoveringsarbejder på flerfamiliehuse, 
som der er ansøgt om byggetilladelse til 
efter den [Publications Office: please insert 
the exact date of the entry into force of this 
Regulation].

Or. en

Begrundelse

Markedet leverer allerede resultater på dette område, og en forpligtelse til at udstyre nye 
bygninger samt bygninger, hvor der udføres renoveringsarbejde, med den næste generation af 
net ville øge byggesektorens omkostninger væsentligt i de nuværende vanskelige økonomiske 
tider og hæmme investeringerne.

Ændringsforslag 156
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle nyopførte flerfamiliehuse, som der 2. Alle nyopførte flerfamiliehuse, som der 
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er ansøgt om byggetilladelse til efter den 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation], skal i eller uden for bygningen 
være udstyret med et krydsfelt, som 
udbydere af elektroniske 
kommunikationsnet har adgang til, og som 
den højhastighedsforberedte 
bygningsinterne infrastruktur kan tilsluttes. 
Denne forpligtelse gælder også ved større 
renoveringsarbejder på flerfamiliehuse, 
som der er ansøgt om byggetilladelse til 
efter den [Publications Office: please insert 
the exact date of the entry into force of this 
Regulation].

er ansøgt om byggetilladelse til seks
måneder efter den [Publications Office: 
please insert the exact date of the entry into 
force of this Regulation], skal i eller uden 
for bygningen være udstyret med et 
krydsfelt, som udbydere af elektroniske 
kommunikationsnet har adgang til, og som 
den højhastighedsforberedte 
bygningsinterne infrastruktur kan tilsluttes. 
Denne forpligtelse gælder også ved større 
renoveringsarbejder på flerfamiliehuse, 
som der er ansøgt om byggetilladelse til
seks måneder efter den [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation].

Or. en

Ændringsforslag 157
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle nyopførte flerfamiliehuse, som der 
er ansøgt om byggetilladelse til efter den 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation], skal i eller uden for bygningen 
være udstyret med et krydsfelt, som 
udbydere af elektroniske 
kommunikationsnet har adgang til, og som 
den højhastighedsforberedte 
bygningsinterne infrastruktur kan tilsluttes. 
Denne forpligtelse gælder også ved større 
renoveringsarbejder på flerfamiliehuse, 
som der er ansøgt om byggetilladelse til 
efter den [Publications Office: please insert 
the exact date of the entry into force of this 
Regulation].

2. Alle nyopførte flerfamiliehuse, som der 
er ansøgt om byggetilladelse til efter den 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation], skal i eller uden for bygningen 
være udstyret med et teknologineutralt
krydsfelt, som udbydere af elektroniske 
kommunikationsnet har adgang til, og som 
den højhastighedsforberedte 
bygningsinterne infrastruktur kan tilsluttes. 
Denne forpligtelse gælder også ved større 
renoveringsarbejder på flerfamiliehuse, 
som der er ansøgt om byggetilladelse til 
efter den [Publications Office: please insert 
the exact date of the entry into force of this 
Regulation].

Or. en
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Ændringsforslag 158
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle nyopførte flerfamiliehuse, som der 
er ansøgt om byggetilladelse til efter den 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation], skal i eller uden for 
bygningen være udstyret med et krydsfelt, 
som udbydere af elektroniske 
kommunikationsnet har adgang til, og som 
den højhastighedsforberedte 
bygningsinterne infrastruktur kan tilsluttes. 
Denne forpligtelse gælder også ved større 
renoveringsarbejder på flerfamiliehuse, 
som der er ansøgt om byggetilladelse til 
efter den [Publications Office: please insert 
the exact date of the entry into force of this 
Regulation].

2. Alle nyopførte flerfamiliehuse, som der 
er ansøgt om byggetilladelse til efter den 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation], kan i eller uden for bygningen 
være udstyret med et krydsfelt, som 
udbydere af elektroniske 
kommunikationsnet har adgang til, og som 
den højhastighedsforberedte 
bygningsinterne infrastruktur kan tilsluttes. 
Denne forpligtelse gælder også ved større 
renoveringsarbejder på flerfamiliehuse, 
som der er ansøgt om byggetilladelse til 
efter den [Publications Office: please insert 
the exact date of the entry into force of this 
Regulation].

