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Ändringsförslag 24
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Avdelning 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA KOMMISSIONENS 
REKOMMENDATION

om åtgärder för att minska kostnaderna för 
utbyggnad av höghastighetsnät för 
elektronisk kommunikation

om åtgärder för att minska kostnaderna för 
utbyggnad av höghastighetsnät för 
elektronisk kommunikation

(Text av betydelse för EES) (Text av betydelse för EES)
(Detta ändringsförslag gäller hela texten.)

Or. de

Motivering

På området för den inre marknaden råder enligt artikel 4.2 a i EUF-fördraget delad 
befogenhet. Dessutom måste hänsyn tas till proportionalitetsprincipen enligt artikel 5 i 
EUF-fördraget. Målen för de planerade åtgärderna kan i tillräcklig utsträckning uppnås av 
medlemsstaterna. Det behöver inte antas någon harmoniseringsåtgärd eller en förordning 
från Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag 25
Giles Chichester

Förslag till förordning
Rubrik 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS DIREKTIV

om åtgärder för att minska kostnaderna för 
utbyggnad av höghastighetsnät för 

om åtgärder för att minska kostnaderna för 
utbyggnad av höghastighetsnät för 
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elektronisk kommunikation elektronisk kommunikation
(Text av betydelse för EES) (Text av betydelse för EES)

Or. en

Motivering

(Denna ändring berör hela texten. Om den antas kommer det att innebära motsvarande 
ändringar i hela texten.)

Ändringsförslag 26
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Avdelning 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS DIREKTIV

om åtgärder för att minska kostnaderna för 
utbyggnad av höghastighetsnät för 
elektronisk kommunikation

om åtgärder för att minska kostnaderna för 
utbyggnad av höghastighetsnät för 
elektronisk kommunikation

(Text av betydelse för EES) (Text av betydelse för EES)

Or. de

Motivering

Mot bakgrund av subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen i artikel 5 i 
EUF-fördraget bör denna text antas i form av ett direktiv. Förordningsformen är ett hinder 
för den nödvändiga flexibiliteten när det gäller nationella eller regionala särdrag, skapar 
onödig byråkrati och tar inte hänsyn till existerande bestämmelser i medlemsstaterna. Därför 
bör även i det följande begreppet ”förordning” ersättas med ”direktiv”.

Ändringsförslag 27
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till förordning
Rubrik 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS DIREKTIV

om åtgärder för att minska kostnaderna för 
utbyggnad av höghastighetsnät för 
elektronisk kommunikation

om åtgärder för att minska kostnaderna för 
utbyggnad av höghastighetsnät för 
elektronisk kommunikation

(Text av betydelse för EES) (Text av betydelse för EES)

Or. en

Motivering

En förordning tar inte hänsyn till nationella skillnader, till exempel konkurrensnivån. EU bör 
ge medlemsstaterna möjlighet att genomföra åtgärderna på ett sätt som är förenligt med 
deras nationella situation.

Ändringsförslag 28
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Rubrik 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS DIREKTIV

om åtgärder för att minska kostnaderna för 
utbyggnad av höghastighetsnät för 
elektronisk kommunikation

om åtgärder för att minska kostnaderna för 
utbyggnad av höghastighetsnät för 
elektronisk kommunikation

(Text av betydelse för EES) (Text av betydelse för EES)

Or. en

Motivering

Det här är en övergripande ändring som syftar till att ersätta ”förordning” med ”direktiv” i 
hela texten. För att förslaget ska få så stor effekt som möjligt är det viktigt att 
medlemsstaterna kan tillämpa de föreslagna bestämmelserna på ett flexibelt sätt, i enlighet 
med nationella omständigheter. Medlemsstaterna bestämmer själva över områden som 
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äganderätt, markägares rättigheter och lokala byggnadstillstånd, och alla föreslagna 
åtgärder måste respektera subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 29
Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Rubrik 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS DIREKTIV

om åtgärder för att minska kostnaderna för 
utbyggnad av höghastighetsnät för 
elektronisk kommunikation

om åtgärder för att minska kostnaderna för 
utbyggnad av höghastighetsnät för 
elektronisk kommunikation

(Text av betydelse för EES) (Text av betydelse för EES)

(Detta ändringsförslag berör hela texten.)

Or. en

Motivering

Denna ändring berör hela texten. Elnätsägare har uttryckt stor oro över förslaget, och det 
har inkommit 14 negativa yttranden från medlemsstaternas nationella parlament rörande 
dess förenlighet med subsidiaritetsprincipen. Detta skulle kunna få parlamentet att 
ifrågasätta huruvida texten i nuläget bör genomföras i form av en förordning. Det står också 
klart att förordningen i stor utsträckning syftar till att reglera frågor av lokal natur. 
Dessutom förefaller det som om det redan finns en hög medvetenhet på lokal nivå om vikten 
av att utnyttja synergieffekter.

Ändringsförslag 30
Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Beaktandeled 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

efter översändande av utkastet till med beaktande av yttrandena om utkastet 
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lagstiftningsakt till de nationella 
parlamenten,

till lagstiftningsakt från de nationella 
parlamenten,

Or. en

Motivering

Dessa yttranden är redan kända och finns i databasen Ipex.

Ändringsförslag 31
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Informations- och 
kommunikationsteknik utgör själva 
kärnan i det digitala samhället och står i 
dag för ca 20 % av EU:s årliga 
produktivitetstillväxt och 4,5 % av EU:s 
BNP samt genererar 25 % av de privata 
investeringarna inom forskning och 
utveckling. Den kan således ge ett 
utomordentligt stort bidrag till tillväxt och 
sysselsättning.

Or. en

Ändringsförslag 32
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Medlemsstaterna har erkänt betydelsen 
av att bygga ut höghastighetsbredband och
gett sitt stöd till de ambitiösa målen i
kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 

(2) EU och dess medlemsstater har erkänt 
betydelsen av att bygga ut 
höghastighetsbredband och vill ge sitt stöd 
till de ambitiösa målen. Kommissionens 
meddelande till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
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Regionkommittén Den digitala agendan för 
Europa - Drivkraft för den europeiska 
digitala tillväxten29 (nedan kallad den 
digitala agendan): 100 % 
bredbandstäckning senast 2013, och 
hastigheter på 30 Mbit/s för alla hushåll
och internetanslutningar på över 
100 Mbit/s för minst hälften av hushållen 
senast 2020.

kommittén och Regionkommittén Den 
digitala agendan för Europa - Drivkraft för 
den europeiska digitala tillväxten29 (nedan 
kallad den digitala agendan) slår fast att 
2020 ska alla i Europa ha tillgång till 
internethastigheter på över 30 Mbit/s och 
att 50 % eller fler av alla europeiska
hushåll ska abonnera på
internetanslutningar på över 100 Mbit/s. 
Med tanke på den snabba tekniska 
utvecklingen som ger oss 
internetanslutningar med än högre 
hastighet och den ökade efterfrågan på 
e-tjänster är det emellertid i dag lämpligt 
att sätta mer ambitiösa mål, med 
hastigheter för internetanslutningar på 
över 100 Mbit/s och tillgång till 1 Gbit/s 
för 50 % av hushållen senast 2020, i 
enlighet med Europaparlamentets 
resolution om den digitala agendan för 
tillväxt, rörlighet och sysselsättning: dags 
att lägga in en högre växel 29a.

__________________ __________________
29 KOM(2010) 245. Se även översynen av 
den digitala agendan, KOM (2012) 784 
slutlig.

29 COM(2010)0245. Se även översynen av 
den digitala agendan, COM(2012)0784.

29a (2013/2593(RSP)).

Or. en

Ändringsförslag 33
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Medlemsstaterna har erkänt betydelsen 
av att bygga ut höghastighetsbredband och 
gett sitt stöd till de ambitiösa målen i 
kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén Den digitala agendan för 

(2) Medlemsstaterna har erkänt betydelsen 
av att bygga ut höghastighetsbredband och 
gett sitt stöd till målen i kommissionens 
meddelande till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén Den 
digitala agendan för Europa - Drivkraft för 
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Europa - Drivkraft för den europeiska 
digitala tillväxten29 (nedan kallad den 
digitala agendan): 100 % 
bredbandstäckning senast 2013, och 
hastigheter på 30 Mbit/s för alla hushåll 
och internetanslutningar på över 
100 Mbit/s för minst hälften av hushållen 
senast 2020.

den europeiska digitala tillväxten29 (nedan 
kallad den digitala agendan): 100 % 
bredbandstäckning senast 2013, och 
hastigheter på 30 Mbit/s för alla hushåll 
och internetanslutningar på över 
100 Mbit/s för minst hälften av hushållen 
senast 2020. Med tanke på den snabba 
utvecklingen som ger oss 
internetanslutningar med än högre 
hastighet är det emellertid i dag lämpligt 
att för alla unionens hushåll ha som mål 
internetanslutningar på över 100 Mbit/s 
och tillgång till 1 Gbit/s för 50 % av 
hushållen, i enlighet med 
Europaparlamentets resolution om den 
digitala agendan för tillväxt, rörlighet och 
sysselsättning: dags att lägga in en högre 
växel.

__________________ __________________
29 KOM (2010) 245. Se även översynen av 
den digitala agendan, KOM (2012) 784 
slutlig.

29 COM(2010)0245. Se även översynen av 
den digitala agendan, COM(2012)0784.

Or. en

Ändringsförslag 34
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Medlemsstaterna har erkänt betydelsen 
av att bygga ut höghastighetsbredband och 
gett sitt stöd till de ambitiösa målen i 
kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och
Regionkommittén Den digitala agendan för 
Europa - Drivkraft för den europeiska 
digitala tillväxten29 (nedan kallad den 
digitala agendan): 100 % 
bredbandstäckning senast 2013, och 
hastigheter på 30 Mbit/s för alla hushåll 

(2) Medlemsstaterna har erkänt att det är 
nödvändigt att bygga ut 
höghastighetsbredband för att de ska 
kunna fullgöra sina åtaganden 
beträffande målen i kommissionens 
meddelande till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén Den 
digitala agendan för Europa - Drivkraft för 
den europeiska digitala tillväxten29 (nedan 
kallad den digitala agendan): 100 % 
bredbandstäckning senast 2013, och 
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och internetanslutningar på över 
100 Mbit/s för minst hälften av hushållen 
senast 2020.

hastigheter på 30 Mbit/s för alla hushåll 
och internetanslutningar på över 
100 Mbit/s för minst hälften av hushållen 
senast 2020. Dessa mål måste emellertid 
ses som ett absolut minimum, och 
unionen måste satsa på mer ambitiösa 
bredbandsmål.

__________________ __________________
29 KOM (2010) 245. Se även översynen av 
den digitala agendan, KOM (2012) 784 
slutlig.

29 COM(2010)0245. Se även översynen av 
den digitala agendan, COM(2012)0784.

Or. en

Ändringsförslag 35
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Det beräknas att 50 miljarder 
apparater kommer att vara kopplade till 
internet 2020, och den globala 
datatrafiken förväntas ha femtonfaldigats 
i slutet av 2017. Denna exponentiella 
ökning av bredbandstrafiken kommer att 
kräva ambitiösa strategier på unions- och 
medlemsstatsnivå för att öka kapaciteten 
både för fasta och mobila nät om EU ska 
uppnå större tillväxt, konkurrenskraft och 
produktivitet.

Or. en

Ändringsförslag 36
Herbert Reul

Förslag till förordning
Skäl 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I den digitala agendan fastställs också 
att det behövs strategier för att sänka 
kostnaderna för bredbandsutbyggnad i hela 
unionen, bland annat genom fungerande 
planering och samordning och minskad 
administrativ börda.

(3) I den digitala agendan fastställs också 
att det behövs strategier för att sänka 
kostnaderna för bredbandsutbyggnad i hela 
unionen, bland annat genom fungerande 
planering och samordning, en 
branschövergripande och konvergerande 
användning av befintliga 
kommunikationsinfrastrukturer inklusive 
moderna infrastrukturer för 
sändningsteknik, bättre lagstiftning och 
minskad administrativ börda.

Or. de

Ändringsförslag 37
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Att sänka kostnaderna för 
utbyggnaden av höghastighetsnät för 
elektronisk kommunikation skulle också 
bidra till en digitalisering av den 
offentliga sektorn, vilket utöver minskade 
kostnader för offentlig förvaltning och 
mer effektiva tjänster för medborgarna 
skulle leda till en digital hävstångseffekt 
inom alla sektorer av ekonomin.

Or. en

Ändringsförslag 38
Herbert Reul

Förslag till förordning
Skäl 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Utbyggnaden av höghastighetsnät för 
fast och trådlös elektronisk kommunikation 
i hela unionen förutsätter stora 
investeringar, varav en stor del utgörs av 
kostnaderna för bygg- och 
anläggningsarbeten.

(5) Utbyggnaden av höghastighetsnät för 
fast och trådlös elektronisk kommunikation 
i hela unionen förutsätter stora 
investeringar, varav en stor del utgörs av 
kostnaderna för bygg- och 
anläggningsarbeten. Att (delvis) avstå från 
kostnadsintensiva anläggningsarbeten 
kan bidra till effektiv bredbandstäckning.

Or. de

Ändringsförslag 39
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) De åtgärder som syftar till att 
effektivisera användningen av befintlig 
infrastruktur och att minska kostnaderna 
och hindren vid genomförandet av nya 
bygg- och anläggningsprojekt bör i hög 
grad bidra till att säkerställa en snabb och 
omfattande utbyggnad av höghastighetsnät 
för elektronisk kommunikation och 
samtidigt bibehålla en effektiv konkurrens.

(7) De åtgärder som syftar till att 
effektivisera användningen av befintlig 
infrastruktur och att minska kostnaderna 
och hindren vid genomförandet av nya 
bygg- och anläggningsprojekt bör i hög 
grad bidra till att säkerställa en snabb och 
omfattande utbyggnad av höghastighetsnät 
för elektronisk kommunikation och 
samtidigt bibehålla en effektiv konkurrens, 
utan att inverka negativt på den befintliga 
allmänna infrastrukturens säkerhet, 
skydd och funktion.

Or. en

Ändringsförslag 40
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 9



AM\1005010SV.doc 13/101 PE519.832v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Denna förordning syftar till att 
föreskriva en uppsättning minimirättigheter 
och minimiskyldigheter som är tillämpliga 
i hela unionen för att främja utbyggnaden 
av höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation och samordning mellan 
sektorer. Detta skulle skapa lika 
minimivillkor för alla, men inte påverka 
befintlig bästa praxis, mer detaljerade 
bestämmelser och villkor på nationell och 
lokal nivå eller andra åtgärder som 
kompletterar dessa rättigheter och 
skyldigheter, i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen.

(9) Detta direktiv syftar till att föreskriva 
en uppsättning minimirättigheter och 
minimiskyldigheter som är tillämpliga i 
hela unionen för att främja utbyggnaden av 
höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation och samordning mellan 
sektorer, med respekt för subsidiaritets-
och proportionalitetsprinciperna. Detta 
skulle skapa lika minimivillkor för alla, 
men inte påverka befintlig bästa praxis, 
mer detaljerade bestämmelser och villkor 
på nationell och lokal nivå eller andra 
åtgärder som kompletterar dessa rättigheter 
och skyldigheter, i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 41
Kent Johansson

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Denna förordning syftar till att 
föreskriva en uppsättning minimirättigheter 
och minimiskyldigheter som är tillämpliga 
i hela unionen för att främja utbyggnaden 
av höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation och samordning mellan 
sektorer. Detta skulle skapa lika 
minimivillkor för alla, men inte påverka 
befintlig bästa praxis, mer detaljerade 
bestämmelser och villkor på nationell och 
lokal nivå eller andra åtgärder som 
kompletterar dessa rättigheter och 
skyldigheter, i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen.

(9) Denna förordning syftar till att 
föreskriva en uppsättning minimirättigheter 
och minimiskyldigheter som är tillämpliga 
i hela unionen för att främja utbyggnaden 
av höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation och samordning mellan 
sektorer. Detta skulle skapa lika 
minimivillkor för alla, men inte påverka 
befintlig bästa praxis, mer detaljerade 
bestämmelser och villkor på nationell och 
lokal nivå eller andra åtgärder som 
kompletterar dessa rättigheter och 
skyldigheter, i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen. Syftet är också att 
främja öppenhet och effektiv konkurrens 
för tjänster i näten.
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Or. sv

Ändringsförslag 42
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Denna förordning syftar till att 
föreskriva en uppsättning minimirättigheter 
och minimiskyldigheter som är tillämpliga 
i hela unionen för att främja utbyggnaden 
av höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation och samordning mellan 
sektorer. Detta skulle skapa lika 
minimivillkor för alla, men inte påverka 
befintlig bästa praxis, mer detaljerade 
bestämmelser och villkor på nationell och 
lokal nivå eller andra åtgärder som 
kompletterar dessa rättigheter och 
skyldigheter, i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen.

(9) Detta direktiv syftar till att föreskriva 
en uppsättning minimirättigheter och 
minimiskyldigheter som är tillämpliga i 
hela unionen för att främja utbyggnaden av 
höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation och samordning mellan 
sektorer. Detta skulle skapa lika 
minimivillkor för alla, men inte påverka 
befintlig bästa praxis, mer detaljerade 
bestämmelser och villkor på nationell och 
lokal nivå eller andra åtgärder som 
kompletterar dessa rättigheter och 
skyldigheter, i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 43
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Lex specialis innebär att om mer 
specifika bestämmelser i enlighet med 
EU-lagstiftningen är tillämpliga, bör dessa 
ha företräde framför den miniminivå av 
rättigheter och skyldigheter som föreskrivs 
i denna förordning. Därför bör denna 
förordning inte påverka tillämpningen av 
EU-lagstiftning och i synnerhet inte 
eventuella särskilda lagstiftningsåtgärder, 

(10) Lex specialis innebär att om mer 
specifika bestämmelser i enlighet med 
EU-lagstiftningen är tillämpliga, bör dessa 
ha företräde framför den miniminivå av 
rättigheter och skyldigheter som föreskrivs 
i detta direktiv. Därför bör detta direktiv
inte påverka tillämpningen av 
EU-lagstiftning och i synnerhet inte 
eventuella särskilda lagstiftningsåtgärder, 
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inbegripet införande av åtaganden för 
företag som har ett betydande inflytande på 
marknaden, som tillämpas i enlighet med 
unionens regelverk för elektronisk 
kommunikation (Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/21/EG av den 
7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk 
för elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (ramdirektiv)32, 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 
om auktorisation för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster
(auktorisationsdirektiv)33, 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 
om tillträde till och samtrafik mellan 
elektroniska kommunikationsnät och 
tillhörande faciliteter (tillträdesdirektiv)34, 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 
om samhällsomfattande tjänster och 
användares rättigheter avseende 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (direktiv om 
samhällsomfattande tjänster)35 och 
kommissionens direktiv 2002/77/EG av 
den 16 september 2002 om konkurrens på 
marknaderna för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster36).

inbegripet införande av åtaganden för 
företag som har ett betydande inflytande på 
marknaden, som tillämpas i enlighet med 
unionens regelverk för elektronisk 
kommunikation (Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/21/EG av den 
7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk 
för elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (ramdirektiv)32, 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 
om auktorisation för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster
(auktorisationsdirektiv)33, 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 
om tillträde till och samtrafik mellan 
elektroniska kommunikationsnät och 
tillhörande faciliteter (tillträdesdirektiv)34, 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 
om samhällsomfattande tjänster och 
användares rättigheter avseende 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (direktiv om 
samhällsomfattande tjänster)35 och 
kommissionens direktiv 2002/77/EG av 
den 16 september 2002 om konkurrens på 
marknaderna för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster36).