Or. en

Ændringsforslag 159
Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle nyopførte flerfamiliehuse, som der 
er ansøgt om byggetilladelse til efter den
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation], skal i eller uden for bygningen 
være udstyret med et krydsfelt, som
udbydere af elektroniske 
kommunikationsnet har adgang til, og 
som den højhastighedsforberedte 
bygningsinterne infrastruktur kan tilsluttes. 
Denne forpligtelse gælder også ved større 

2. Alle nyopførte flerfamiliehuse, som der 
er ansøgt om byggetilladelse til efter den
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation], skal i eller uden for bygningen 
være udstyret med et krydsfelt, som den 
højhastighedsforberedte bygningsinterne 
infrastruktur kan tilsluttes. Denne 
forpligtelse gælder også ved større 
renoveringsarbejder på flerfamiliehuse, 
som der er ansøgt om byggetilladelse til 
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renoveringsarbejder på flerfamiliehuse, 
som der er ansøgt om byggetilladelse til 
efter den [Publications Office: please insert 
the exact date of the entry into force of this 
Regulation]].

efter den [Publications Office: please insert 
the exact date of the entry into force of this 
Regulation].

Or. sv

Begrundelse

Det er uklart, hvad udtrykket "som udbydere af elektroniske kommunikationsnet har adgang 
til" indebærer. Potentielt kan det fortolkes som en uforholdsmæssig indskrænkning af 
ejendomsretten.

Ændringsforslag 160
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan bestemme, at der 
ved visse kategorier af bygninger, især 
enfamiliehuse, eller ved større 
renoveringsarbejder, kan dispenseres fra de 
forpligtelser, der er fastlagt i stk. 1 og 2, 
når omkostningerne ved at opfylde dem er 
uforholdsmæssigt store. Sådanne 
dispensationer skal være behørigt 
begrundede. De berørte parter skal have 
mulighed for at fremsætte bemærkninger til 
udkast til dispensation inden for en rimelig 
frist. Kommissionen skal underrettes om 
sådanne dispensationer.

3. Medlemsstaterne kan bestemme, at der 
ved visse kategorier af bygninger, især 
enfamiliehuse, eller ved større 
renoveringsarbejder, kan dispenseres fra de 
forpligtelser, der er fastlagt i stk. 1 og 2, 
når omkostningerne ved at opfylde dem er 
uforholdsmæssigt store. Sådanne 
dispensationer skal være behørigt 
begrundede. De berørte parter skal have 
mulighed for at fremsætte bemærkninger til 
udkast til dispensation inden for en rimelig 
frist. Kommissionen skal underrettes om 
sådanne dispensationer. Medlemsstaterne 
kan også bestemme, at der kan 
dispenseres fra stk. 2 med hensyn til 
bredbåndslinjer til slutbrugere i 
ejendomme, hvor der anvendes 
forretningsmodeller med åbne net.

Or. en
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Ændringsforslag 161
Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan bestemme, at der 
ved visse kategorier af bygninger, især 
enfamiliehuse, eller ved større 
renoveringsarbejder, kan dispenseres fra de 
forpligtelser, der er fastlagt i stk. 1 og 2, 
når omkostningerne ved at opfylde dem er 
uforholdsmæssigt store. Sådanne 
dispensationer skal være behørigt 
begrundede. De berørte parter skal have 
mulighed for at fremsætte bemærkninger til 
udkast til dispensation inden for en rimelig 
frist. Kommissionen skal underrettes om 
sådanne dispensationer.

3. Medlemsstaterne kan bestemme, at der 
ved visse kategorier af bygninger, især 
enfamiliehuse, eller ved større 
renoveringsarbejder, kan dispenseres fra de 
forpligtelser, der er fastlagt i stk. 1 og 2, 
når omkostningerne ved at opfylde dem er 
uforholdsmæssigt store. Sådanne 
dispensationer skal være behørigt 
begrundede. De berørte parter skal have 
mulighed for at fremsætte bemærkninger til 
udkast til dispensation inden for en rimelig 
frist. Kommissionen skal underrettes om 
sådanne dispensationer. Dispensationer fra 
stk. 2 kan også gives for adgang til 
slutbrugere i ejendomme, hvor der 
anvendes forretningsmodeller med åbne 
net.