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

Or. en

Ändringsförslag 44
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler
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Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Det kan vara betydligt mer effektivt 
för operatörer av elektroniska 
kommunikationsnät, i synnerhet nya 
aktörer, att återanvända befintlig fysisk 
infrastruktur, även sådan som hör till andra 
allmännyttiga tjänster, för att bygga ut 
elektroniska kommunikationsnät, i 
synnerhet i områden där inga lämpliga 
elektroniska kommunikationsnät finns 
tillgängliga eller där det kanske inte är 
ekonomiskt genomförbart att bygga upp ny 
fysisk infrastruktur. Synergieffekter mellan 
olika sektorer kan också avsevärt minska 
behovet av bygg- och anläggningsarbeten 
för utbyggnad av elektroniska 
kommunikationsnät och därmed också de 
sociala och miljömässiga kostnaderna som 
dessa medför, till exempel föroreningar, 
störningar och trafikbelastningar. Därför 
bör denna förordning inte endast vara 
tillämplig på operatörer av elektroniska 
kommunikationsnät, utan på alla ägare 
eller innehavare av nyttjanderätter 
avseende stor, samhällsomfattande fysisk 
infrastruktur som lämpar sig för element av 
elektroniska kommunikationsnät, t.ex. nät 
för el, gas, vatten och avlopp, 
uppvärmning och transporter.

(11) Det kan vara betydligt mer effektivt 
för operatörer av elektroniska 
kommunikationsnät, i synnerhet nya 
aktörer, att återanvända befintlig fysisk 
infrastruktur, även sådan som hör till andra 
allmännyttiga tjänster, för att bygga ut 
elektroniska kommunikationsnät, i 
synnerhet i områden där inga lämpliga 
elektroniska kommunikationsnät finns 
tillgängliga eller där det kanske inte är 
ekonomiskt genomförbart att bygga upp ny 
fysisk infrastruktur. Mot denna bakgrund 
bör det också undersökas om
synergieffekter mellan olika sektorer 
avsevärt kan minska behovet av bygg- och 
anläggningsarbeten för utbyggnad av 
elektroniska kommunikationsnät och 
därmed också de sociala och miljömässiga 
kostnaderna som dessa medför, till 
exempel föroreningar, störningar och 
trafikbelastningar. Därför bör denna 
förordning inte endast vara tillämplig på 
operatörer av elektroniska 
kommunikationsnät, utan på alla ägare 
eller innehavare av nyttjanderätter 
avseende stor, samhällsomfattande fysisk 
infrastruktur som lämpar sig för element av 
elektroniska kommunikationsnät, t.ex. nät 
för el, gas och transporter.

Or. de

Motivering

Av tekniska, rättsliga och hygieniska skäl är inte all infrastruktur lämplig för återanvändning.

Ändringsförslag 45
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler
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Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Det kan vara betydligt mer effektivt 
för operatörer av elektroniska 
kommunikationsnät, i synnerhet nya 
aktörer, att återanvända befintlig fysisk 
infrastruktur, även sådan som hör till andra 
allmännyttiga tjänster, för att bygga ut 
elektroniska kommunikationsnät, i 
synnerhet i områden där inga lämpliga 
elektroniska kommunikationsnät finns 
tillgängliga eller där det kanske inte är 
ekonomiskt genomförbart att bygga upp ny 
fysisk infrastruktur. Synergieffekter mellan 
olika sektorer kan också avsevärt minska 
behovet av bygg- och anläggningsarbeten 
för utbyggnad av elektroniska 
kommunikationsnät och därmed också de 
sociala och miljömässiga kostnaderna som 
dessa medför, till exempel föroreningar, 
störningar och trafikbelastningar. Därför 
bör denna förordning inte endast vara 
tillämplig på operatörer av elektroniska 
kommunikationsnät, utan på alla ägare 
eller innehavare av nyttjanderätter 
avseende stor, samhällsomfattande fysisk 
infrastruktur som lämpar sig för element av 
elektroniska kommunikationsnät, t.ex. nät 
för el, gas, vatten och avlopp, uppvärmning 
och transporter.

(11) Det kan vara betydligt mer effektivt 
för operatörer av elektroniska 
kommunikationsnät, i synnerhet nya 
aktörer, att återanvända befintlig och för 
detta ändamål lämplig fysisk infrastruktur, 
även sådan som hör till andra 
allmännyttiga tjänster, för att bygga ut 
elektroniska kommunikationsnät, i 
synnerhet i områden där inga lämpliga 
elektroniska kommunikationsnät finns 
tillgängliga eller där det kanske inte är 
ekonomiskt genomförbart att bygga upp ny 
fysisk infrastruktur. Synergieffekter mellan 
olika sektorer kan också avsevärt minska 
behovet av bygg- och anläggningsarbeten 
för utbyggnad av elektroniska 
kommunikationsnät och därmed också de 
sociala och miljömässiga kostnaderna som 
dessa medför, till exempel föroreningar, 
störningar och trafikbelastningar. Därför 
bör denna förordning inte endast vara 
tillämplig på operatörer av elektroniska 
kommunikationsnät, utan på alla ägare 
eller innehavare av nyttjanderätter 
avseende stor, samhällsomfattande fysisk 
infrastruktur som lämpar sig för element av 
elektroniska kommunikationsnät, t.ex. nät 
för el, gas, vatten och avlopp, uppvärmning 
och transporter.

Or. de

Ändringsförslag 46
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Det kan vara betydligt mer effektivt (11) Det kan vara betydligt mer effektivt 
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för operatörer av elektroniska 
kommunikationsnät, i synnerhet nya 
aktörer, att återanvända befintlig fysisk 
infrastruktur, även sådan som hör till andra 
allmännyttiga tjänster, för att bygga ut 
elektroniska kommunikationsnät, i 
synnerhet i områden där inga lämpliga 
elektroniska kommunikationsnät finns 
tillgängliga eller där det kanske inte är 
ekonomiskt genomförbart att bygga upp ny 
fysisk infrastruktur. Synergieffekter mellan 
olika sektorer kan också avsevärt minska 
behovet av bygg- och anläggningsarbeten 
för utbyggnad av elektroniska 
kommunikationsnät och därmed också de 
sociala och miljömässiga kostnaderna som 
dessa medför, till exempel föroreningar, 
störningar och trafikbelastningar. Därför 
bör denna förordning inte endast vara 
tillämplig på operatörer av elektroniska 
kommunikationsnät, utan på alla ägare 
eller innehavare av nyttjanderätter 
avseende stor, samhällsomfattande fysisk 
infrastruktur som lämpar sig för element av 
elektroniska kommunikationsnät, t.ex. nät 
för el, gas, vatten och avlopp, uppvärmning 
och transporter.

för operatörer av elektroniska 
kommunikationsnät, i synnerhet nya 
aktörer, att återanvända befintlig fysisk 
infrastruktur, även sådan som hör till andra 
allmännyttiga tjänster, för att bygga ut 
elektroniska kommunikationsnät, i 
synnerhet i områden där inga lämpliga 
elektroniska kommunikationsnät finns 
tillgängliga eller där det kanske inte är 
ekonomiskt genomförbart att bygga upp ny 
fysisk infrastruktur. Synergieffekter mellan 
olika sektorer kan också avsevärt minska 
behovet av bygg- och anläggningsarbeten 
för utbyggnad av elektroniska 
kommunikationsnät och därmed också de 
sociala och miljömässiga kostnaderna som 
dessa medför, till exempel föroreningar, 
störningar och trafikbelastningar. Därför 
bör detta direktiv inte endast vara 
tillämplig på operatörer av elektroniska 
kommunikationsnät, utan på alla ägare 
eller innehavare av nyttjanderätter 
avseende stor, samhällsomfattande fysisk 
infrastruktur som lämpar sig för element av 
elektroniska kommunikationsnät, t.ex. nät 
för el, gas, vatten och avlopp, uppvärmning 
och transporter.

Or. en

Ändringsförslag 47
Peter Simon

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Det kan vara betydligt mer effektivt 
för operatörer av elektroniska 
kommunikationsnät, i synnerhet nya 
aktörer, att återanvända befintlig fysisk 
infrastruktur, även sådan som hör till andra 
allmännyttiga tjänster, för att bygga ut 
elektroniska kommunikationsnät, i 
synnerhet i områden där inga lämpliga 

(11) Det kan vara betydligt mer effektivt 
för operatörer av elektroniska 
kommunikationsnät, i synnerhet nya 
aktörer, att återanvända befintlig fysisk 
infrastruktur, även sådan som hör till andra 
allmännyttiga tjänster, för att bygga ut 
elektroniska kommunikationsnät, i 
synnerhet i områden där inga lämpliga 
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elektroniska kommunikationsnät finns 
tillgängliga eller där det kanske inte är 
ekonomiskt genomförbart att bygga upp ny 
fysisk infrastruktur. Synergieffekter mellan 
olika sektorer kan också avsevärt minska 
behovet av bygg- och anläggningsarbeten 
för utbyggnad av elektroniska 
kommunikationsnät och därmed också de 
sociala och miljömässiga kostnaderna som 
dessa medför, till exempel föroreningar, 
störningar och trafikbelastningar. Därför 
bör denna förordning inte endast vara 
tillämplig på operatörer av elektroniska 
kommunikationsnät, utan på alla ägare 
eller innehavare av nyttjanderätter 
avseende stor, samhällsomfattande fysisk 
infrastruktur som lämpar sig för element av 
elektroniska kommunikationsnät, t.ex. nät 
för el, gas, vatten och avlopp, 
uppvärmning och transporter.

elektroniska kommunikationsnät finns 
tillgängliga eller där det kanske inte är 
ekonomiskt genomförbart att bygga upp ny 
fysisk infrastruktur. Synergieffekter mellan 
olika sektorer kan också avsevärt minska 
behovet av bygg- och anläggningsarbeten 
för utbyggnad av elektroniska 
kommunikationsnät och därmed också de 
sociala och miljömässiga kostnaderna som 
dessa medför, till exempel föroreningar, 
störningar och trafikbelastningar. Därför 
bör denna förordning inte endast vara 
tillämplig på operatörer av elektroniska 
kommunikationsnät, utan på alla ägare 
eller innehavare av nyttjanderätter 
avseende stor, samhällsomfattande fysisk 
infrastruktur som lämpar sig för element av 
elektroniska kommunikationsnät, t.ex. nät 
för el, gas och transporter.

Or. de

Motivering

Ingrepp i infrastruktur som används för transport av vatten (inklusive bortskaffande eller 
behandling av avloppsvatten) är en potentiell riskfaktor för folkhälsan. Detta område bör 
därför undantas från tillämpningsområdet. Likaledes bör nät för uppvärmning undantas 
eftersom det fuktskydd som krävs för de in- och utgångar som ska installeras för element av 
höghastighetsnät inte kan säkerställas.

Ändringsförslag 48
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Det kan vara betydligt mer effektivt 
för operatörer av elektroniska 
kommunikationsnät, i synnerhet nya 
aktörer, att återanvända befintlig fysisk 
infrastruktur, även sådan som hör till andra 
allmännyttiga tjänster, för att bygga ut 
elektroniska kommunikationsnät, i 

(11) Det kan vara betydligt mer effektivt 
för operatörer av elektroniska 
kommunikationsnät, i synnerhet nya 
aktörer, att återanvända befintlig fysisk 
infrastruktur, även sådan som hör till andra 
allmännyttiga tjänster, för att bygga ut 
elektroniska kommunikationsnät, i 
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synnerhet i områden där inga lämpliga 
elektroniska kommunikationsnät finns 
tillgängliga eller där det kanske inte är 
ekonomiskt genomförbart att bygga upp ny 
fysisk infrastruktur. Synergieffekter mellan 
olika sektorer kan också avsevärt minska 
behovet av bygg- och anläggningsarbeten 
för utbyggnad av elektroniska 
kommunikationsnät och därmed också de 
sociala och miljömässiga kostnaderna som 
dessa medför, till exempel föroreningar, 
störningar och trafikbelastningar. Därför 
bör denna förordning inte endast vara 
tillämplig på operatörer av elektroniska 
kommunikationsnät, utan på alla ägare 
eller innehavare av nyttjanderätter 
avseende stor, samhällsomfattande fysisk 
infrastruktur som lämpar sig för element av 
elektroniska kommunikationsnät, t.ex. nät 
för el, gas, vatten och avlopp,
uppvärmning och transporter.

synnerhet i områden där inga lämpliga 
elektroniska kommunikationsnät finns 
tillgängliga eller där det kanske inte är 
ekonomiskt genomförbart att bygga upp ny 
fysisk infrastruktur. Synergieffekter mellan 
olika sektorer kan också avsevärt minska 
behovet av bygg- och anläggningsarbeten 
för utbyggnad av elektroniska 
kommunikationsnät och därmed också de 
sociala och miljömässiga kostnaderna som 
dessa medför, till exempel föroreningar, 
störningar och trafikbelastningar. Därför 
bör denna förordning inte endast vara 
tillämplig på operatörer av elektroniska 
kommunikationsnät, utan på alla ägare 
eller innehavare av nyttjanderätter 
avseende stor, samhällsomfattande fysisk 
infrastruktur som lämpar sig för element av 
elektroniska kommunikationsnät, t.ex. nät 
för el, gas, uppvärmning och transporter.

Or. en

Ändringsförslag 49
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Med tanke på deras låga 
differentieringsgrad kan den fysiska 
infrastrukturen i sådana nät ofta samtidigt 
rymma en stor mängd element av 
elektroniska kommunikationsnät, inklusive 
leverans av bredbandsåtkomst i hastigheter 
på minst 30 Mbit/s i enlighet med 
principen om teknikneutralitet, utan att det 
påverkar förmedlingen av den 
huvudsakliga tjänsten och med ett 
minimum av anpassningskostnader. Därför 
kan fysisk infrastruktur som är avsedd att 
endast fungera som värdinfrastruktur för 
andra nätelement, utan att själv bli ett 

(12) Med tanke på deras låga 
differentieringsgrad kan den fysiska 
infrastrukturen i sådana nät ofta samtidigt 
rymma en stor mängd element av 
elektroniska kommunikationsnät, inklusive 
leverans av bredbandsåtkomst i hastigheter 
på minst 30 Mbit/s i enlighet med 
principen om teknikneutralitet, utan att det 
påverkar förmedlingen av den 
huvudsakliga tjänsten och med ett 
minimum av anpassningskostnader. Därför 
kan fysisk infrastruktur som är avsedd att 
endast fungera som värdinfrastruktur för 
andra nätelement, utan att själv bli ett 
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aktivt nätelement, i princip användas för 
kablar, utrustning eller andra element av 
elektroniska kommunikationsnät, oavsett 
den fysiska infrastrukturens faktiska 
användning eller vem som äger den. Utan 
att det påverkar det mål av allmänintresse 
som eftersträvas med tillhandahållandet 
av huvudtjänsten bör synergieffekter 
mellan nätoperatörer uppmuntras så att 
man samtidigt kan bidra till att nå målen i 
den digitala agendan.

aktivt nätelement, i princip användas för 
kablar, utrustning eller andra element av 
elektroniska kommunikationsnät om den 
fysiska infrastrukturen i tekniskt och 
hygieniskt hänseende är lämplig och 
ägande- och nyttjanderätt beaktas.

Or. de

Ändringsförslag 50
Edit Herczog

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Med tanke på deras låga 
differentieringsgrad kan den fysiska 
infrastrukturen i sådana nät ofta samtidigt 
rymma en stor mängd element av 
elektroniska kommunikationsnät, inklusive 
leverans av bredbandsåtkomst i hastigheter 
på minst 30 Mbit/s i enlighet med 
principen om teknikneutralitet, utan att det 
påverkar förmedlingen av den 
huvudsakliga tjänsten och med ett 
minimum av anpassningskostnader. Därför 
kan fysisk infrastruktur som är avsedd att 
endast fungera som värdinfrastruktur för 
andra nätelement, utan att själv bli ett 
aktivt nätelement, i princip användas för 
kablar, utrustning eller andra element av 
elektroniska kommunikationsnät, oavsett 
den fysiska infrastrukturens faktiska 
användning eller vem som äger den. Utan 
att det påverkar det mål av allmänintresse 
som eftersträvas med tillhandahållandet av 
huvudtjänsten bör synergieffekter mellan 
nätoperatörer uppmuntras så att man 
samtidigt kan bidra till att nå målen i den 

(12) Med tanke på deras låga 
differentieringsgrad kan den fysiska 
infrastrukturen i sådana nät ofta samtidigt 
rymma en stor mängd element av 
elektroniska kommunikationsnät, inklusive 
leverans av bredbandsåtkomst i hastigheter 
på minst 30 Mbit/s i enlighet med 
principen om teknikneutralitet, utan att det 
påverkar förmedlingen av den 
huvudsakliga tjänsten och med ett 
minimum av anpassningskostnader. Därför 
kan fysisk infrastruktur som är avsedd att 
endast fungera som värdinfrastruktur för 
andra nätelement, utan att själv bli ett 
aktivt nätelement, i princip användas för 
kablar, utrustning eller andra element av 
elektroniska kommunikationsnät, såvida 
det inte föreligger några säkerhetsrisker 
eller framtida affärsintressen för
infrastrukturens ägare. Utan att det 
påverkar det mål av allmänintresse som 
eftersträvas med tillhandahållandet av 
huvudtjänsten bör synergieffekter mellan 
nätoperatörer uppmuntras så att man 
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digitala agendan. samtidigt kan bidra till att nå målen i den 
digitala agendan.

Or. en

Ändringsförslag 51
Herbert Reul

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Med tanke på deras låga 
differentieringsgrad kan den fysiska 
infrastrukturen i sådana nät ofta samtidigt 
rymma en stor mängd element av 
elektroniska kommunikationsnät, inklusive 
leverans av bredbandsåtkomst i hastigheter 
på minst 30 Mbit/s i enlighet med 
principen om teknikneutralitet, utan att det 
påverkar förmedlingen av den 
huvudsakliga tjänsten och med ett 
minimum av anpassningskostnader. Därför 
kan fysisk infrastruktur som är avsedd att 
endast fungera som värdinfrastruktur för 
andra nätelement, utan att själv bli ett 
aktivt nätelement, i princip användas för 
kablar, utrustning eller andra element av 
elektroniska kommunikationsnät, oavsett 
den fysiska infrastrukturens faktiska 
användning eller vem som äger den. Utan 
att det påverkar det mål av allmänintresse 
som eftersträvas med tillhandahållandet av 
huvudtjänsten bör synergieffekter mellan 
nätoperatörer uppmuntras så att man 
samtidigt kan bidra till att nå målen i den 
digitala agendan.

(12) Med tanke på deras låga 
differentieringsgrad kan den fysiska 
infrastrukturen i sådana nät ofta samtidigt 
rymma en stor mängd element av 
elektroniska kommunikationsnät, inklusive 
leverans av bredbandsåtkomst i hastigheter 
på minst 30 Mbit/s i enlighet med 
principen om teknikneutralitet, utan att det 
påverkar förmedlingen av den 
huvudsakliga tjänsten och med ett 
minimum av anpassningskostnader. Därför 
kan fysisk infrastruktur som är avsedd att 
endast fungera som värdinfrastruktur för 
andra nätelement, utan att själv bli ett 
aktivt nätelement, i princip användas för 
kablar, utrustning eller andra element av 
elektroniska kommunikationsnät, oavsett 
den fysiska infrastrukturens faktiska 
användning eller vem som äger den. Utan 
att det påverkar det mål av allmänintresse 
som eftersträvas med tillhandahållandet av 
huvudtjänsten bör synergieffekter mellan 
nätoperatörer uppmuntras, inklusive 
integration av all slags tillgänglig teknik,
så att man samtidigt kan bidra till att nå 
målen i den digitala agendan.

Or. de

Ändringsförslag 52
Gunnar Hökmark
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Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Med tanke på deras låga 
differentieringsgrad kan den fysiska 
infrastrukturen i sådana nät ofta samtidigt 
rymma en stor mängd element av 
elektroniska kommunikationsnät, inklusive 
leverans av bredbandsåtkomst i hastigheter 
på minst 30 Mbit/s i enlighet med 
principen om teknikneutralitet, utan att det 
påverkar förmedlingen av den 
huvudsakliga tjänsten och med ett 
minimum av anpassningskostnader. Därför 
kan fysisk infrastruktur som är avsedd att 
endast fungera som värdinfrastruktur för 
andra nätelement, utan att själv bli ett 
aktivt nätelement, i princip användas för 
kablar, utrustning eller andra element av 
elektroniska kommunikationsnät, oavsett 
den fysiska infrastrukturens faktiska 
användning eller vem som äger den. Utan 
att det påverkar det mål av allmänintresse 
som eftersträvas med tillhandahållandet av 
huvudtjänsten bör synergieffekter mellan 
nätoperatörer uppmuntras så att man 
samtidigt kan bidra till att nå målen i den 
digitala agendan.

(12) Med tanke på deras låga 
differentieringsgrad kan den fysiska 
infrastrukturen i sådana nät ofta samtidigt 
rymma en stor mängd element av 
elektroniska kommunikationsnät, inklusive 
leverans av bredbandsåtkomst på
100 Mbit/s och 1 Gbit/s eller mer i 
enlighet med principen om 
teknikneutralitet, utan att det påverkar 
förmedlingen av den huvudsakliga tjänsten 
och med ett minimum av 
anpassningskostnader. Därför kan fysisk 
infrastruktur som är avsedd att endast 
fungera som värdinfrastruktur för andra 
nätelement, utan att själv bli ett aktivt 
nätelement, i princip användas för kablar, 
utrustning eller andra element av 
elektroniska kommunikationsnät, oavsett 
den fysiska infrastrukturens faktiska 
användning eller vem som äger den. Utan 
att det påverkar det mål av allmänintresse 
som eftersträvas med tillhandahållandet av 
huvudtjänsten bör synergieffekter mellan 
nätoperatörer uppmuntras så att man 
samtidigt kan bidra till att nå målen i den 
digitala agendan.

Or. en

Ändringsförslag 53
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Med tanke på deras låga 
differentieringsgrad kan den fysiska 

(12) Med tanke på deras låga 
differentieringsgrad kan den fysiska 
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infrastrukturen i sådana nät ofta samtidigt 
rymma en stor mängd element av 
elektroniska kommunikationsnät, inklusive 
leverans av bredbandsåtkomst i 
hastigheter på minst 30 Mbit/s i enlighet 
med principen om teknikneutralitet, utan 
att det påverkar förmedlingen av den 
huvudsakliga tjänsten och med ett 
minimum av anpassningskostnader. Därför 
kan fysisk infrastruktur som är avsedd att 
endast fungera som värdinfrastruktur för 
andra nätelement, utan att själv bli ett 
aktivt nätelement, i princip användas för 
kablar, utrustning eller andra element av 
elektroniska kommunikationsnät, oavsett 
den fysiska infrastrukturens faktiska 
användning eller vem som äger den. Utan 
att det påverkar det mål av allmänintresse 
som eftersträvas med tillhandahållandet av 
huvudtjänsten bör synergieffekter mellan 
nätoperatörer uppmuntras så att man 
samtidigt kan bidra till att nå målen i den 
digitala agendan.

infrastrukturen i sådana nät ofta samtidigt 
rymma en stor mängd element av 
elektroniska kommunikationsnät utan att 
det påverkar förmedlingen av den 
huvudsakliga tjänsten och med ett 
minimum av anpassningskostnader. Därför 
kan fysisk infrastruktur som är avsedd att 
endast fungera som värdinfrastruktur för 
andra nätelement, utan att själv bli ett 
aktivt nätelement, i princip användas för 
kablar, utrustning eller andra element av 
elektroniska kommunikationsnät, oavsett 
den fysiska infrastrukturens faktiska 
användning eller vem som äger den. Utan 
att det påverkar det mål av allmänintresse 
som eftersträvas med tillhandahållandet av 
huvudtjänsten bör synergieffekter mellan 
nätoperatörer uppmuntras så att man 
samtidigt kan bidra till att nå målen i den 
digitala agendan.

Or. en

Ändringsförslag 54
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Denna förordning bör inte heller 
påverka eventuella särskilda 
skyddsåtgärder som krävs för att garantera 
nätsäkerheten och nätens integritet eller för 
att säkerställa att den huvudtjänst som 
nätoperatören tillhandahåller inte påverkas, 
men allmänna bestämmelser i nationell 
lagstiftning som förbjuder nätoperatörer att 
förhandla om tillträde till fysisk 
infrastruktur för leverantörer av 
elektroniska kommunikationsnät kan 
hindra uppkomsten av en marknad för 

(13) Detta direktiv bör inte heller påverka 
eventuella särskilda skyddsåtgärder som 
krävs för att garantera nätsäkerheten och 
nätens integritet eller för att säkerställa att 
den huvudtjänst som nätoperatören 
tillhandahåller inte påverkas, men allmänna 
bestämmelser i nationell lagstiftning som 
förbjuder nätoperatörer att förhandla om 
tillträde till fysisk infrastruktur för 
leverantörer av elektroniska 
kommunikationsnät kan hindra 
uppkomsten av en marknad för tillträde till 
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tillträde till fysisk infrastruktur, och sådana 
bestämmelser bör därför avskaffas. 
Bestämmelserna i denna förordning
påverkar inte heller medlemsstaternas 
möjlighet att göra de allmännyttiga 
företagens tillhandahållande av 
infrastrukturtillträde mer attraktivt genom 
att undanta intäkterna från denna tjänst från 
underlaget för beräkning av 
slutanvändarnas avgifter för de 
allmännyttiga företagens 
huvudverksamhet(er), i enlighet med 
tillämplig EU-lagstiftning.

fysisk infrastruktur, och sådana 
bestämmelser bör därför avskaffas. 
Bestämmelserna i detta direktiv påverkar 
inte heller medlemsstaternas möjlighet att 
göra de allmännyttiga företagens 
tillhandahållande av infrastrukturtillträde 
mer attraktivt genom att undanta intäkterna 
från denna tjänst från underlaget för 
beräkning av slutanvändarnas avgifter för 
de allmännyttiga företagens 
huvudverksamhet(er), i enlighet med 
tillämplig EU-lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 55
Edit Herczog

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Denna förordning bör inte heller 
påverka eventuella särskilda 
skyddsåtgärder som krävs för att garantera 
nätsäkerheten och nätens integritet eller för 
att säkerställa att den huvudtjänst som 
nätoperatören tillhandahåller inte påverkas,
men allmänna bestämmelser i nationell 
lagstiftning som förbjuder nätoperatörer att 
förhandla om tillträde till fysisk 
infrastruktur för leverantörer av 
elektroniska kommunikationsnät kan 
hindra uppkomsten av en marknad för 
tillträde till fysisk infrastruktur, och sådana 
bestämmelser bör därför avskaffas. 
Bestämmelserna i denna förordning 
påverkar inte heller medlemsstaternas 
möjlighet att göra de allmännyttiga 
företagens tillhandahållande av 
infrastrukturtillträde mer attraktivt genom 
att undanta intäkterna från denna tjänst från 
underlaget för beräkning av 
slutanvändarnas avgifter för de 

(13) Denna förordning bör inte heller 
påverka eventuella särskilda 
skyddsåtgärder som krävs för att garantera 
nätsäkerheten, nätskyddet och nätens 
integritet eller för att säkerställa att den 
huvudtjänst som nätoperatören 
tillhandahåller inte påverkas, men allmänna 
bestämmelser i nationell lagstiftning som 
förbjuder nätoperatörer att förhandla om 
tillträde till fysisk infrastruktur för 
leverantörer av elektroniska 
kommunikationsnät kan hindra 
uppkomsten av en marknad för tillträde till 
fysisk infrastruktur, och sådana 
bestämmelser bör därför avskaffas. 
Bestämmelserna i denna förordning 
påverkar inte heller medlemsstaternas 
möjlighet att göra de allmännyttiga 
företagens tillhandahållande av 
infrastrukturtillträde mer attraktivt genom 
att undanta intäkterna från denna tjänst från 
underlaget för beräkning av 
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allmännyttiga företagens 
huvudverksamhet(er), i enlighet med 
tillämplig EU-lagstiftning.

slutanvändarnas avgifter för de 
allmännyttiga företagens 
huvudverksamhet(er), i enlighet med 
tillämplig EU-lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 56
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) En nätoperatör kan vägra tillträde till 
specifik fysisk infrastruktur av objektiva 
skäl. I synnerhet kan det tänkas att en 
fysisk infrastruktur inte är tekniskt lämplig 
med hänsyn till särskilda omständigheter 
som avser den berörda infrastrukturen, t.ex. 
utrymmesbrist. Under särskilda 
omständigheter kan gemensam användning 
av infrastruktur äventyra nätens integritet 
och nätsäkerheten eller hota 
tillhandahållandet av de huvudtjänster som 
tillhandahålls via samma infrastruktur. När 
nätoperatören redan tillhandahåller tillträde 
i grossistledet till fysisk nätinfrastruktur 
som skulle tillgodose behoven för den som 
ansöker om tillträde, kan tillträdet till den 
underliggande fysiska infrastrukturen ha 
negativ ekonomisk inverkan på 
nätoperatörens affärsmodell och 
investeringsincitament och eventuellt 
medföra en ineffektiv duplicering av 
nätelement. När det gäller skyldigheter 
avseende tillträde till fysisk infrastruktur 
som införs enligt unionens regelverk för 
elektronisk kommunikation, t.ex. 
skyldigheter för företag som har betydande 
inflytande på marknaden, omfattas detta 
redan av särskilda regleringsskyldigheter 
som inte bör påverkas av denna
förordning.

(14) En nätoperatör kan vägra tillträde till 
specifik fysisk infrastruktur av objektiva 
skäl. I synnerhet kan det tänkas att en 
fysisk infrastruktur inte är tekniskt lämplig 
med hänsyn till särskilda omständigheter 
som avser den berörda infrastrukturen, 
t.ex. utrymmesbrist. Under särskilda 
omständigheter kan gemensam användning 
av infrastruktur äventyra nätens integritet 
och nätsäkerheten eller hota 
tillhandahållandet av de huvudtjänster som 
tillhandahålls via samma infrastruktur. När 
nätoperatören redan tillhandahåller tillträde 
i grossistledet till fysisk nätinfrastruktur 
som skulle tillgodose behoven för den som 
ansöker om tillträde, kan tillträdet till den 
underliggande fysiska infrastrukturen ha 
negativ ekonomisk inverkan på 
nätoperatörens affärsmodell och 
investeringsincitament och eventuellt 
medföra en ineffektiv duplicering av 
nätelement. När det gäller skyldigheter 
avseende tillträde till fysisk infrastruktur 
som införs enligt unionens regelverk för 
elektronisk kommunikation, 
t.ex. skyldigheter för företag som har 
betydande inflytande på marknaden, 
omfattas detta redan av särskilda 
regleringsskyldigheter som inte bör 
påverkas av detta direktiv.
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Or. en

Ändringsförslag 57
Edit Herczog

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) När leverantörer av elektroniska 
kommunikationsnät begär tillträde inom ett 
angivet område bör nätoperatörerna 
tillhandahålla ett erbjudande om gemensam 
användning av infrastrukturerna enligt 
rättvisa villkor, inbegripet pris, om inte 
tillträde vägras av objektiva skäl. Beroende 
på omständigheterna skulle flera aspekter 
kunna påverka villkoren för beviljandet av 
sådant tillträde, t.ex.: merkostnader för 
underhåll och anpassning, förebyggande 
skyddsåtgärder som införs för att begränsa 
den negativa inverkan på nätsäkerheten och 
nätens integritet, särskilda bestämmelser 
om skadeståndsansvar i händelse av 
skador, användning av offentligt stöd som 
beviljats för byggandet av infrastrukturen, 
inklusive särskilda villkor kopplade till 
stödet eller som föreskrivs i nationell 
lagstiftning i enlighet med 
unionslagstiftning, och restriktioner till 
följd av nationella bestämmelser som syftar 
till att skydda miljö, folkhälsa eller allmän 
säkerhet eller för att uppnå 
samhällsplaneringsmål.

(15) När leverantörer av elektroniska 
kommunikationsnät begär tillträde inom ett 
angivet område bör nätoperatörerna 
tillhandahålla ett erbjudande om gemensam 
användning av infrastrukturerna enligt 
rättvisa villkor, inbegripet pris, om inte 
tillträde vägras av objektiva skäl. Beroende 
på omständigheterna skulle flera aspekter 
kunna påverka villkoren för beviljandet av 
sådant tillträde, t.ex.: merkostnader för 
underhåll och anpassning, inverkan på 
kapaciteten och prestandan i samband 
med tillhandahållandet av huvudtjänsten,
förebyggande skyddsåtgärder som införs 
för att begränsa den negativa inverkan på 
nätsäkerheten och nätens integritet, 
särskilda bestämmelser om 
skadeståndsansvar i händelse av skador, 
användning av offentligt stöd som beviljats 
för byggandet av infrastrukturen, inklusive 
särskilda villkor kopplade till stödet eller 
som föreskrivs i nationell lagstiftning i 
enlighet med unionslagstiftning,
möjligheten att leverera eller 
tillhandahålla infrastrukturkapacitet för 
att uppfylla eller underhålla skyldigheter i 
samband med allmännyttiga tjänster och 
restriktioner till följd av nationella 
bestämmelser som syftar till att skydda 
miljö, folkhälsa eller allmän säkerhet eller 
för att uppnå samhällsplaneringsmål. De 
tilläggskostnader som skulle uppkomma 
vid framtida bygg- och 
anläggningsprojekt på ett nät, oberoende 
av vem som tagit initiativ till projekten, 
och som har sitt ursprung i förekomsten 
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av element av elektroniska 
kommunikationsnät, kan tillfalla de 
företag som äger elementen.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 58
Edit Herczog

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Vid oenighet i kommersiella 
förhandlingar om tekniska och 
kommersiella villkor bör varje part kunna 
vända sig till ett tvistlösningsorgan på 
nationell nivå som kan ålägga parterna en 
lösning, för att undvika omotiverade avslag 
eller oskäliga villkor. Vid fastställandet av 
priser för tillträde bör tvistlösningsorganet 
ta hänsyn till de investeringar som gjorts i 
den fysiska infrastrukturen. I det särskilda 
fallet med tillträde till fysisk infrastruktur 
som tillhör operatörer av elektroniska 
kommunikationsnät kan de investeringar 
som gjorts i infrastrukturen direkt bidra till 
målen i den digitala agendan för Europa, 
och konkurrensen i senare led kan påverkas 
av att andra åker snålskjuts. Vid varje 
skyldighet att ge tillträde bör därför den 
ekonomiska bärkraften för dessa 
investeringar beaktas baserat på befintliga 

(16) Vid oenighet i kommersiella 
förhandlingar om tekniska och 
kommersiella villkor bör varje part kunna 
vända sig till ett tvistlösningsorgan på 
nationell nivå som kan ålägga parterna en 
lösning, för att undvika omotiverade avslag 
eller oskäliga villkor. Vid fastställandet av 
priser för tillträde bör tvistlösningsorganet 
ta hänsyn till de investeringar som gjorts i 
den fysiska infrastrukturen, risken för 
statligt ”stödläckage” och synpunkter 
från alla relevanta ekonomiska 
tillsynsorgan för berörda 
infrastruktursektorer. I det särskilda fallet 
med tillträde till fysisk infrastruktur som 
tillhör operatörer av elektroniska 
kommunikationsnät kan de investeringar 
som gjorts i infrastrukturen direkt bidra till 
målen i den digitala agendan för Europa, 
och konkurrensen i senare led kan påverkas 
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tidsplaner för avkastning på investeringar, 
tillträdets påverkan på konkurrensen i 
senare led, avskrivningen av 
nättillgångarna vid tidpunkten för begäran 
om tillträde, nyttokalkyler som ligger till 
grund för de investeringar som gjorts – i 
synnerhet när det gäller nybyggda fysiska 
infrastrukturer som används för 
tillhandahållande av elektroniska 
kommunikationstjänster med hög hastighet 
– och möjligheter till gemensam utbyggnad 
som erbjuds den tillträdessökande.

av att andra åker snålskjuts. Vid varje 
skyldighet att ge tillträde bör därför den 
ekonomiska bärkraften för dessa 
investeringar beaktas baserat på befintliga 
tidsplaner för avkastning på investeringar. 
Tvistlösningsorganen bör också ta hänsyn 
till tillträdets påverkan på kapaciteten och 
prestandan i samband med 
tillhandahållandet av huvudtjänsten, 
tillträdets påverkan på konkurrensen i 
senare led, avskrivningen av 
nättillgångarna vid tidpunkten för begäran 
om tillträde, nyttokalkyler som ligger till 
grund för de investeringar som gjorts – i 
synnerhet när det gäller nybyggda fysiska 
infrastrukturer som används för 
tillhandahållande av elektroniska 
kommunikationstjänster med hög hastighet 
– och möjligheter till gemensam utbyggnad 
som erbjuds den tillträdessökande.