Or. sv

Begrundelse

Det er vigtigt, at ejere af fast ejendom også fremover skal kunne anvende den i flere 
henseender stadig mere almindelige og vellykkede forretningsmodel med åbne bredbåndsnet 
og tjenestekonkurrence. Modellen har bidraget til på flere måder at give udbyggelse og 
anvendelse af bredbånd til en pris, som internationalt set er lav for slutbrugeren. Modellen 
indebærer effektiv konkurrence inden for den samme bredbåndsinfrastruktur. Den er også 
mere miljøvenlig og energieffektiv end mange andre løsninger.

Ændringsforslag 162
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan bestemme, at der 3. Medlemsstaterne kan bestemme, at der 
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ved visse kategorier af bygninger, især 
enfamiliehuse, eller ved større 
renoveringsarbejder, kan dispenseres fra de 
forpligtelser, der er fastlagt i stk. 1 og 2, 
når omkostningerne ved at opfylde dem er 
uforholdsmæssigt store. Sådanne 
dispensationer skal være behørigt 
begrundede. De berørte parter skal have 
mulighed for at fremsætte bemærkninger til 
udkast til dispensation inden for en rimelig 
frist. Kommissionen skal underrettes om 
sådanne dispensationer.

ved visse kategorier af bygninger, især 
enfamiliehuse, eller ved større 
renoveringsarbejder, kan dispenseres fra de 
forpligtelser, der er fastlagt i stk. 1 og 2, 
når omkostningerne ved at opfylde dem er 
uforholdsmæssigt store. Sådanne 
dispensationer skal være behørigt 
begrundede. De berørte parter skal have 
mulighed for at fremsætte bemærkninger til 
udkast til dispensation inden for en rimelig 
frist. Kommissionen skal underrettes om 
sådanne dispensationer. Medlemsstaterne 
kan dispensere fra stk. 2 med hensyn til 
adgang til slutbrugere, hvis der anvendes 
åbne net i ejendommen.

Or. sv

Ændringsforslag 163
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan bestemme, at der 
ved visse kategorier af bygninger, især 
enfamiliehuse, eller ved større 
renoveringsarbejder, kan dispenseres fra de 
forpligtelser, der er fastlagt i stk. 1 og 2, 
når omkostningerne ved at opfylde dem er 
uforholdsmæssigt store. Sådanne 
dispensationer skal være behørigt 
begrundede. De berørte parter skal have 
mulighed for at fremsætte bemærkninger til 
udkast til dispensation inden for en rimelig 
frist. Kommissionen skal underrettes om 
sådanne dispensationer.

3. Medlemsstaterne kan bestemme, at der 
ved visse kategorier af bygninger, især 
enfamiliehuse, eller ved større 
renoveringsarbejder, kan dispenseres fra de 
forpligtelser, der er fastlagt i stk. 1 og 2, 
når omkostningerne ved at opfylde dem er 
uforholdsmæssigt store. Sådanne 
dispensationer skal være behørigt 
begrundede. De berørte parter skal have 
mulighed for at fremsætte bemærkninger til 
udkast til dispensation inden for en rimelig 
frist.

Or. en

Ændringsforslag 164
Gunnar Hökmark
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udbydere af offentlige 
kommunikationsnet har ret til at tilslutte 
deres net i krydsfeltet for at få adgang til 
den højhastighedsforberedte 
bygningsinterne fysiske infrastruktur, 
forudsat at det sker for egen regning, og at 
det har minimal indvirkning på den private 
ejendom.

1. Udbydere af offentlige 
kommunikationsnet har, før grundejeren 
har givet sit samtykke, og hvis det er 
relevant, før økonomisk godtgørelse, ret til 
at tilslutte deres net i krydsfeltet for at få 
adgang til den højhastighedsforberedte 
bygningsinterne fysiske infrastruktur, 
forudsat at det sker for egen regning, og at 
det har minimal indvirkning på den private 
ejendom.

Or. en

Ændringsforslag 165
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udbydere af offentlige 
kommunikationsnet har ret til at tilslutte 
deres net i krydsfeltet for at få adgang til 
den højhastighedsforberedte 
bygningsinterne fysiske infrastruktur, 
forudsat at det sker for egen regning, og at 
det har minimal indvirkning på den private 
ejendom.