Or. en

Motivering

All påverkan på kapaciteten och prestandan bör ingå i uppräkningen av faktorer som man ska 
ta hänsyn till då det gäller skyldigheten att ge tillträde.

Ändringsförslag 59
Norbert Glante

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Vid oenighet i kommersiella 
förhandlingar om tekniska och 
kommersiella villkor bör varje part kunna
vända sig till ett tvistlösningsorgan på 
nationell nivå som kan ålägga parterna en 
lösning, för att undvika omotiverade avslag 
eller oskäliga villkor. Vid fastställandet av 
priser för tillträde bör tvistlösningsorganet 
ta hänsyn till de investeringar som gjorts i 
den fysiska infrastrukturen. I det särskilda 

(16) Vid oenighet i kommersiella 
förhandlingar om tekniska och 
kommersiella villkor bör varje part kunna 
vända sig till ett tvistlösningsorgan på 
nationell nivå som kan ålägga parterna en 
lösning, för att undvika omotiverade avslag 
eller oskäliga villkor. Vid fastställandet av 
priser för tillträde bör tvistlösningsorganet 
ta hänsyn till de investeringar som gjorts i 
den fysiska infrastrukturen och till alla 
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fallet med tillträde till fysisk infrastruktur 
som tillhör operatörer av elektroniska 
kommunikationsnät kan de investeringar 
som gjorts i infrastrukturen direkt bidra till 
målen i den digitala agendan för Europa, 
och konkurrensen i senare led kan påverkas 
av att andra åker snålskjuts. Vid varje 
skyldighet att ge tillträde bör därför den 
ekonomiska bärkraften för dessa 
investeringar beaktas baserat på befintliga 
tidsplaner för avkastning på investeringar,
tillträdets påverkan på konkurrensen i 
senare led, avskrivningen av 
nättillgångarna vid tidpunkten för begäran 
om tillträde, nyttokalkyler som ligger till 
grund för de investeringar som gjorts – i 
synnerhet när det gäller nybyggda fysiska 
infrastrukturer som används för 
tillhandahållande av elektroniska 
kommunikationstjänster med hög hastighet 
– och möjligheter till gemensam utbyggnad 
som erbjuds den tillträdessökande.

merkostnader som uppstår i samband med 
att tillträdet möjliggörs. I det särskilda 
fallet med tillträde till fysisk infrastruktur 
som tillhör operatörer av elektroniska 
kommunikationsnät kan de investeringar 
som gjorts i infrastrukturen direkt bidra till 
målen i den digitala agendan för Europa, 
och konkurrensen i senare led kan påverkas 
av att andra åker snålskjuts. Vid varje 
skyldighet att ge tillträde bör därför den 
ekonomiska bärkraften för dessa 
investeringar beaktas baserat på befintliga 
tidsplaner för avkastning på investeringar, 
tillträdets påverkan på konkurrensen i 
senare led, avskrivningen av 
nättillgångarna vid tidpunkten för begäran 
om tillträde, nyttokalkyler som ligger till 
grund för de investeringar som gjorts – i 
synnerhet när det gäller nybyggda fysiska 
infrastrukturer som används för 
tillhandahållande av elektroniska 
kommunikationstjänster med hög hastighet 
– och möjligheter till gemensam utbyggnad 
som erbjuds den tillträdessökande.

Or. de

Motivering

Besiktningar av infrastruktur kan vara mycket kostnadskrävande. De ska inte läggas på 
nätägaren.

Ändringsförslag 60
Peter Simon

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Vid oenighet i kommersiella 
förhandlingar om tekniska och 
kommersiella villkor bör varje part kunna 
vända sig till ett tvistlösningsorgan på 
nationell nivå som kan ålägga parterna en 
lösning, för att undvika omotiverade avslag 

(16) Vid oenighet i kommersiella 
förhandlingar om tekniska och 
kommersiella villkor bör varje part kunna 
vända sig till ett tvistlösningsorgan på 
nationell nivå som kan ålägga parterna en 
lösning, för att undvika omotiverade avslag 
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eller oskäliga villkor. Vid fastställandet av 
priser för tillträde bör tvistlösningsorganet 
ta hänsyn till de investeringar som gjorts i
den fysiska infrastrukturen. I det särskilda 
fallet med tillträde till fysisk infrastruktur 
som tillhör operatörer av elektroniska 
kommunikationsnät kan de investeringar 
som gjorts i infrastrukturen direkt bidra till 
målen i den digitala agendan för Europa, 
och konkurrensen i senare led kan påverkas 
av att andra åker snålskjuts. Vid varje 
skyldighet att ge tillträde bör därför den 
ekonomiska bärkraften för dessa 
investeringar beaktas baserat på befintliga 
tidsplaner för avkastning på investeringar, 
tillträdets påverkan på konkurrensen i 
senare led, avskrivningen av 
nättillgångarna vid tidpunkten för begäran 
om tillträde, nyttokalkyler som ligger till 
grund för de investeringar som gjorts – i 
synnerhet när det gäller nybyggda fysiska 
infrastrukturer som används för 
tillhandahållande av elektroniska 
kommunikationstjänster med hög hastighet 
– och möjligheter till gemensam utbyggnad 
som erbjuds den tillträdessökande.

eller oskäliga villkor. Vid fastställandet av 
priser för tillträde bör tvistlösningsorganet 
ta hänsyn till de investeringar som gjorts i 
den fysiska infrastrukturen och till alla 
merkostnader som uppstår i samband med 
att tillträdet möjliggörs. I det särskilda 
fallet med tillträde till fysisk infrastruktur 
som tillhör operatörer av elektroniska 
kommunikationsnät kan de investeringar 
som gjorts i infrastrukturen direkt bidra till 
målen i den digitala agendan för Europa, 
och konkurrensen i senare led kan påverkas 
av att andra åker snålskjuts. Vid varje 
skyldighet att ge tillträde bör därför den 
ekonomiska bärkraften för dessa 
investeringar beaktas baserat på befintliga 
tidsplaner för avkastning på investeringar, 
tillträdets påverkan på konkurrensen i 
senare led, avskrivningen av 
nättillgångarna vid tidpunkten för begäran 
om tillträde, nyttokalkyler som ligger till 
grund för de investeringar som gjorts – i 
synnerhet när det gäller nybyggda fysiska 
infrastrukturer som används för 
tillhandahållande av elektroniska 
kommunikationstjänster med hög hastighet 
– och möjligheter till gemensam utbyggnad 
som erbjuds den tillträdessökande.

Or. de

Motivering

För fastställandet av priset bör det klargöras att förutom de investeringar som redan gjorts 
ska även kostnaderna för att möjliggöra samutnyttjandet av den fysiska infrastrukturen 
beaktas.

Ändringsförslag 61
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Denna förordning inför inte några (18) Detta direktiv inför inte några nya 
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nya kartläggningsskyldigheter för 
medlemsstaterna men föreskriver att den 
minimiinformation som redan samlats in av 
offentliga organ och som finns tillgänglig i 
elektronisk form i enlighet med nationella 
initiativ och unionslagstiftning (som 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 
om upprättande av en infrastruktur för 
rumslig information i Europeiska 
gemenskapen (Inspire)37) bör göras 
tillgänglig, t.ex. via länkar, till en central 
informationspunkt, för att möjliggöra en 
samordnad och säker tillgång till 
information om fysiska infrastrukturer för 
leverantörer av elektroniska 
kommunikationsnät och samtidigt 
garantera säkerheten och integriteten för 
sådan information. Detta tillhandahållande 
av information bör inte påverka de 
öppenhetskrav som redan gäller för 
vidareutnyttjande av information från den 
offentliga sektorn enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/98/EG av den 
17 november 2003 om vidareutnyttjande av 
information från den offentliga sektorn38. 
Om den information som den offentliga 
sektorn förfogar över inte säkerställer 
tillräckliga kunskaper om befintlig fysisk 
infrastruktur inom ett visst område eller av 
en viss typ, bör nätoperatörerna på begäran 
göra informationen tillgänglig för den 
centrala informationspunkten.

kartläggningsskyldigheter för 
medlemsstaterna men föreskriver att den 
minimiinformation som redan samlats in av 
offentliga organ och som finns tillgänglig i 
elektronisk form i enlighet med nationella 
initiativ och unionslagstiftning (som 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 
om upprättande av en infrastruktur för 
rumslig information i 
Europeiska gemenskapen (Inspire)37) bör 
göras tillgänglig, t.ex. via länkar, till en 
central informationspunkt, för att 
möjliggöra en samordnad och säker 
tillgång till information om fysiska 
infrastrukturer för leverantörer av 
elektroniska kommunikationsnät och 
samtidigt garantera säkerheten och 
integriteten för sådan information. Detta 
tillhandahållande av information bör inte 
påverka de öppenhetskrav som redan gäller 
för vidareutnyttjande av information från 
den offentliga sektorn enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/98/EG av den 
17 november 2003 om vidareutnyttjande av 
information från den offentliga sektorn38. 
Om den information som den offentliga 
sektorn förfogar över inte säkerställer 
tillräckliga kunskaper om befintlig fysisk 
infrastruktur inom ett visst område eller av 
en viss typ, bör nätoperatörerna på begäran 
göra informationen tillgänglig för den 
centrala informationspunkten.

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

Or. en

Ändringsförslag 62
Gunnar Hökmark
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Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) En förutsättning för att den digitala 
agendans mål ska kunna uppnås är att 
infrastrukturen byggs ut så att den kommer 
nära slutanvändarnas lokaler, samtidigt 
som proportionalitetsprincipen helt följs 
vad gäller eventuella begränsningar av 
äganderätten med tanke på det 
allmänintresse som eftersträvas. 
Förekomsten av höghastighetsnät för 
elektronisk kommunikation ända fram till 
slutanvändaren bör främjas samtidigt som 
teknikneutralitet säkerställs, i synnerhet 
genom höghastighetsfärdig fysisk 
infrastruktur i byggnader. Om ledningar 
dras redan under konstruktionen av 
byggnaden medför det endast begränsade 
tilläggskostnader, medan det utgör en 
betydande del av kostnaderna för 
utbyggnad av ett höghastighetsnät om man 
i efterhand utrustar byggnaderna med 
höghastighetsinfrastruktur; därför bör alla 
nya byggnader eller byggnader som 
genomgår omfattande renovering utrustas 
med fysisk infrastruktur som gör det 
möjligt att ansluta slutanvändare till 
höghastighetsnät. För att bygga ut 
höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation bör också nya 
flerfamiljshus, och flerfamiljshus som 
genomgår omfattande renovering, utrustas 
med en accesspunkt eller 
koncentrationspunkt genom vilken 
leverantören kan få tillträde till nätet i 
byggnaden. I praktiken betyder detta att 
byggföretag bör se till att tomma kabelrör 
tillhandahålls från varje bostadsenhet till en 
koncentrationspunkt belägen i eller utanför 
byggnaden. Det kan finnas fall, t.ex. nya 
enfamiljshus eller kategorier av mer 
omfattande renoveringsprojekt i isolerade 
områden, där utsikterna för 
höghastighetsanslutning på objektiva 
grunder anses för avlägsna för att motivera 

(26) En förutsättning för att den digitala 
agendans mål ska kunna uppnås är att 
infrastrukturen byggs ut så att den kommer 
nära slutanvändarnas lokaler, samtidigt 
som proportionalitetsprincipen helt följs 
vad gäller eventuella begränsningar av 
äganderätten med tanke på det
allmänintresse som eftersträvas. 
Förekomsten av höghastighetsnät för 
elektronisk kommunikation ända fram till 
slutanvändaren bör främjas samtidigt som 
teknikneutralitet säkerställs, i synnerhet 
genom höghastighetsfärdig fysisk 
infrastruktur i byggnader. Om ledningar 
dras redan under konstruktionen av 
byggnaden medför det endast begränsade 
tilläggskostnader, medan det utgör en 
betydande del av kostnaderna för 
utbyggnad av ett höghastighetsnät om man 
i efterhand utrustar byggnaderna med 
höghastighetsinfrastruktur; därför kan alla 
nya byggnader eller byggnader som 
genomgår omfattande renovering utrustas 
med fysisk infrastruktur som gör det 
möjligt att ansluta slutanvändare till 
höghastighetsnät. För att bygga ut 
höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation kan också nya 
flerfamiljshus, och flerfamiljshus som 
genomgår omfattande renovering, utrustas 
med en accesspunkt eller 
koncentrationspunkt genom vilken 
leverantören kan få tillträde till nätet i 
byggnaden. I praktiken betyder detta att 
byggföretag bör se till att tomma kabelrör 
tillhandahålls från varje bostadsenhet till en 
koncentrationspunkt belägen i eller utanför 
byggnaden. Det kan finnas fall, t.ex. nya 
enfamiljshus eller kategorier av mer 
omfattande renoveringsprojekt i isolerade 
områden, där utsikterna för 
höghastighetsanslutning på objektiva 
grunder anses för avlägsna för att motivera 
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merkostnaderna för att utrusta byggnaderna 
med höghastighetsfärdiga fysiska 
infrastrukturer och/eller en 
koncentrationspunkt.

merkostnaderna för att utrusta byggnaderna 
med höghastighetsfärdiga fysiska 
infrastrukturer och/eller en 
koncentrationspunkt.

Or. en

Ändringsförslag 63
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Utan att det påverkar de uppgifter som 
anförtrotts de nationella 
regleringsmyndigheterna i enlighet med 
unionens regelverk för elektronisk 
kommunikation bör sådana funktioner som 
föreskrivs i denna förordning, för att 
säkerställa konsekventa tvistlösningsbeslut, 
anförtros åt de myndigheter som utför de 
uppgifter som anges i artikel 20 i 
direktiv 2002/21/EG, med beaktande av 
tillgänglig expertis och garantierna för 
oberoende och opartiskhet, om inte 
medlemsstaterna specifikt utsett någon 
annan. I linje med subsidiaritetsprincipen 
bör dock inte denna förordning påverka 
medlemsstaternas möjlighet att fördela 
regleringsuppgifterna enligt förordningen 
till de myndigheter som är bäst lämpade för 
att utföra dem i enlighet med det nationella 
konstitutionella systemet för tilldelning av 
behörigheter och befogenheter och med de 
krav som fastställs i förordningen.

(29) Utan att det påverkar de uppgifter som 
anförtrotts de nationella 
regleringsmyndigheterna i enlighet med 
unionens regelverk för elektronisk 
kommunikation bör sådana funktioner som 
föreskrivs i detta direktiv, för att 
säkerställa konsekventa tvistlösningsbeslut, 
anförtros åt de myndigheter som utför de 
uppgifter som anges i artikel 20 i 
direktiv 2002/21/EG, med beaktande av 
tillgänglig expertis och garantierna för 
oberoende och opartiskhet, om inte 
medlemsstaterna specifikt utsett någon 
annan. I linje med subsidiaritetsprincipen 
bör dock inte denna förordning påverka 
medlemsstaternas möjlighet att fördela 
regleringsuppgifterna enligt förordningen 
till de myndigheter som är bäst lämpade för 
att utföra dem i enlighet med det nationella 
konstitutionella systemet för tilldelning av 
behörigheter och befogenheter och med de 
krav som fastställs i direktivet.

Or. en

Ändringsförslag 64
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov
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Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För att säkerställa att 
informationspunkterna enligt denna 
förordning fungerar effektivt bör de 
medlemsstater som beslutar om att utse 
andra organ än de nationella 
regleringsorgan som utför de uppgifter som 
anges i artikel 20 i direktiv 2002/21/EG 
säkerställa att det finns tillräckliga resurser 
och att den relevanta informationen för ett 
visst område finns tillgänglig hos sådana 
informationspunkter på optimal 
aggregeringsnivå där värdefulla 
effektivitetsvinster kan säkras med tanke 
på de tilldelade uppgifterna (till exempel 
fastighetsregistret). I detta hänseende kan 
medlemsstaterna ta ställning till eventuella 
synergieffekter och stordriftsfördelar med 
de gemensamma kontaktpunkterna enligt 
artikel 6 i direktiv 2006/123/EG av den 
12 december 2006 om tjänster på den inre 
marknaden (tjänstedirektivet), för att bygga 
vidare på befintliga strukturer och 
maximera fördelarna för slutanvändarna.

(31) För att säkerställa att 
informationspunkterna enligt detta direktiv
fungerar effektivt bör de medlemsstater 
som beslutar om att utse andra organ än de 
nationella regleringsorgan som utför de 
uppgifter som anges i artikel 20 i 
direktiv 2002/21/EG säkerställa att det 
finns tillräckliga resurser och att den 
relevanta informationen för ett visst 
område finns tillgänglig hos sådana 
informationspunkter på optimal 
aggregeringsnivå där värdefulla 
effektivitetsvinster kan säkras med tanke 
på de tilldelade uppgifterna (till exempel 
fastighetsregistret). I detta hänseende kan 
medlemsstaterna ta ställning till eventuella 
synergieffekter och stordriftsfördelar med
de gemensamma kontaktpunkterna enligt 
artikel 6 i direktiv 2006/123/EG av den 
12 december 2006 om tjänster på den inre 
marknaden (tjänstedirektivet), för att bygga 
vidare på befintliga strukturer och 
maximera fördelarna för slutanvändarna.

Or. en

Ändringsförslag 65
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Denna förordning står i 
överensstämmelse med de grundläggande 
rättigheter och principer som erkänns 
framförallt i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna, i 
synnerhet rätten till personlig integritet och 
skyddet av affärshemligheter, 

(33) Detta direktiv står i överensstämmelse 
med de grundläggande rättigheter och 
principer som erkänns framförallt i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, i synnerhet 
rätten till personlig integritet och skyddet 
av affärshemligheter, näringsfriheten, 
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näringsfriheten, äganderätten och rätten till 
ett effektivt rättsmedel. Medlemsstaterna 
bör tillämpa denna förordning i enlighet 
med dessa rättigheter och principer.

äganderätten och rätten till ett effektivt 
rättsmedel. Medlemsstaterna bör tillämpa
detta direktiv i enlighet med dessa 
rättigheter och principer.

Or. en

Ändringsförslag 66
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning syftar till att 
underlätta och skapa incitament för 
utbyggnaden av höghastighetsnät för 
elektronisk kommunikation genom att 
främja gemensam användning av befintlig 
infrastruktur och möjliggöra en effektivare 
utbyggnad av ny fysisk infrastruktur så att 
sådana nät kan byggas till lägre kostnad.

1. Denna förordning syftar till att underlätta 
och skapa incitament för installering och
utbyggnad av höghastighetsnät för 
elektronisk kommunikation genom att 
främja en säker gemensam användning av 
befintlig infrastruktur och möjliggöra en 
effektivare utbyggnad av existerande fysisk 
infrastruktur samt sådan som i framtiden 
kan utvecklas med effektiv 
resursanvändning som mål, så att sådana 
nät kan byggas till lägre kostnad.