1. Udbydere af offentlige 
kommunikationsnet i bygninger uden åbne 
net med konkurrence om tjenesten har ret 
til at tilslutte deres net i krydsfeltet for at få 
adgang til den højhastighedsforberedte 
bygningsinterne fysiske infrastruktur, 
forudsat at det sker for egen regning, og at 
det har minimal indvirkning på den private 
ejendom.

Or. en

Begrundelse

Dette problem er blevet rejst af de interessenter, som kun stiller passiv infrastruktur til 
rådighed, og ikke leverer egne tjenester.
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Ændringsforslag 166
Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udbydere af offentlige 
kommunikationsnet har ret til at tilslutte 
deres net i krydsfeltet for at få adgang til 
den højhastighedsforberedte 
bygningsinterne fysiske infrastruktur, 
forudsat at det sker for egen regning, og at 
det har minimal indvirkning på den private 
ejendom.

1. Udbydere af offentlige 
kommunikationsnet har i bygninger uden 
åbne net med tjenestekonkurrence ret til 
at tilslutte deres net i krydsfeltet for at få 
adgang til den højhastighedsforberedte 
bygningsinterne fysiske infrastruktur, 
forudsat at det sker for egen regning, og at 
det har minimal indvirkning på den private 
ejendom.

Or. sv

Begrundelse

Det er vigtigt, at ejere af fast ejendom også fremover skal kunne anvende den i flere 
henseender stadig mere almindelige og vellykkede forretningsmodel med åbne bredbåndsnet 
og tjenestekonkurrence. Modellen har bidraget til på flere måder at give udbyggelse og 
anvendelse af bredbånd til en pris, som internationalt set er lav for slutbrugeren. Modellen 
indebærer effektiv konkurrence inden for den samme bredbåndsinfrastruktur. Den er også 
mere miljøvenlig og energieffektiv end mange andre løsninger.

Ændringsforslag 167
Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udbydere af offentlige 
kommunikationsnet har ret til at få adgang 
til eksisterende højhastighedsforberedt 
bygningsintern fysisk infrastruktur på 
rimelige vilkår, hvis duplikering er teknisk 
umulig eller økonomisk ineffektiv. Den, 
der har brugsretten til den bygningsinterne 
fysiske infrastruktur, skal tilbyde adgang 
på ikkediskriminerende vilkår.

2. Udbydere af offentlige 
kommunikationsnet har i bygninger uden 
åbne net med tjenestekonkurrence ret til 
at få adgang til eksisterende 
højhastighedsforberedt bygningsintern 
fysisk infrastruktur på rimelige vilkår, hvis 
duplikering er teknisk umulig eller 
økonomisk ineffektiv. Den, der har 
brugsretten til den bygningsinterne fysiske 
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infrastruktur, skal tilbyde adgang på 
ikkediskriminerende vilkår.

Or. sv

Begrundelse

Det er vigtigt, at ejere af fast ejendom også fremover skal kunne anvende den i flere 
henseender stadig mere almindelige og vellykkede forretningsmodel med åbne bredbåndsnet 
og tjenestekonkurrence. Modellen har bidraget til på flere måder at give udbyggelse og 
anvendelse af bredbånd til en pris, som internationalt set er lav for slutbrugeren. Modellen 
indebærer effektiv konkurrence inden for den samme bredbåndsinfrastruktur. Den er også 
mere miljøvenlig og energieffektiv end mange andre løsninger.

Ændringsforslag 168
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udbydere af offentlige 
kommunikationsnet har ret til at få adgang 
til eksisterende højhastighedsforberedt 
bygningsintern fysisk infrastruktur på 
rimelige vilkår, hvis duplikering er teknisk 
umulig eller økonomisk ineffektiv. Den, 
der har brugsretten til den bygningsinterne 
fysiske infrastruktur, skal tilbyde adgang 
på ikkediskriminerende vilkår.

2. Udbydere af offentlige 
kommunikationsnet i bygninger uden åbne 
net med konkurrence om tjenesten har ret 
til at få adgang til eksisterende 
højhastighedsforberedt bygningsintern 
fysisk infrastruktur på rimelige vilkår, hvis 
duplikering er teknisk umulig eller 
økonomisk ineffektiv. Den, der har 
brugsretten til den bygningsinterne fysiske 
infrastruktur, skal tilbyde adgang på 
ikkediskriminerende vilkår.