Or. ro

Ändringsförslag 67
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning syftar till att 
underlätta och skapa incitament för 
utbyggnaden av höghastighetsnät för 
elektronisk kommunikation genom att 
främja gemensam användning av befintlig 
infrastruktur och möjliggöra en effektivare 
utbyggnad av ny fysisk infrastruktur så att 

1. Detta direktiv syftar till att underlätta 
och skapa incitament för utbyggnaden av 
höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation genom att främja 
gemensam användning av befintlig 
infrastruktur och möjliggöra en effektivare 
utbyggnad av ny fysisk infrastruktur så att 
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sådana nät kan byggas till lägre kostnad. sådana nät kan byggas till lägre kostnad.

Or. en

Ändringsförslag 68
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Denna förordning ska omfatta alla 
bygg- och anläggningsprojekt och all 
fysisk infrastruktur, enligt definitionen i 
artikel 2.

2. Detta direktiv ska omfatta alla bygg- och 
anläggningsprojekt och all fysisk 
infrastruktur, enligt definitionen i artikel 2.

Or. en

Ändringsförslag 69
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Denna förordning påverkar inte 
medlemsstaternas rätt att behålla eller 
införa bestämmelser i enlighet med 
unionslagstiftningen som är mer 
detaljerade än de som fastställs i denna 
förordning.

3. Detta direktiv påverkar inte 
medlemsstaternas rätt att behålla eller 
införa bestämmelser i enlighet med 
unionslagstiftningen som är mer 
detaljerade än de som fastställs i detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 70
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Denna förordning påverkar inte 
tillämpningen av direktiven 2002/21/EG, 
2002/20/EG, 2002/19/EG, 2002/22/EG och 
2002/77/EG.

4. Detta direktiv påverkar inte 
tillämpningen av direktiven 2002/21/EG, 
2002/20/EG, 2002/19/EG, 2002/22/EG och 
2002/77/EG.

Or. en

Ändringsförslag 71
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning ska definitionerna i 
direktiven 2002/21/EG, 2002/20/EG, 
2002/19/EG, 2002/22/EG och 2002/77/EG 
gälla.

I detta direktiv ska definitionerna i 
direktiven 2002/21/EG, 2002/20/EG, 
2002/19/EG, 2002/22/EG och 2002/77/EG 
gälla.

Or. en

Ändringsförslag 72
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) nätoperatör: leverantör av elektroniska 
kommunikationsnät och företag som 
tillhandahåller en fysisk infrastruktur 
avsedd för tillhandahållandet av: en tjänst 
för produktion, transport eller distribution 
av gas, el (inklusive offentlig belysning), 
uppvärmning, vatten (inklusive 
bortskaffande eller behandling av 
avloppsvatten), transporttjänster (inklusive 
järnvägar, vägar, hamnar och flygplatser).

(1) nätoperatör: leverantör av elektroniska 
kommunikationsnät och företag som 
tillhandahåller en fysisk infrastruktur 
avsedd för tillhandahållandet av: en tjänst 
för produktion, transport eller distribution 
av gas, el (inklusive offentlig belysning), 
uppvärmning, transporttjänster (inklusive 
järnvägar och vägar).
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Or. en

Motivering

En begränsning av direktivets tillämpningsområde, så att det inte omfattar viktig infrastruktur 
med stor betydelse för säkerheten och samhället, innebär att man i direktivet i stället kan 
lägga tonvikten vid den infrastruktur som är relevant för utbyggnad av fiberoptik.

Ändringsförslag 73
Peter Simon

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) nätoperatör: leverantör av elektroniska 
kommunikationsnät och företag som 
tillhandahåller en fysisk infrastruktur 
avsedd för tillhandahållandet av: en tjänst 
för produktion, transport eller distribution 
av gas, el (inklusive offentlig belysning), 
uppvärmning, vatten (inklusive 
bortskaffande eller behandling av 
avloppsvatten), transporttjänster (inklusive 
järnvägar, vägar, hamnar och flygplatser).

(1) nätoperatör: leverantör av elektroniska 
kommunikationsnät och företag som 
tillhandahåller en fysisk infrastruktur 
avsedd för tillhandahållandet av: en tjänst 
för produktion, transport eller distribution 
av gas, el (inklusive offentlig belysning),
transporttjänster (inklusive järnvägar, 
vägar, hamnar och flygplatser).

Or. de

Motivering

Ingrepp i infrastruktur som används för transport av vatten (inklusive bortskaffande eller 
behandling av avloppsvatten) är en potentiell riskfaktor för folkhälsan. Detta område bör 
därför undantas från tillämpningsområdet. Likaledes bör nät för uppvärmning undantas 
eftersom det fuktskydd som krävs för de in- och utgångar som ska installeras för element av 
höghastighetsnät inte kan säkerställas.

Ändringsförslag 74
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) nätoperatör: leverantör av elektroniska 
kommunikationsnät och företag som 
tillhandahåller en fysisk infrastruktur 
avsedd för tillhandahållandet av: en tjänst 
för produktion, transport eller distribution 
av gas, el (inklusive offentlig belysning), 
uppvärmning, vatten (inklusive 
bortskaffande eller behandling av 
avloppsvatten), transporttjänster (inklusive 
järnvägar, vägar, hamnar och flygplatser).

(1) nätoperatör: leverantör av elektroniska 
kommunikationsnät och företag som 
tillhandahåller en fysisk infrastruktur 
avsedd för tillhandahållandet av: en tjänst 
för produktion, transport eller distribution 
av gas, el (inklusive offentlig belysning),
transporttjänster (inklusive järnvägar, 
vägar, hamnar och flygplatser).

Or. de

Motivering

Av tekniska, rättsliga och hygieniska skäl är inte all infrastruktur lämplig för återanvändning.

Ändringsförslag 75
Peter Simon

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) fysisk infrastruktur: nätelement som 
rör, master, ledningar, tillsynsbrunnar, 
manhål, kopplingsskåp, byggnader eller 
ingångar till byggnader, 
antenninstallationer, torn och stolpar och 
tillhörande inrättningar.

(2) fysisk infrastruktur: nätelement som 
rör, master, ledningar, tillsynsbrunnar, 
manhål, kopplingsskåp, byggnader eller 
ingångar till byggnader, 
antenninstallationer, torn och stolpar och 
tillhörande inrättningar med undantag av 
ledningar som används för transport av 
vatten (inklusive bortskaffande eller 
behandling av avloppsvatten) och 
uppvärmning.

Or. de

Motivering

Ingrepp i infrastruktur som används för transport av vatten (inklusive bortskaffande eller 
behandling av avloppsvatten) är en potentiell riskfaktor för folkhälsan. Detta område bör 
därför undantas från tillämpningsområdet. Likaledes bör nät för uppvärmning undantas 



AM\1005010SV.doc 41/101 PE519.832v01-00

SV

eftersom det fuktskydd som krävs för de in- och utgångar som ska installeras för element av 
höghastighetsnät inte kan säkerställas.

Ändringsförslag 76
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) allmännyttig operatör: företag som 
tillhandahåller en fysisk infrastruktur 
avsedd för tillhandahållandet av: en tjänst 
för produktion, transport eller distribution 
av el (inklusive offentlig belysning), 
uppvärmning, vatten (med undantag för 
dricksvatten men inklusive bortskaffande 
eller behandling av avloppsvatten), 
transporttjänster (inklusive järnvägar, 
vägar, hamnar och flygplatser).

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 77
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation: elektroniskt 

(3) höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation: elektroniskt 
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kommunikationsnät som kan leverera 
tjänster för bredbandstillgång i hastigheter 
på minst 30 Mbit/s.

kommunikationsnät som kan leverera 
tjänster för bredbandstillgång på 
100 Mbit/s och 1 Gbit/s eller mer i de fall 
det är möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 78
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation: elektroniskt 
kommunikationsnät som kan leverera 
tjänster för bredbandstillgång i hastigheter 
på minst 30 Mbit/s.

(3) höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation: elektroniskt 
kommunikationsnät som kan leverera 
tjänster för bredbandstillgång på 
100 Mbit/s och 1 Gbit/s eller mer i de fall 
det är möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 79
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) öppna nät: nät där 
tjänsteleverantörerna och nätägarna är 
separerade och där tjänsteleverantörerna 
har tillgång till slutkunderna via nätet på 
icke-diskriminerande villkor.

Or. sv

Ändringsförslag 80
Edit Herczog
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje nätoperatör ska ha rätt att erbjuda
tillträde till sin fysiska infrastruktur för 
element av höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation.

1. Varje nätoperatör ska ha rätt att erbjuda 
tillträde till sin fysiska infrastruktur för 
element av höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation; likaså ska operatörer av 
elektroniska kommunikationsnät ha rätt 
att erbjuda tillträde till sin fysiska 
infrastruktur för andra nät.

Or. en

Motivering

Förslaget till förordning innebär att olika nät öppnas för leverantörer av elektroniska 
kommunikationsnät i syfte att underlätta utbyggnaden av bredband. Ändringen syftar till att 
införa mer ömsesidighet i texten, genom att även ge andra nätoperatörer möjlighet att dra 
nytta av utbyggnadsarbete som påbörjats av en telekomoperatör. Ändringen är i linje med 
skäl 11 där det sägs att ”denna förordning inte endast [bör]vara tillämplig på operatörer av 
elektroniska kommunikationsnät, utan på alla ägare eller innehavare av nyttjanderätter 
avseende stor, samhällsomfattande fysisk infrastruktur”.

Ändringsförslag 81
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje nätoperatör ska ha rätt att erbjuda 
tillträde till sin fysiska infrastruktur för 
element av höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation.

1. Varje nätoperatör ska ha rätt att erbjuda 
tillträde till sin fysiska infrastruktur för 
element av höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation om ägarna och den 
behöriga myndigheten samtycker.

Or. de

Motivering

Det är inte alltid operatören som äger näten. Vid en eventuell integration av 
kommunikationsnät bör därför båda parter få medbestämmanderätt.
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Ändringsförslag 82
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje nätoperatör ska ha rätt att erbjuda 
tillträde till sin fysiska infrastruktur för 
element av höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation.

1. Varje nätoperatör ska ha rätt att erbjuda 
tillträde till sin fysiska infrastruktur för 
element av höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation, med garanti för säkra 
nätverk.

Or. ro

Ändringsförslag 83
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På särskild skriftlig begäran från ett 
företag som är godkänt för 
tillhandahållande av elektroniska 
kommunikationsnät ska varje nätoperatör 
vara skyldig att tillgodose varje rimlig 
begäran om tillträde till dess fysiska 
infrastruktur enligt rättvisa villkor, 
inklusive prisvillkor, för utbyggnad av 
element av höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation.

2. På särskild skriftlig begäran från ett 
företag som är godkänt för 
tillhandahållande av elektroniska 
kommunikationsnät ska varje nätoperatör 
vara skyldig att tillgodose varje rimlig 
begäran om tillträde till dess fysiska 
infrastruktur enligt rättvisa villkor, 
inklusive prisvillkor, för utbyggnad av 
element av höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation. Kravet på att 
nätoperatörer ska tillgodose varje rimlig 
begäran om tillträde enligt rättvisa villkor 
ska inte påverka deras skyldighet att 
respektera EU:s bestämmelser om statligt 
stöd då det gäller statligt finansierade 
eller garanterade investeringar i 
infrastruktur.

Or. en
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Motivering

Den som önskar bygga ut elektroniska kommunikationsnät ska inte tillåtas motta någon typ av 
statligt stöd som ursprungligen var avsett för ett annat ändamål. Detta skulle vara orättvist 
och ett missbruk av statens resurser och även strida mot EU:s bestämmelser om statligt stöd, 
eftersom reglerna säger att företag som mottar statligt stöd är förbjudna att 
korssubventionera tredje parts verksamhet.

Ändringsförslag 84
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På särskild skriftlig begäran från ett 
företag som är godkänt för 
tillhandahållande av elektroniska 
kommunikationsnät ska varje nätoperatör 
vara skyldig att tillgodose varje rimlig 
begäran om tillträde till dess fysiska 
infrastruktur enligt rättvisa villkor, 
inklusive prisvillkor, för utbyggnad av 
element av höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation.

2. På särskild skriftlig begäran från ett 
företag som är godkänt för 
tillhandahållande av elektroniska 
kommunikationsnät ska varje nätoperatör 
vara skyldig att pröva en rimlig begäran 
om tillträde till dess fysiska infrastruktur 
för utbyggnad av element av 
höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation och förpliktigad att lägga 
fram ett anbud om samutnyttjande av dess 
fysiska infrastruktur.

Or. de

Motivering

En skyldighet att tillgodose varje rimlig begäran skulle vara ett omotiverat intrång i 
infrastrukturägarnas äganderätt.

Ändringsförslag 85
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På särskild skriftlig begäran från ett 
företag som är godkänt för 

2. På särskild skriftlig begäran från ett 
företag som är godkänt för 
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tillhandahållande av elektroniska 
kommunikationsnät ska varje nätoperatör 
vara skyldig att tillgodose varje rimlig 
begäran om tillträde till dess fysiska 
infrastruktur enligt rättvisa villkor, 
inklusive prisvillkor, för utbyggnad av 
element av höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation.

tillhandahållande av elektroniska 
kommunikationsnät ska varje nätoperatör 
vara skyldig att tillgodose varje rimlig 
begäran om tillträde till dess fysiska 
infrastruktur enligt rättvisa villkor, 
inklusive prisvillkor, och under 
förutsättning att det inte kan uppstå 
problem i samband med nätets säkerhet
och skydd, för utbyggnad av element av 
höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation.

Or. nl

Ändringsförslag 86
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På särskild skriftlig begäran från ett 
företag som är godkänt för tillhandahållande 
av elektroniska kommunikationsnät ska 
varje nätoperatör vara skyldig att, i den 
utsträckning nätverket har tillgänglig 
kapacitet, tillgodose varje rimlig begäran 
om tillträde till dess fysiska infrastruktur 
enligt rättvisa villkor, inklusive prisvillkor, 
för utbyggnad av element av 
höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation.

Or. ro

Ändringsförslag 87
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På särskild skriftlig begäran från ett 
företag som är godkänt för 
tillhandahållande av elektroniska 
kommunikationsnät ska varje nätoperatör
vara skyldig att tillgodose varje rimlig 
begäran om tillträde till dess fysiska 
infrastruktur enligt rättvisa villkor, 
inklusive prisvillkor, för utbyggnad av 
element av höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation.

2. På särskild skriftlig begäran från ett 
företag som är godkänt för 
tillhandahållande av elektroniska 
kommunikationsnät ska varje allmännyttig 
operatör vara skyldig att tillgodose varje 
rimlig begäran om tillträde till dess fysiska 
infrastruktur enligt rättvisa villkor, 
inklusive prisvillkor, för utbyggnad av 
element av höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation.

Or. en

Motivering

Genom denna ändring säkerställs att artikel 3 inriktas på beviljandet av tillträde till 
allmännyttig nätinfrastruktur. Tillträde till telekominfrastruktur regleras redan i 
ramdirektivet om elektronisk kommunikation (2009/140/EG).

Ändringsförslag 88
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Denna bestämmelse påverkar inte den 
rätt som markägare och ägare till privat 
egendom har när det gäller att besluta om 
hur tillgångar ska fördelas och förvaltas. 

Or. en

Ändringsförslag 89
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje avslag på en begäran ska baseras på 
objektiva kriterier som framför allt kan 
röra

3. Varje avslag på en begäran ska baseras 
på objektiva kriterier, såsom

Or. en

Ändringsförslag 90
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) säkerheten och folkhälsan,

Or. en

Motivering

Infrastrukturer för t.ex. gas och dricksvatten är olämpliga ur säkerhets- och 
folkhälsosynpunkt.

Ändringsförslag 91
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) skyddet för kritisk nationell 
infrastruktur,

Or. en

Motivering

T.ex. flygplatser och järnvägar.
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Ändringsförslag 92
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillgången till utrymme för de element 
som avses i led a,

b) tillgången till nätverkskapacitet för de 
element som avses i led a,

Or. ro

Ändringsförslag 93
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillgången till utrymme för de element 
som avses i led a,

b) den nuvarande och framtida tillgången 
till utrymme för de element som avses i 
led a,

Or. en

Motivering

När det gäller tillgången till utrymme för element av elektroniska kommunikationsnät bör 
nätoperatörer tillåtas att ta hänsyn till sina egna framtida behov.

Ändringsförslag 94
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) integriteten och säkerheten för befintliga 
nät,

c) integriteten, säkerheten och skyddet för 
befintliga nät,

Or. en
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Ändringsförslag 95
Norbert Glante, Peter Simon

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) risken för att de planerade elektroniska 
kommunikationstjänsterna ska medföra 
allvarliga störningar för tillhandahållandet 
av andra tjänster via samma fysiska 
infrastruktur,

d) risken för att de planerade elektroniska 
kommunikationstjänsterna ska medföra 
påvisbara störningar för tillhandahållandet 
av andra tjänster via samma fysiska 
infrastruktur,

Or. de

Motivering

Den befintliga formuleringen är för otydlig.

Ändringsförslag 96
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) tillgången till alternativa metoder för 
tillträde till fysisk nätinfrastruktur i 
grossistledet som tillhandahålls av 
nätoperatören och som är lämplig för 
tillhandahållandet av höghastighetsnät för 
elektronisk kommunikation.

e) tillgången, eller den planerade 
tillgången enligt publicerade 
utbyggnadsplaner, till alternativa metoder 
för tillträde till fysisk nätinfrastruktur i 
grossistledet som tillhandahålls av 
nätoperatören och som är lämplig för 
tillhandahållandet av höghastighetsnät för 
elektronisk kommunikation.

Or. en

Motivering

Texten bör också ta hänsyn till planerad tillgång i de fall denna kommer att byggas ut inom 
en rimlig tidsram.
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Ändringsförslag 97
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) tillgången till alternativa metoder för 
tillträde till fysisk nätinfrastruktur i 
grossistledet som tillhandahålls av
nätoperatören och som är lämplig för 
tillhandahållandet av höghastighetsnät för 
elektronisk kommunikation.

e) tillgången till alternativa metoder för 
tillträde till fysisk nätinfrastruktur i 
grossistledet som tillhandahålls av den 
allmännyttiga operatören och som är 
lämplig för tillhandahållandet av 
höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation.

Or. en

Motivering

Genom denna ändring säkerställs att artikel 3 inriktas på beviljandet av tillträde till 
allmännyttig nätinfrastruktur. Tillträde till telekominfrastruktur regleras redan i 
ramdirektivet om elektronisk kommunikation (2009/140/EG).

Ändringsförslag 98
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) en hög risk för den fysiska säkerheten 
för arbetare som får tillträde till 
infrastruktur av en annan sort än den 
som de ursprungligen utbildats för att 
hantera,

Or. en

Motivering

Om arbetare som inte känner till säkerhetsföreskrifterna för de elektriska komponenterna och 
installationen av elnät får tillträde till ett nät ökar risken för olyckor och tillbud. Att arbeta 
med elnät kräver särskild utbildning och särskilda kunskaper, regler, bestämmelser, 
hälsokrav och uppfyllande av stränga säkerhets- och miljöstandarder. När det gäller vissa 
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installationer kan nätoperatörerna anse att det är alltför farligt att tillåta en tredje part att 
arbeta på deras nät.

Ändringsförslag 99
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) den proportionella användningen av 
det tillgängliga utrymmet, så att en 
nätoperatör som äger den fysiska 
infrastrukturen kan behålla utrymme för 
sina egna framtida investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 100
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led ec (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ec) det planerade tillhandahållandet av 
alternativa sätt att erbjuda tillträde i 
grossistledet till fysisk nätinfrastruktur i 
de fall det föreligger nationella planer för 
utbyggnad av det europeiska 
trafikstyrningssystemet för tåg.

Or. en

Motivering

Förslaget till förordning måste ta hänsyn till eventuella nationella planer inom 
järnvägssektorn för utbyggnad av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg.

Ändringsförslag 101
Edit Herczog
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led ed (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ed) förhållanden under vilka tillträde till 
underjordiska transportsystem skulle leda 
till uppehåll i långsiktiga investeringar 
och uppgraderingar och/eller störningar 
för resenärer med oproportionerliga 
ekonomiska konsekvenser.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att städer med underjordiska transportsystem har en tydlig rätt att besluta om 
tillträde är lämpligt eller inte. Artikel 3 bör omfatta en bestämmelse som ger nätoperatörer 
rätt att neka tillträde till sådana infrastrukturer som är nödvändiga för att vardagslivet i 
städerna ska fungera om detta skulle leda till störningar och negativa ekonomiska 
konsekvenser.

Ändringsförslag 102
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led ee (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ee) befintliga exklusiva avtal mellan 
nätoperatörer och deras kunder,

Or. en

Motivering

Avtal mellan en nätoperatör och deras kunder bör läggas till när det handlar om exklusiva 
avtal. Datacentraler begär t.ex. ofta exklusivitet av säkerhetsskäl.

Ändringsförslag 103
Werner Langen, Herbert Reul
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nätoperatören ska ange skälen för varje 
avslag inom en månad från den skriftliga 
begäran om tillträde.

Nätoperatören ska ange skälen för varje 
avslag inom sex månader från den 
skriftliga begäran om tillträde.

Or. de

Ändringsförslag 104
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nätoperatören ska ange skälen för varje 
avslag inom en månad från den skriftliga 
begäran om tillträde.

Nätoperatören ska ange skälen för varje 
avslag inom tre månader från den 
skriftliga begäran om tillträde.

Or. en

Ändringsförslag 105
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nätoperatören ska ange skälen för varje 
avslag inom en månad från den skriftliga 
begäran om tillträde.

Den allmännyttiga operatören ska ange 
skälen för varje avslag inom en månad från 
den skriftliga begäran om tillträde.

Or. en

Motivering

Genom denna ändring säkerställs att artikel 3 inriktas på beviljandet av tillträde till 
allmännyttig nätinfrastruktur. Tillträde till telekominfrastruktur regleras redan i 
ramdirektivet om elektronisk kommunikation (2009/140/EG).
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Ändringsförslag 106
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det nationella tvistlösningsorgan som 
avses i punkt 4 ska, med full hänsyn till 
proportionalitetsprincipen, utfärda ett 
tvingande beslut för att lösa den inledda 
tvisten enligt punkt 4, och även fastställa 
rättvisa villkor och skäliga priser, när så är 
lämpligt, inom kortast möjliga tidsram och 
i vilket fall inom fyra månader, utan att det 
påverkar den möjlighet som endera part har 
att föra ärendet till domstol. Det pris som 
fastställs av tvistlösningsorganet ska beakta 
vilken inverkan det begärda tillträdet har 
på den affärsplan som ligger till grund för 
de investeringar som gjorts av den 
nätoperatör till vilken begäran riktas, i 
synnerhet när det gäller nybyggd fysisk 
infrastruktur som används för 
tillhandahållande av elektroniska 
kommunikationstjänster med hög 
hastighet.

5. Det nationella tvistlösningsorgan som 
avses i punkt 4 ska, med full hänsyn till 
proportionalitetsprincipen, utfärda ett 
tvingande beslut för att lösa den inledda 
tvisten enligt punkt 4, och även fastställa 
rättvisa villkor och skäliga priser, när så är 
lämpligt, inom kortast möjliga tidsram och 
i vilket fall inom fyra månader, utan att det 
påverkar den möjlighet som endera part har 
att föra ärendet till domstol. Det pris som 
fastställs av tvistlösningsorganet, 
lagstiftning om statligt stöd, yttranden om 
den nationella infrastrukturens kapacitet, 
en medlemsstats finansieringsavtal 
gällande infrastruktur samt avtal om 
allmännyttiga skyldigheter ska beakta 
vilken inverkan det begärda tillträdet har 
på den affärsplan som ligger till grund för 
de investeringar som gjorts av den 
nätoperatör till vilken begäran riktas, i 
synnerhet när det gäller nybyggd fysisk 
infrastruktur som används för 
tillhandahållande av elektroniska 
kommunikationstjänster med hög 
hastighet. Det nationella 
tvistlösningsorganet ska också i sina 
beslut beakta den ekonomiska bärkraften 
för dessa investeringar baserat på 
befintliga tidsplaner för avkastning på 
investeringar, tillträdets påverkan på 
kapaciteten och prestandan, tillträdets 
påverkan på konkurrensen i senare led, 
avskrivningen av nättillgångarna vid 
tidpunkten för begäran om tillträde och 
möjligheter till gemensam utbyggnad som 
erbjuds den tillträdessökande.

Or. en



PE519.832v01-00 56/101 AM\1005010SV.doc

SV

Motivering

Förslaget syftar till att återspegla texten i skäl 16, enligt vilken tvistlösningsorganet i sina 
beslut ska ta hänsyn till de olika faktorer som kan påverka fastställandet av rättvisa villkor 
och skäliga priser.

Ändringsförslag 107
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det nationella tvistlösningsorgan som 
avses i punkt 4 ska, med full hänsyn till 
proportionalitetsprincipen, utfärda ett 
tvingande beslut för att lösa den inledda 
tvisten enligt punkt 4, och även fastställa
rättvisa villkor och skäliga priser, när så är 
lämpligt, inom kortast möjliga tidsram och 
i vilket fall inom fyra månader, utan att det 
påverkar den möjlighet som endera part har 
att föra ärendet till domstol. Det pris som 
fastställs av tvistlösningsorganet ska beakta 
vilken inverkan det begärda tillträdet har 
på den affärsplan som ligger till grund för 
de investeringar som gjorts av den 
nätoperatör till vilken begäran riktas, i 
synnerhet när det gäller nybyggd fysisk 
infrastruktur som används för 
tillhandahållande av elektroniska 
kommunikationstjänster med hög 
hastighet.

5. Det nationella tvistlösningsorgan som 
avses i punkt 4 ska, med full hänsyn till 
proportionalitetsprincipen, utfärda ett 
beslut för att lösa den inledda tvisten enligt 
punkt 4, och även rekommendera villkor 
och skäliga priser, när så är lämpligt, inom 
kortast möjliga tidsram och i vilket fall 
inom fyra månader, utan att det påverkar 
den möjlighet som endera part har att föra 
ärendet till domstol. Det pris som fastställs 
av tvistlösningsorganet ska beakta vilken 
inverkan det begärda tillträdet har på den 
affärsplan som ligger till grund för de 
investeringar som gjorts av den nätoperatör 
till vilken begäran riktas, i synnerhet när 
det gäller nybyggd fysisk infrastruktur som 
används för tillhandahållande av 
elektroniska kommunikationstjänster med 
hög hastighet.

Or. de

Ändringsförslag 108
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det nationella tvistlösningsorgan som 
avses i punkt 4 ska, med full hänsyn till 
proportionalitetsprincipen, utfärda ett 
tvingande beslut för att lösa den inledda 
tvisten enligt punkt 4, och även fastställa 
rättvisa villkor och skäliga priser, när så är 
lämpligt, inom kortast möjliga tidsram och 
i vilket fall inom fyra månader, utan att det 
påverkar den möjlighet som endera part har 
att föra ärendet till domstol. Det pris som 
fastställs av tvistlösningsorganet ska beakta 
vilken inverkan det begärda tillträdet har 
på den affärsplan som ligger till grund för 
de investeringar som gjorts av den
nätoperatör till vilken begäran riktas, i 
synnerhet när det gäller nybyggd fysisk 
infrastruktur som används för 
tillhandahållande av elektroniska 
kommunikationstjänster med hög 
hastighet.

5. Det nationella tvistlösningsorgan som 
avses i punkt 4 ska, med full hänsyn till 
proportionalitetsprincipen, utfärda ett 
tvingande beslut för att lösa den inledda 
tvisten enligt punkt 4, och även fastställa 
rättvisa villkor och skäliga priser, när så är 
lämpligt, inom kortast möjliga tidsram och 
i vilket fall inom fyra månader, utan att det 
påverkar den möjlighet som endera part har 
att föra ärendet till domstol. Det pris som 
fastställs av tvistlösningsorganet ska beakta 
vilken inverkan det begärda tillträdet har 
på den affärsplan som ligger till grund för 
de investeringar som gjorts av den
allmännyttiga operatör till vilken begäran 
riktas, i synnerhet när det gäller nybyggd 
fysisk infrastruktur som används för 
tillhandahållande av elektroniska 
kommunikationstjänster med hög 
hastighet.

Or. en

Motivering

Genom denna ändring säkerställs att artikel 3 inriktas på beviljandet av tillträde till 
allmännyttig nätinfrastruktur. Tillträde till telekominfrastruktur regleras redan i 
ramdirektivet om elektronisk kommunikation (2009/140/EG).

Ändringsförslag 109
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Om uppgifter måste utföras som är 
knutna till gemensamt utnyttjande av 
infrastruktur kan detta bara göras av 
nätförvaltaren eller av en part på vilken 
nätförvaltaren har lagt ut uppgiften.
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Or. nl

Ändringsförslag 110
Norbert Glante, Peter Simon

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. De åtgärder som står i samband med 
samutnyttjandet av infrastruktur kan 
endast genomföras av den berörda
nätoperatören eller på dennes uppdrag. 

Or. de

Motivering

Endast på så sätt kan nätoperatören garantera att dess nät är funktionsdugligt.

Ändringsförslag 111
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Artikel 3.2–3.5 är inte tillämplig på 
avloppsrör som inte kan besiktigas av 
människor.

Or. en

Ändringsförslag 112
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att begära tillträde till fysisk 
infrastruktur i enlighet med artikel 3 ska 
varje företag som har tillstånd att 
tillhandahålla elektroniska 
kommunikationsnät ha rätt att på begäran, 
via en central informationspunkt, få 
tillgång till följande minimiinformation om 
nätoperatörers befintliga fysiska 
infrastruktur

För att begära tillträde till fysisk 
infrastruktur i enlighet med artikel 3 ska 
varje företag som har tillstånd att 
tillhandahålla elektroniska 
kommunikationsnät ha rätt att på
motiverad begäran och i syfte att utveckla 
bättre telekomtjänster, via en central 
informationspunkt, få tillgång till följande 
minimiinformation om nätoperatörers 
befintliga fysiska infrastruktur

Or. en

Ändringsförslag 113
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att begära tillträde till fysisk 
infrastruktur i enlighet med artikel 3 ska 
varje företag som har tillstånd att 
tillhandahålla elektroniska 
kommunikationsnät ha rätt att på begäran, 
via en central informationspunkt, få 
tillgång till följande minimiinformation om 
nätoperatörers befintliga fysiska 
infrastruktur

För att begära tillträde till fysisk 
infrastruktur i enlighet med artikel 3 ska 
varje företag som har tillstånd att 
tillhandahålla elektroniska 
kommunikationsnät ha rätt att på begäran, 
via en central informationspunkt, få 
tillgång till följande minimiinformation om 
nätoperatörers befintliga fysiska 
infrastruktur såvida detta inte äventyrar 
nätets säkerhet, integritet och skydd

Or. en

Motivering

Man bör ta hänsyn till säkerheten när man tillhandahåller information via den centrala 
informationspunkten.

Ändringsförslag 114
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att begära tillträde till fysisk 
infrastruktur i enlighet med artikel 3 ska 
varje företag som har tillstånd att 
tillhandahålla elektroniska 
kommunikationsnät ha rätt att på begäran, 
via en central informationspunkt, få 
tillgång till följande minimiinformation 
om nätoperatörers befintliga fysiska 
infrastruktur

För att begära tillträde till fysisk 
infrastruktur i enlighet med artikel 3 ska 
varje företag som har tillstånd att 
tillhandahålla elektroniska 
kommunikationsnät, och som presenterar 
en installationsplan för höghastighetsnät,
ha rätt att på begäran, via en central 
informationspunkt, få tillgång till följande 
minimiinformation om nätoperatörers 
befintliga fysiska infrastruktur

Or. ro

Ändringsförslag 115
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att begära tillträde till fysisk 
infrastruktur i enlighet med artikel 3 ska 
varje företag som har tillstånd att 
tillhandahålla elektroniska 
kommunikationsnät ha rätt att på begäran, 
via en central informationspunkt, få 
tillgång till följande minimiinformation om 
nätoperatörers befintliga fysiska 
infrastruktur

För att begära tillträde till fysisk 
infrastruktur i enlighet med artikel 3 ska 
varje företag som har tillstånd att 
tillhandahålla elektroniska 
kommunikationsnät ha rätt att på begäran, 
via en central informationspunkt, få 
tillgång till följande minimiinformation om 
nätoperatörers befintliga fysiska 
infrastruktur, förutsatt att den finns 
tillgänglig i digitalt format

Or. nl

Ändringsförslag 116
Gunnar Hökmark
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att begära tillträde till fysisk 
infrastruktur i enlighet med artikel 3 ska 
varje företag som har tillstånd att 
tillhandahålla elektroniska 
kommunikationsnät ha rätt att på begäran, 
via en central informationspunkt, få 
tillgång till följande minimiinformation om 
nätoperatörers befintliga fysiska 
infrastruktur

För att begära tillträde till fysisk 
infrastruktur i enlighet med artikel 3 ska 
varje företag som har tillstånd att 
tillhandahålla elektroniska 
kommunikationsnät ha rätt att på begäran
för varje geografiskt område, via en 
central informationspunkt, få tillgång till 
följande minimiinformation om 
nätoperatörers befintliga fysiska 
infrastruktur

Or. en

Ändringsförslag 117
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att begära tillträde till fysisk 
infrastruktur i enlighet med artikel 3 ska 
varje företag som har tillstånd att 
tillhandahålla elektroniska 
kommunikationsnät ha rätt att på begäran, 
via en central informationspunkt, få 
tillgång till följande minimiinformation om 
nätoperatörers befintliga fysiska 
infrastruktur

För att begära tillträde till fysisk 
infrastruktur i enlighet med artikel 3 ska 
varje företag som har tillstånd att 
tillhandahålla elektroniska 
kommunikationsnät ha rätt att på begäran 
få tillgång till följande minimiinformation 
om nätoperatörers befintliga fysiska 
infrastruktur

Or. en

Motivering

En central informationspunkt skulle innebära onödiga utgifter och onödig byråkrati. Det 
skulle också innebära dubbelarbete i de fall det redan finns väletablerade system på lokal 
nivå.
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Ändringsförslag 118
Norbert Glante

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) infrastrukturens storlek, typ och 
nuvarande användning,

b) infrastrukturens typ och nuvarande 
användning,

Or. de

Motivering

För bredbandsutbyggnaden saknar denna information betydelse för den andra användaren 
och ska inte behöva lämnas ut.

Ändringsförslag 119
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Begäran ska ange vilket område som är 
aktuellt för att rymma element av 
höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation.

Begäran ska ange vilket område som är 
aktuellt för att rymma element av 
höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation och ska följaktligen också 
uteslutande få tillgång till uppgifterna 
från just det geografiska området.

Or. nl

Ändringsförslag 120
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Begäran ska ange vilket område som är Det företag som begär tillträde ska ange 
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aktuellt för att rymma element av
höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation.

vilket område som är aktuellt för 
installeringen av element av 
höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation.

Or. ro

Ändringsförslag 121
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det företag som begär tillträde är 
förpliktigat att upprätthålla sekretessen 
för den information som erhållits enligt 
denna förordning.

Or. ro

Ändringsförslag 122
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillgång till minimiinformation avseende 
det angivna området ska beviljas utan 
dröjsmål i elektronisk form enligt 
proportionerliga, icke-diskriminerande och 
öppet redovisade villkor. Tillgången till 
minimiinformationen får endast begränsas 
av den centrala informationspunkten när 
det anses nödvändigt med tanke på nätens 
säkerhet och integritet eller drifts- och 
affärshemligheter.

Tillgång till minimiinformation avseende 
det angivna området ska beviljas utan 
dröjsmål i elektronisk form enligt 
proportionerliga, icke-diskriminerande och 
öppet redovisade villkor. Tillgången till 
minimiinformationen får endast begränsas 
av den centrala informationspunkten när 
det anses nödvändigt med tanke på nätens 
säkerhet och integritet eller drifts- och 
affärshemligheter. För att garantera den 
nationella säkerheten och säkerheten och 
integriteten hos vissa element och/eller 
områden av ett nät får medlemsstaterna 
besluta att undanta vissa områden från 
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kravet att tillhandahålla 
minimiinformation i elektronisk form. I 
dessa fall kan tillgången till 
minimiinformation begränsas till en 
granskning på nätoperatörens kontor. 
Sådana åtgärder ska anmälas till 
kommissionen.

Or. en

Motivering

Vissa delar av ett näts fysiska infrastruktur kan anses vara kritiska för en medlemsstat, på 
grund av dess stora ekonomiska eller samhälleliga betydelse. På grund av infrastrukturens 
stora betydelse löper den relativt sett större risk att utsättas för terrorattentat eller sabotage. 
Genom att göra det möjligt att undanta kritiska delar av nät från kravet att tillhandahålla 
minimiinformation i elektronisk form och begränsa tillgången till en granskning på
nätoperatörens kontor minskas risken för oönskad spridning av dokument avsevärt.

Ändringsförslag 123
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillgång till minimiinformation avseende 
det angivna området ska beviljas utan 
dröjsmål i elektronisk form enligt 
proportionerliga, icke-diskriminerande och 
öppet redovisade villkor. Tillgången till 
minimiinformationen får endast 
begränsas av den centrala 
informationspunkten när det anses 
nödvändigt med tanke på nätens säkerhet 
och integritet eller drifts- och 
affärshemligheter.

Tillgång till minimiinformation avseende 
det angivna området ska beviljas i 
elektronisk form enligt proportionerliga, 
icke-diskriminerande och öppet redovisade 
villkor och på ett sätt som garanterar 
informationens konfidentialitet och att 
den endast används i enlighet med syftet 
med kommunikationen i fråga. Den 
berörda nätoperatören ska hållas 
underrättad om en sådan kommunikation.