Or. en

Begrundelse

Dette problem er blevet rejst af udbydere af passiv infrastruktur.

Ændringsforslag 169
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvor der ikke er højhastighedsforberedt 
bygningsintern fysisk infrastruktur, har 
udbydere af offentlige kommunikationsnet 
ret til at tilslutte deres netudstyr hos en 
abonnent på elektronisk 
højhastighedskommunikation, forudsat at 
denne indvilger heri, og forudsat at det sker 
for egen regning og minimerer 
indvirkningerne på den private ejendom.

4. Hvor der ikke er højhastighedsforberedt 
bygningsintern fysisk infrastruktur, har 
udbydere af offentlige kommunikationsnet 
ret til at tilslutte deres netudstyr hos en 
abonnent på elektronisk 
højhastighedskommunikation, forudsat at 
denne indvilger heri, og forudsat at det sker 
for egen regning og minimerer 
indvirkningerne på den private ejendom.
Hvis der ikke indgås en aftale om at 
tilslutte dette netudstyr, kan abonnenten 
eller udbydere af offentlige 
kommunikationsnet indbringe sagen for 
det kompetente tvistbilæggelsesorgan.

Or. en

Ændringsforslag 170
Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne kan dispensere fra 
stk. 1 og 2 for adgang til slutbrugere i 
ejendomme, hvor der anvendes 
forretningsmodeller med åbne net.

Or. sv

Begrundelse

Det er vigtigt, at ejere af fast ejendom også fremover skal kunne anvende den i flere 
henseender stadig mere almindelige og vellykkede forretningsmodel med åbne bredbåndsnet 
og tjenestekonkurrence. Modellen har bidraget til på flere måder at give udbyggelse og 
anvendelse af bredbånd til en pris, som internationalt set er lav for slutbrugeren. Modellen 
indebærer effektiv konkurrence inden for den samme bredbåndsinfrastruktur. Den er også 
mere miljøvenlig og energieffektiv end mange andre løsninger.
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Ændringsforslag 171
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne kan også bestemme, 
at der kan dispenseres fra stk. 2 med 
hensyn til bredbåndslinjer til slutbrugere i 
ejendomme, hvor der anvendes 
forretningsmodeller med åbne net.

Or. en

Ændringsforslag 172
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne kan dispensere fra 
bestemmelserne i stk. 1 og 2 for adgang til 
slutbrugere i ejendomme, hvor der 
anvendes forretningsmodeller med åbne 
net.

Or. sv

Ændringsforslag 173
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den nationale tilsynsmyndighed, der 
varetager de opgaver, der er omhandlet i 
artikel 20 i direktiv 2002/21/EF, udfører 
funktionen som nationalt 
tvistbilæggelsesorgan, jf. artikel 3, stk. 4, 
artikel 4, stk. 9, artikel 5, stk. 4, og artikel 

1. Den nationale tilsynsmyndighed, der 
varetager de opgaver, der er omhandlet i 
artikel 20 i direktiv 2002/21/EF, udfører 
funktionen som nationalt 
tvistbilæggelsesorgan, jf. artikel 3, stk. 4, 
artikel 4, stk. 9, artikel 5, stk. 4, og artikel 
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8, stk. 3, medmindre medlemsstaten 
udpeger andre kompetente organer.

8, stk. 3, medmindre medlemsstaten 
udpeger andre kompetente organer.

Hvis en medlemsstat beslutter at udpege 
den nationale tilsynsmyndighed, der 
varetager de opgaver, der er omhandlet i 
artikel 20 i direktiv 2002/21/EF, som 
tvistbilæggelsesorgan skal den indhente 
en udtalelse fra tilsynsmyndigheden, før 
den træffer en bindende afgørelse 
vedrørende fastsættelsen af rimelige 
vilkår, betingelser og priser.

Or. en

Ændringsforslag 174
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den nationale tilsynsmyndighed, der 
varetager de opgaver, der er omhandlet i 
artikel 20 i direktiv 2002/21/EF, udfører 
funktionen som nationalt 
tvistbilæggelsesorgan, jf. artikel 3, stk. 4, 
artikel 4, stk. 9, artikel 5, stk. 4, og artikel 
8, stk. 3, medmindre medlemsstaten 
udpeger andre kompetente organer.