Or. fr

Motivering

Hämtningen av uppgifterna för det angivna området kräver ett visst dataarbete. Tillgång kan 
därför inte beviljas ”utan dröjsmål”.
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Ändringsförslag 124
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillgång till minimiinformation avseende 
det angivna området ska beviljas utan 
dröjsmål i elektronisk form enligt 
proportionerliga, icke-diskriminerande och 
öppet redovisade villkor. Tillgången till 
minimiinformationen får endast begränsas 
av den centrala informationspunkten när 
det anses nödvändigt med tanke på nätens 
säkerhet och integritet eller drifts- och 
affärshemligheter.

Tillgång till minimiinformation avseende 
det angivna området ska beviljas utan 
dröjsmål i elektronisk form enligt 
proportionerliga, icke-diskriminerande och 
öppet redovisade villkor. Tillgången till 
minimiinformationen får begränsas av den 
centrala informationspunkten när det anses 
nödvändigt med tanke på nätens säkerhet 
och integritet eller drifts- och 
affärshemligheter och när det anses 
nödvändigt för att skydda grundläggande 
allmänna och individuella intressen i 
enlighet med nationell lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 125
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillgång till minimiinformation avseende 
det angivna området ska beviljas utan 
dröjsmål i elektronisk form enligt 
proportionerliga, icke-diskriminerande och 
öppet redovisade villkor. Tillgången till 
minimiinformationen får endast begränsas 
av den centrala informationspunkten när 
det anses nödvändigt med tanke på nätens 
säkerhet och integritet eller drifts- och 
affärshemligheter.

Tillgång till minimiinformation avseende 
det angivna området ska beviljas utan 
dröjsmål i elektronisk form enligt 
proportionerliga, icke-diskriminerande och
fullständigt öppet redovisade villkor. 
Tillgången till minimiinformationen får 
endast begränsas av den centrala 
informationspunkten när det anses 
nödvändigt med tanke på nätens säkerhet 
och integritet eller drifts- och 
affärshemligheter.
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Or. en

Ändringsförslag 126
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Den centrala informationspunkten ska se 
till att tillgång till minimiinformationen 
enligt denna punkt finns tillgänglig senast 
den [Publications Office: please insert the 
exact date: entry into force of this 
Regulation + 12 months].

Den centrala informationspunkten ska se 
till att tillgång till minimiinformationen 
enligt denna punkt finns tillgänglig senast 
den [Publications Office: please insert the 
exact date: entry into force of this 
Regulation + 12 months]. 
Tillhandahållande och ändringar av 
informationen, samt tillägg av all ny 
minimiinformation, ska ske på ett sätt som 
garanterar informationens 
konfidentialitet och att den endast 
används i enlighet med syftet med 
kommunikationen i fråga.

Or. fr

Motivering

För att säkerställa en varaktig kvalitet på de tillgängliga uppgifterna om det angivna 
området, måste ett sekretessavtal ingås så att det inte förekommer några felaktiga eller gamla 
uppgifter över tid.

Ändringsförslag 127
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den befintliga fysiska infrastrukturen
inte anses tekniskt lämpad för att rymma 
höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation får medlemsstaterna
bevilja undantag från skyldigheterna 
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enligt punkt 1. Sådana åtgärder ska 
anmälas till kommissionen och vara väl 
motiverade och samtliga berörda parter 
ska ges tillfälle att lämna synpunkter på 
åtgärdsförslaget.

Or. en

Ändringsförslag 128
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vare offentligt organ som på grund av 
sina uppgifter förfogar över den 
minimiinformation som avses i punkt 1 i 
elektroniskt format om en nätoperatörs 
fysiska infrastruktur ska på elektronisk väg 
göra denna information tillgänglig för den 
centrala informationspunkten före den 
[Publications Office: please insert the 
exact date: entry into force of this 
Regulation + 6 months]. Alla 
uppdateringar av minimiinformationen och 
alla nya sådana uppgifter enligt punkt 1 
som erhålls av det offentliga organet ska 
göras tillgängliga för den centrala 
informationspunkten inom en månad från 
mottagandet.

2. Utan att det påverkar bestämmelserna i 
artikel 9.3 i denna förordning ska varje
offentligt organ som på grund av sina 
uppgifter förfogar över den 
minimiinformation som avses i punkt 1 i 
elektroniskt format om en nätoperatörs 
fysiska infrastruktur på elektronisk väg 
göra denna information tillgänglig för den 
centrala informationspunkten före den 
[Publications Office: please insert the 
exact date: entry into force of this 
Regulation + 6 months]. Alla 
uppdateringar av minimiinformationen och 
alla nya sådana uppgifter enligt punkt 1 
som erhålls av det offentliga organet ska 
göras tillgängliga för den centrala 
informationspunkten inom en månad från 
mottagandet. Tillhandahållande och 
ändringar av informationen, samt tillägg 
av all ny minimiinformation, ska ske på 
ett sätt som garanterar informationens 
konfidentialitet och att den endast 
används i enlighet med syftet med 
kommunikationen i fråga. Den berörda 
nätoperatören ska hållas underrättad om 
en sådan kommunikation.

Or. fr
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Motivering

I vissa fall fyller det offentliga organet självt rollen som central informationspunkt och därför
är den åtgärd som avses i artikel 4.2 inte längre tillämplig. För att säkerställa en varaktig 
kvalitet på de tillgängliga uppgifterna om det angivna området, måste all överföring och alla 
ändringar av information ske inom ramen ett undertecknat sekretessavtal, så att det inte 
förekommer några felaktiga eller gamla uppgifter över tid.

Ändringsförslag 129
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vare offentligt organ som på grund av 
sina uppgifter förfogar över den 
minimiinformation som avses i punkt 1 i 
elektroniskt format om en nätoperatörs 
fysiska infrastruktur ska på elektronisk väg 
göra denna information tillgänglig för den 
centrala informationspunkten före den
[Publications Office: please insert the 
exact date: entry into force of this 
Regulation + 6 months]. Alla 
uppdateringar av minimiinformationen och 
alla nya sådana uppgifter enligt punkt 1 
som erhålls av det offentliga organet ska 
göras tillgängliga för den centrala 
informationspunkten inom en månad från 
mottagandet.

2. Varje offentligt organ som på grund av 
sina uppgifter förfogar över den 
minimiinformation som avses i punkt 1 i 
elektroniskt format om en nätoperatörs 
fysiska infrastruktur ska på elektronisk väg 
göra denna information tillgänglig för den 
centrala informationspunkten före den
[Publications Office: please insert the 
exact date: entry into force of this 
Regulation + 6 months]. Alla 
uppdateringar av minimiinformationen och 
alla nya sådana uppgifter enligt punkt 1 
som erhålls av det offentliga organet ska 
göras tillgängliga inom en månad från 
mottagandet.

Or. en

Motivering

En central informationspunkt skulle innebära onödiga utgifter och onödig byråkrati. Det 
skulle också innebära dubbelarbete i de fall det redan finns väletablerade system på lokal 
nivå.

Ändringsförslag 130
Gaston Franco
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om den minimiinformation som avses i 
punkt 1 inte innehas av offentliga organ 
enligt punkt 2 ska nätoperatörer på särskild 
begäran tillhandahålla den 
minimiinformation som avses i punkt 1 om 
sin fysiska infrastruktur, i elektroniskt 
format, inom en månad från begäran. 
Nätoperatören ska till den centrala 
informationspunkten lämna varje 
uppdatering av den minimiinformation som 
tillhandahålls inom en månad från den 
faktiska ändring av det fysiska nätet som 
påverkar dessa uppgifter.

3. Om den minimiinformation som avses i 
punkt 1 inte innehas av offentliga organ 
enligt punkt 2 ska nätoperatörer på särskild 
begäran från den centrala 
informationspunkten, på särskild begäran 
som framställs skriftligen för det område 
som berörs av en eventuell utbyggnad av 
höghastighetsnätet vilken ska utföras av 
ett företag som har tillstånd att 
tillhandahålla elektroniska 
kommunikationsnät, tillhandahålla den 
minimiinformation som avses i punkt 1 om 
sin fysiska infrastruktur, i elektroniskt 
format, inom en månad från begäran. 
Nätoperatören ska till den centrala 
informationspunkten lämna varje 
uppdatering av den minimiinformation som 
tillhandahålls inom ett år från den faktiska 
ändring av det fysiska nätet som påverkar 
dessa uppgifter. Villkoren för 
tillhandahållande eller ändring av 
informationen ska garantera att 
nätoperatören inte ska bära kostnaderna 
för åtgärderna i fråga.

Or. fr

Motivering

Beroende på nätoperatörens storlek kan det röra sig om en omfattande informationsmängd, 
såvida inte informationen är begränsad till ett område som är avsett för en eventuell 
utbyggnad av höghastighetsnätet. Hämtningen och anpassningen av informationen kan därför 
medföra orimliga kostnader. Ett visst dataarbete krävs för att hämta och anpassa uppgifterna 
om det angivna området. Detta lär ta mer tid än en månad. Ett år är mer realistiskt.

Ändringsförslag 131
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Med förbehåll för begränsningar för 
att skydda nätens fysiska skydd eller
drifts- och affärshemligheter får den 
centrala informationspunkten erbjuda 
privatpersoner tillgång till 
minimiinformation avseende ett angivet 
område på begäran eller på sin webbplats. 
Den centrala informationspunkten får 
bevilja privatpersoner tillgång, mot en 
administrativ avgift eller kostnadsfritt, 
men denna information ska vara 
kostnadsfri för en markägare eller ägare 
till privat egendom på den plats begäran 
gäller eller ägare till egendom som 
gränsar till det angivna området.

Or. en

Motivering

Information om nätens lokalisering har en direkt inverkan på egendomens värde. 
Bostadspriser eller beslut om att bygga nya bostäder kan påverkas av hur lätt det är att få 
tillgång till höghastighetsnät och av om dessa ligger på eller nära en viss egendom. Sådan 
information kan också minska risken för att kablar förstörs vid grävarbeten. Därför bör 
denna information, åtminstone i begränsad form, vara tillgängligt för ägare till egendom.

Ändringsförslag 132
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om den minimiinformation som avses i 
punkt 1 inte finns tillgänglig via den 
centrala informationspunkten ska 
nätoperatörerna ge tillgång till sådan 
information på särskild skriftlig begäran 
från ett företag som har tillstånd att 
tillhandahålla elektroniska 
kommunikationsnät. Begäran ska ange 
vilket område som är aktuellt för att rymma 

4. Om den minimiinformation som avses i 
punkt 1 inte finns tillgänglig via den 
centrala informationspunkten ska 
nätoperatörerna ge tillgång till sådan 
information på särskild skriftlig begäran 
från ett företag som har tillstånd att 
tillhandahålla elektroniska 
kommunikationsnät. Begäran ska ange 
vilket område som är aktuellt för att rymma 
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element av höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation. Tillgång till 
informationen ska beviljas inom en månad 
från den skriftliga begäran enligt 
proportionerliga, icke-diskriminerande och 
öppet redovisade villkor, utan att det 
påverkar begränsningar enligt punkt 1.

element av höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation. Tillgång till 
informationen ska beviljas inom en månad 
från den skriftliga begäran enligt 
proportionerliga, icke-diskriminerande och 
öppet redovisade villkor, utan att det 
påverkar begränsningar enligt punkt 1. 
Villkoren för tillhandahållande av 
informationen ska garantera att det inte 
är nätoperatören som får bära 
kostnaderna för åtgärden i fråga.

Or. fr

Ändringsförslag 133
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om den minimiinformation som avses i 
punkt 1 inte finns tillgänglig via den 
centrala informationspunkten ska 
nätoperatörerna ge tillgång till sådan
information på särskild skriftlig begäran 
från ett företag som har tillstånd att 
tillhandahålla elektroniska 
kommunikationsnät. Begäran ska ange 
vilket område som är aktuellt för att rymma 
element av höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation. Tillgång till 
informationen ska beviljas inom en månad 
från den skriftliga begäran enligt 
proportionerliga, icke-diskriminerande och 
öppet redovisade villkor, utan att det 
påverkar begränsningar enligt punkt 1.

4. Om den minimiinformation som avses i 
punkt 1 inte finns tillgänglig via den 
centrala informationspunkten ska 
nätoperatörerna ge tillgång till denna
information på särskild skriftlig och av 
medlemsstatens officiella 
tillsynsmyndighet godkända begäran från 
ett företag som har tillstånd att 
tillhandahålla elektroniska 
kommunikationsnät. Begäran ska ange 
vilket område som är aktuellt för att rymma 
element av höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation, och det företag som 
begär tillgång ska stå för alla kostnader i 
samband med begäran. Tillgång till 
informationen ska beviljas inom en månad 
från den skriftliga begäran enligt 
proportionerliga, icke-diskriminerande och 
öppet redovisade villkor, utan att det 
påverkar begränsningar enligt punkt 1.

Or. nl
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Ändringsförslag 134
Werner Langen, Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om den minimiinformation som avses i 
punkt 1 inte finns tillgänglig via den 
centrala informationspunkten ska 
nätoperatörerna ge tillgång till sådan 
information på särskild skriftlig begäran 
från ett företag som har tillstånd att 
tillhandahålla elektroniska 
kommunikationsnät. Begäran ska ange 
vilket område som är aktuellt för att rymma 
element av höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation. Tillgång till 
informationen ska beviljas inom en månad
från den skriftliga begäran enligt 
proportionerliga, icke-diskriminerande och 
öppet redovisade villkor, utan att det 
påverkar begränsningar enligt punkt 1.

4. Om den minimiinformation som avses i 
punkt 1 inte finns tillgänglig via den 
centrala informationspunkten ska 
nätoperatörerna ge tillgång till sådan 
information på särskild skriftlig begäran 
från ett företag som har tillstånd att 
tillhandahålla elektroniska 
kommunikationsnät. Begäran ska ange 
vilket område som är aktuellt för att rymma 
element av höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation. Tillgång till 
informationen ska beviljas inom 
sex månader från den skriftliga begäran
enligt proportionerliga, 
icke-diskriminerande och öppet redovisade 
villkor, utan att det påverkar begränsningar 
enligt punkt 1.

Or. de

Ändringsförslag 135
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. På särskild skriftlig begäran från ett 
företag som har tillstånd att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationsnät ska 
nätoperatörerna tillgodose varje rimlig 
begäran om undersökning på plats av 
specifika element av deras fysiska 
infrastruktur. Begäran ska ange vilka 
element av det berörda nätet som är 
aktuella för att rymma element av 
höghastighetsnät för elektronisk 

5. På särskild skriftlig och av 
medlemsstatens officiella 
tillsynsmyndighet godkända begäran från 
ett företag som har tillstånd att 
tillhandahålla elektroniska 
kommunikationsnät ska nätoperatörerna 
tillgodose varje rimlig begäran om 
undersökning på plats av specifika element 
av deras fysiska infrastruktur. Begäran ska 
ange vilka element av det berörda nätet 
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kommunikation. Undersökningar på plats 
ska beviljas inom en månad från den 
skriftliga begäran enligt proportionerliga, 
icke-diskriminerande och öppet redovisade 
villkor, utan att det påverkar begränsningar 
enligt punkt 1.

som är aktuella för att rymma element av 
höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation. Sökanden ska stå för alla 
kostnader i samband med begäran. 
Undersökningar på plats ska beviljas inom 
en månad från den skriftliga begäran enligt 
proportionerliga, icke-diskriminerande och 
öppet redovisade villkor, utan att det 
påverkar begränsningar enligt punkt 1.

Or. nl

Ändringsförslag 136
Norbert Glante, Peter Simon

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. På särskild skriftlig begäran från ett 
företag som har tillstånd att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationsnät ska 
nätoperatörerna tillgodose varje rimlig 
begäran om undersökning på plats av 
specifika element av deras fysiska 
infrastruktur. Begäran ska ange vilka 
element av det berörda nätet som är 
aktuella för att rymma element av 
höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation. Undersökningar på plats 
ska beviljas inom en månad från den 
skriftliga begäran enligt proportionerliga, 
icke-diskriminerande och öppet redovisade 
villkor, utan att det påverkar begränsningar 
enligt punkt 1.

5. På särskild skriftlig begäran från ett 
företag som har tillstånd att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationsnät ska 
nätoperatörerna tillgodose varje rimlig 
begäran om undersökning på plats av 
specifika element av deras fysiska 
infrastruktur. Begäran ska ange vilka 
element av det berörda nätet som är 
aktuella för att rymma element av 
höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation. Undersökningar på plats 
ska beviljas inom en månad från den 
skriftliga begäran enligt proportionerliga, 
icke-diskriminerande och öppet redovisade 
villkor, utan att det påverkar begränsningar 
enligt punkt 1. Den sökande svarar för 
alla kostnader för att organisera och 
genomföra undersökningen på plats.

Or. de

Motivering

Besiktningar av infrastruktur kan vara mycket kostnadskrävande. De kostnaderna ska inte 
läggas på nätägaren.
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Ändringsförslag 137
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. På särskild skriftlig begäran från ett 
företag som har tillstånd att 
tillhandahålla elektroniska 
kommunikationsnät ska varje nätoperatör 
tillhandahålla följande 
minimiinformation avseende pågående 
eller planerade bygg- och 
anläggningsprojekt relaterade till den 
fysiska infrastruktur som omfattas av ett 
utfärdat tillstånd, som är föremål för ett 
pågående tillståndsförfarande eller för 
vilket ett tillstånd väntas lämnas in till de 
behöriga myndigheterna för 
tillståndsförfarande inom de närmaste 
sex månaderna.

utgår

a) lokalisering och typ av projekt,
b) berörda nätelement,
c) beräknat datum för inledningen på 
projektet och projektets varaktighet, och
d) en kontaktpunkt.
Begäran från ett företag som har tillstånd 
att tillhandhålla elektroniska 
kommunikationsnät ska ange vilket 
område som är aktuellt för att rymma 
element av höghastighetsnät för 
elektronisk kommunikation. 
Nätoperatörerna ska tillhandahålla den 
begärda informationen inom två veckor 
från den skriftliga begäran enligt 
proportionerliga, icke-diskriminerande 
och öppet redovisade villkor, utan att det 
påverkar begränsningar enligt punkt 1.

Or. de
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Motivering

Tillståndsförfarandet regleras redan utförligt på nationell nivå.

Ändringsförslag 138
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På särskild skriftlig begäran från ett
företag som har tillstånd att 
tillhandahålla elektroniska 
kommunikationsnät ska varje 
nätoperatör tillhandahålla följande 
minimiinformation avseende pågående 
eller planerade bygg- och 
anläggningsprojekt relaterade till den 
fysiska infrastruktur som omfattas av ett 
utfärdat tillstånd, som är föremål för ett 
pågående tillståndsförfarande eller för 
vilket ett tillstånd väntas lämnas in till de 
behöriga myndigheterna för 
tillståndsförfarande inom de närmaste 
sex månaderna.