1. Den nationale tilsynsmyndighed, der 
varetager de opgaver, der er omhandlet i 
artikel 20 i direktiv 2002/21/EF, udfører 
funktionen som nationalt 
tvistbilæggelsesorgan, jf. artikel 3, stk. 4, 
artikel 4, stk. 9, artikel 5, stk. 4, og artikel 
8, stk. 3, medmindre medlemsstaten 
udpeger andre kompetente organer, som er 
bedre stillet til at vurdere konsekvenserne, 
særlig på vandområdet.

Or. en

Ændringsforslag 175
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den nationale tilsynsmyndighed, der 3. Den nationale tilsynsmyndighed, der 
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varetager de opgaver, der er omhandlet i 
artikel 20 i direktiv 2002/21/EF, udfører de 
funktioner, der påhviler den centrale 
dokumentationstjeneste, jf. artikel 4 og 
artikel 6, medmindre medlemsstaten 
udpeger andre kompetente organer.

varetager de opgaver, der er omhandlet i 
artikel 20 i direktiv 2002/21/EF, udfører de 
funktioner, der påhviler den centrale 
dokumentationstjeneste, jf. artikel 4 og 
artikel 6, medmindre medlemsstaten 
udpeger andre kompetente organer, særlig 
et offentligt organ på nationalt eller lokalt 
plan.

Or. fr

Begrundelse

Nogle lokale myndigheder i medlemsstaterne har allerede iværksat aftaler om udveksling af 
kartografiske data vedrørende fælles platforme. Hvis der findes en sådan foranstaltning, er 
der ingen interesse i at pålægge en fælles myndighed på et andet niveau end den lokale 
myndighed.

Ændringsforslag 176
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den nationale tilsynsmyndighed, der 
varetager de opgaver, der er omhandlet i 
artikel 20 i direktiv 2002/21/EF, udfører de 
funktioner, der påhviler den centrale 
dokumentationstjeneste, jf. artikel 4 og 
artikel 6, medmindre medlemsstaten 
udpeger andre kompetente organer.

3. Den nationale tilsynsmyndighed, der 
varetager de opgaver, der er omhandlet i 
artikel 20 i direktiv 2002/21/EF, udfører de 
funktioner, der påhviler den centrale 
dokumentationstjeneste, jf. artikel 4 og 
artikel 6, medmindre medlemsstaten 
udpeger andre kompetente organer, særlig 
et offentligt organ på nationalt eller lokalt 
plan.

Or. en

Begrundelse

Nogle lokale myndigheder i medlemsstaterne har allerede iværksat aftaler om udveksling af 
kartografiske data vedrørende fælles platforme. Hvis der findes en sådan foranstaltning, er 
der ingen interesse i at pålægge en fælles myndighed på et andet niveau end den lokale 
myndighed.
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Ændringsforslag 177
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest den 
[Publications Office: please insert the exact 
date: entry into force of this Regulation + 3 
years] en rapport for Europa-Parlamentet 
og Rådet om gennemførelsen af denne 
forordning. Rapporten skal omfatte et 
resumé af virkningerne af de 
foranstaltninger, der er omfattet af denne 
forordning, og en vurdering af de 
fremskridt, der gøres med at nå målene.

Kommissionen forelægger senest den 
[Publications Office: please insert the exact 
date: entry into force of this Regulation + 3 
years] en rapport for Europa-Parlamentet 
og Rådet om gennemførelsen af dette 
direktiv. Rapporten skal omfatte et resumé 
af virkningerne af de foranstaltninger, der 
er omfattet af denne forordning, og en 
vurdering af de fremskridt, der gøres med 
at nå målene.

Or. en

Ændringsforslag 178
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft på
tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Dette direktiv træder i kraft på XXXX efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions
Tidende.

Or. en

Begrundelse

Skal aftales mellem medlovgiverne.

Ændringsforslag 179
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Dette direktiv træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. en

Ændringsforslag 180
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning er bindende i alle 
enkeltheder og gælder umiddelbart i hver 
medlemsstat.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 181
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a
Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Or. en