Varje företag som har tillstånd att 
tillhandahålla elektroniska
kommunikationsnät och som har en 
installationsplan för elektroniska 
höghastighetsnät kan på särskild skriftlig 
begäran och för installationsplanen hos 
någon av nätoperatörerna tillhandahålla
följande minimiinformation avseende 
pågående eller planerade bygg- och 
anläggningsprojekt relaterade till den 
fysiska infrastruktur som omfattas av ett 
utfärdat tillstånd, som är föremål för ett 
pågående tillståndsförfarande eller för vilket 
ett tillstånd väntas lämnas in till de behöriga 
myndigheterna för tillståndsförfarande inom 
de närmaste sex månaderna.

Or. ro

Ändringsförslag 139
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Begäran från ett företag som har tillstånd 
att tillhandhålla elektroniska 
kommunikationsnät ska ange vilket område 
som är aktuellt för att rymma element av 
höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation. Nätoperatörerna ska 
tillhandahålla den begärda informationen 
enligt proportionerliga, 

Begäran från ett företag som har tillstånd 
att tillhandhålla elektroniska 
kommunikationsnät ska ange vilket område 
som är aktuellt för att rymma element av 
höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation. Nätoperatörerna ska inom 
en månad från inlämnandet av en 
skriftlig begäran tillhandahålla den 
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icke-diskriminerande och öppet redovisade 
villkor, utan att det påverkar begränsningar 
enligt punkt 1.

begärda informationen enligt 
proportionerliga, icke-diskriminerande och 
öppet redovisade villkor, utan att det 
påverkar begränsningar enligt punkt 1. Det 
företag som har tillstånd att 
tillhandahålla elektroniska 
kommunikationsnät ska utan dröjsmål 
underrätta nätoperatören om att företaget 
vill bygga ut ett elektroniskt 
höghastighetsnät för kommunikation i det 
angivna området och i varje fall inom sex 
veckor efter mottagandet av den begärda 
informationen.

Or. fr

Motivering

Ett visst dataarbete krävs för att hämta och anpassa uppgifterna om det angivna området. Det 
är rimligt med en tidsfrist på en månad för att nå målet i fråga, eftersom företaget då kan 
fundera över om det vill genomföra en eventuell utbyggnad av ett elektroniskt 
kommunikationsnät och samtidigt även ta hänsyn till intressena hos nätoperatören, som själv 
omfattas av skyldigheter när det gäller att genomföra arbetena.

Ändringsförslag 140
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Medlemsstater får bevilja undantag 
från skyldigheterna enligt punkterna 1–5
om de befintliga fysiska infrastrukturerna 
inte anses tekniskt lämpade för att rymma 
höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation. Sådana åtgärder ska vara 
väl motiverade i detta hänseende. De 
berörda parterna ska ges tillfälle att lämna 
synpunkter på åtgärdsförslaget inom rimlig 
tid. Sådana åtgärder ska anmälas till 
kommissionen.

10. Medlemsstater får bevilja undantag 
från skyldigheterna enligt punkterna 1–6 
när informationen gäller kritisk nationell 
infrastruktur och när tillhandahållandet 
av denna information lätt skulle kunna 
dra uppmärksamheten till svagheter eller
om de fysiska infrastrukturerna inte anses 
tekniskt lämpade för att rymma 
höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation. Sådana åtgärder ska vara 
väl motiverade i detta hänseende. De 
berörda parterna ska ges tillfälle att lämna 
synpunkter på åtgärdsförslaget inom rimlig 
tid. Sådana åtgärder ska anmälas till 
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kommissionen.

Or. en

Motivering

Till exempel skulle en mer utbredd tillgång till information om lokalisering av kablar kunna 
skada det pågående arbetet med att bekämpa kopparstölder.

Ändringsförslag 141
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. I alla de fall som omfattas av 
punkterna 1, 2, 3, 4, 5 och 6 ska det 
företag som begär tillträde till information 
begränsa antalet personer som har 
tillgång till informationen, garantera dess 
sekretess och inte föra den vidare till 
tredje part.

Or. en

Motivering

Tillhandahållandet av uppgifter om kritisk infrastruktur såsom elnät bör vara strikt 
kontrollerat. Information som tillhandahålls operatörer av elektroniska kommunikationsnät 
bör vara sekretessbelagd, inte tillåtas föras vidare till tredje part och endast användas i syfte 
att åstadkomma bättre planering och samordning av bygg- och anläggningsprojekt.

Ändringsförslag 142
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje nätoperatör ska ha rätt att 
förhandla fram avtal om samordning av 
bygg- och anläggningsprojekt med företag 

1. Varje nätoperatör ska ha rätt att 
förhandla fram avtal om samordning av 
bygg- och anläggningsprojekt med företag 
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som har tillstånd att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationsnät, med sikte 
på utbyggnad av element av 
höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation.

som har tillstånd att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationsnät, med sikte 
på utbyggnad av element av 
höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation. I avtalen ska det finnas 
tydliga bestämmelser om villkoren för de
merkostnader som ska bäras av företag 
med tillstånd att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationsnät.

Or. fr

Motivering

Finansiella villkor regleras, liksom tekniska och rättsliga villkor, i avtal om samordning av 
bygg- och anläggningsprojekt.

Ändringsförslag 143
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje nätoperatör ska ha rätt att 
förhandla fram avtal om samordning av 
bygg- och anläggningsprojekt med företag 
som har tillstånd att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationsnät, med sikte 
på utbyggnad av element av 
höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation.

1. Varje nätoperatör ska ha rätt att 
förhandla fram avtal om samordning av 
bygg- och anläggningsprojekt med företag 
som har tillstånd att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationsnät, med sikte 
på utbyggnad av element av 
höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation eller utveckling av egna 
nät.

Or. en

Motivering

Även om förordningens syfte är att snabba på utbyggnaden av bredbandsnäten bör texten 
innehålla mer ömsesidighet. Nätoperatörer bör också ha möjlighet att dra nytta av de bygg-
och anläggningsprojekt som planeras av företag som tillhandahåller elektroniska 
kommunikationsnät.
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Ändringsförslag 144
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje företag som genomför bygg- och 
anläggningsprojekt som helt eller delvis 
finansieras med offentliga medel ska 
tillgodose varje rimlig begäran från företag 
som har tillstånd att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationsnät avseende 
utbyggnad av element av höghastighetsnät 
för elektronisk kommunikation för avtal 
om samordning av bygg- och 
anläggningsprojekt, på öppet redovisade 
och icke-diskriminerande villkor, om detta 
inte medför några extrakostnader för det 
ursprungligen planerade bygg- och 
anläggningsprojektet och om begäran om 
samordning inkommer så snart som möjligt 
och i varje fall senast en månad innan det 
slutliga projektet lämnas till de behöriga 
myndigheterna för tillståndsförfarande.

2. Varje företag som genomför bygg- och 
anläggningsprojekt som helt eller delvis 
finansieras med offentliga medel ska 
tillgodose varje rimlig begäran från företag 
som har tillstånd att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationsnät avseende 
utbyggnad av element av höghastighetsnät 
för elektronisk kommunikation för avtal 
om samordning av bygg- och 
anläggningsprojekt, på öppet redovisade 
och icke-diskriminerande villkor, om detta 
inte medför några extrakostnader för det 
ursprungligen planerade bygg- och 
anläggningsprojektet och om begäran om 
samordning inkommer så snart som möjligt 
och i varje fall senast en månad innan det 
slutliga projektet lämnas till de behöriga 
myndigheterna för tillståndsförfarande. De 
företag som har tillstånd att 
tillhandahålla elektroniska 
kommunikationsnät ska stå för en rimlig 
del av kostnaderna för verksamheten. Om 
extrakostnader tillkommer ska det företag 
som har lämnat in begäran också stå för 
dessa.

Or. nl

Ändringsförslag 145
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje företag som genomför bygg- och 
anläggningsprojekt som helt eller delvis 
finansieras med offentliga medel ska
tillgodose varje rimlig begäran från

2. Varje företag som genomför bygg- och 
anläggningsprojekt som helt eller delvis 
finansieras med offentliga medel ska säkra 
samordning mellan allmännyttiga företag, 
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företag som har tillstånd att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationsnät avseende 
utbyggnad av element av 
höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation för avtal om samordning 
av bygg- och anläggningsprojekt, på öppet 
redovisade och icke-diskriminerande 
villkor, om detta inte medför några 
extrakostnader för det ursprungligen 
planerade bygg- och anläggningsprojektet
och om begäran om samordning 
inkommer så snart som möjligt och i varje 
fall senast en månad innan det slutliga 
projektet lämnas till de behöriga 
myndigheterna för tillståndsförfarande.

inbegripet företag som har tillstånd att 
tillhandahålla elektroniska 
kommunikationsnät. Alla 
samordningsavtal ska grundas på öppet 
redovisade och icke-diskriminerande 
villkor och inte medföra några 
extrakostnader för det ursprungligen 
planerade bygg- och anläggningsprojektet.

Or. en

Ändringsförslag 146
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Företag som genomför bygg- och 
anläggningsprojekt och företag som har
tillstånd att tillhandahålla elektroniska 
kommunikationsnät ska göra allt de kan 
för att samordna bygg- och 
anläggningsprojekt med projekt som 
genomförs av operatörer av 
energidistributionssystem i syfte att 
minimera projektens omfattning och för 
att installera, underhålla eller uppgradera 
IKT och energiinfrastrukturer på samma 
gång.

Or. en

Ändringsförslag 147
Giles Chichester
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje företag som är godkänt för att 
tillhandahålla elektroniska 
kommunikationsnät ska på begäran ha rätt 
att på elektronisk väg via en 
informationspunkt få tillgång till all 
information om villkoren och förfarandena 
för beviljande av de tillstånd för bygg- och 
anläggningsprojekt som behövs för 
utbyggnaden av element av 
höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation, inklusive alla undantag 
som är tillämpliga på sådana element när 
det gäller vissa eller alla tillstånd som 
krävs enligt nationell lag.

1. Varje företag som är godkänt för att 
tillhandahålla elektroniska 
kommunikationsnät ska ha rätt att få 
tillgång till all information om villkoren 
och förfarandena för beviljande av de 
tillstånd för bygg- och anläggningsprojekt 
som behövs för utbyggnaden av element av 
höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation, inklusive alla undantag 
som är tillämpliga på sådana element när 
det gäller vissa eller alla tillstånd som 
krävs enligt nationell lag.

Or. en

Motivering

En central informationspunkt skulle innebära onödiga utgifter och onödig byråkrati. Det 
skulle också innebära dubbelarbete i de fall det redan finns väletablerade system på lokal 
nivå.

Ändringsförslag 148
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje företag som har tillstånd för att 
tillhandahålla elektroniska 
kommunikationsnät ska ha rätt att på 
elektronisk väg via den centrala 
informationspunkten lämna in 
ansökningar om de tillstånd som krävs för 
bygg- och anläggningsprojekt för 
utbyggnad av element av höghastighetsnät 
för elektronisk kommunikation. Den 
centrala informationspunkten ska 

2. Varje företag som har tillstånd för att 
tillhandahålla elektroniska
kommunikationsnät ska ha rätt att via en 
informationspunkt lämna in ansökningar 
om de tillstånd som krävs för bygg- och 
anläggningsprojekt för utbyggnad av 
element av höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation. En informationspunkt 
som utsetts av en medlemsstat eller lokal 
myndighet ska underlätta och samordna 
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underlätta och samordna 
tillståndsförfarandet. Den ska i synnerhet 
se till att ansökningarna vidarebefordras till 
alla behöriga myndigheter som är 
involverade i de tillståndsförfaranden som 
är tillämpliga på de berörda bygg- och 
anläggningsprojekten och övervaka att de 
tidsfrister som gäller enligt punkt 3 följs.

tillståndsförfarandet. Den ska i synnerhet 
se till att ansökningarna vidarebefordras till 
alla behöriga myndigheter som är 
involverade i de tillståndsförfaranden som 
är tillämpliga på de berörda bygg- och 
anläggningsprojekten och övervaka att de 
tidsfrister som gäller enligt punkt 3 följs.

Or. en

Motivering

Ett nationellt organ för att hantera ansökningar om gatuarbeten och ansökningar om tillstånd 
och planering skulle innebära dubbelarbete i de många fall där det redan finns väletablerade 
system inom medlemsstaternas lokala och regionala förvaltningar.

Ändringsförslag 149
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De behöriga myndigheterna ska bevilja 
eller avslå tillstånd inom sex månader från 
det att en begäran inkommit, utan att det 
påverkar andra särskilda tidsfrister eller 
skyldigheter som fastställs för ett korrekt 
genomförande av de förfaranden som är 
tillämpliga på tillståndsförfarandet i 
enlighet med nationell lagstiftning eller 
unionslagstiftning. Varje avslag ska vara 
väl motiverat baserat på objektiva, öppet 
redovisade, icke-diskriminerande och 
proportionerliga kriterier.

3. De behöriga myndigheterna ska bevilja 
eller avslå tillstånd inom sex månader från 
det att en begäran inkommit, på villkor att 
alla berörda parter har tillfrågats och att 
rättssäkerheten kan garanteras, utan att 
det påverkar andra särskilda tidsfrister eller 
skyldigheter som fastställs för ett korrekt 
genomförande av de förfaranden som är 
tillämpliga på tillståndsförfarandet i 
enlighet med nationell lagstiftning eller 
unionslagstiftning. Varje avslag ska vara 
väl motiverat baserat på objektiva, öppet 
redovisade, icke-diskriminerande och 
proportionerliga kriterier.

Or. en

Ändringsförslag 150
Giles Chichester



AM\1005010SV.doc 83/101 PE519.832v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Alla nybyggda byggnader där 
slutanvändaren har sina lokaler, inklusive 
element under gemensamt ägande, för 
vilka ansökningar om byggnadstillstånd 
har lämnats in efter den [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation] ska 
vara utrustade med höghastighetsfärdig 
fysisk infrastruktur i byggnaden fram till 
nätanslutningspunkterna. Samma 
skyldighet gäller för omfattande 
renoveringsprojekt för vilka ansökningar 
om byggnadstillstånd har lämnats in efter 
den [Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation].

1. Alla nybyggda byggnader där 
slutanvändaren har sina lokaler, inklusive 
element under gemensamt ägande, för 
vilka ansökningar om byggnadstillstånd 
har lämnats in efter den [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation] ska 
bedömas i fråga om kostnadseffektivitet 
när det gäller att utrusta dem med 
höghastighetsfärdig fysisk infrastruktur i 
byggnaden fram till 
nätanslutningspunkterna. Samma 
skyldighet gäller för omfattande 
renoveringsprojekt för vilka ansökningar 
om byggnadstillstånd har lämnats in efter 
den [Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation].

Or. en

Motivering

Aktörerna på marknaden är redan aktiva på detta område. En skyldighet att utrusta nya 
byggnader och byggnader som renoveras med nästa generations nät skulle innebära 
betydande tilläggskostnader för byggsektorn i dagens ansträngda ekonomiska klimat och 
inverka negativt på viljan att investera.

Ändringsförslag 151
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Alla nybyggda byggnader där 
slutanvändaren har sina lokaler, inklusive 
element under gemensamt ägande, för 
vilka ansökningar om byggnadstillstånd 

1. Alla nybyggda byggnader där 
slutanvändaren har sina lokaler, inklusive 
element under gemensamt ägande, för 
vilka ansökningar om byggnadstillstånd 
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har lämnats in efter den [Publications 
Office: please insert the exact date of the
entry into force of this Regulation] ska 
vara utrustade med höghastighetsfärdig 
fysisk infrastruktur i byggnaden fram till 
nätanslutningspunkterna. Samma 
skyldighet gäller för omfattande 
renoveringsprojekt för vilka ansökningar 
om byggnadstillstånd har lämnats in efter 
den [Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation].

har lämnats in sex månader efter den
[Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation] ska vara utrustade med 
höghastighetsfärdig fysisk infrastruktur i 
byggnaden fram till 
nätanslutningspunkterna. Samma
skyldighet gäller för omfattande 
renoveringsprojekt för vilka ansökningar 
om byggnadstillstånd har lämnats in
sex månader efter den [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation].

Or. en

Motivering

Vid införandet av nya skyldigheter för dem som bygger ut näten påverkas de tekniska 
planerna direkt. Med tanke på att dokument, inbegripet tekniska planer, måste lämnas in före 
den formella ansökan om byggnadstillstånd skulle detta kunna leda till problem med 
tillämpningen av förslaget till förordning. En övergångsperiod på sex månader skulle göra 
det möjligt att omfatta dessa skyldigheter i planeringen av framtida projekt och ge tid att göra 
ändringar i projekt för vilka tillståndsansökan ännu inte lämnats in.

Ändringsförslag 152
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Alla nybyggda byggnader där 
slutanvändaren har sina lokaler, inklusive 
element under gemensamt ägande, för 
vilka ansökningar om byggnadstillstånd 
har lämnats in efter den [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation] ska 
vara utrustade med höghastighetsfärdig 
fysisk infrastruktur i byggnaden fram till 
nätanslutningspunkterna. Samma 
skyldighet gäller för omfattande 
renoveringsprojekt för vilka ansökningar 
om byggnadstillstånd har lämnats in efter 

1. Alla nybyggda byggnader där 
slutanvändaren har sina lokaler, inklusive 
element under gemensamt ägande, för 
vilka ansökningar om byggnadstillstånd 
har lämnats in efter den [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation] ska 
vara utrustade med teknikneutral,
höghastighetsfärdig fysisk infrastruktur i 
byggnaden fram till 
nätanslutningspunkterna. Samma 
skyldighet gäller för omfattande 
renoveringsprojekt för vilka ansökningar 
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den [Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation].

om byggnadstillstånd har lämnats in efter 
den [Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation].

Or. en

Ändringsförslag 153
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Alla nybyggda byggnader där 
slutanvändaren har sina lokaler, inklusive 
element under gemensamt ägande, för 
vilka ansökningar om byggnadstillstånd 
har lämnats in efter den [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation] ska
vara utrustade med höghastighetsfärdig 
fysisk infrastruktur i byggnaden fram till 
nätanslutningspunkterna. Samma
skyldighet gäller för omfattande 
renoveringsprojekt för vilka ansökningar 
om byggnadstillstånd har lämnats in efter 
den [Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation].

1. Alla nybyggda byggnader där 
slutanvändaren har sina lokaler, inklusive 
element under gemensamt ägande, för 
vilka ansökningar om byggnadstillstånd 
har lämnats in efter den [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation] kan
vara utrustade med höghastighetsfärdig 
fysisk infrastruktur i byggnaden fram till 
nätanslutningspunkterna. Samma möjlighet
gäller för omfattande renoveringsprojekt 
för vilka ansökningar om byggnadstillstånd 
har lämnats in efter den [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation].

Or. en

Ändringsförslag 154
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Alla nybyggda flerfamiljshus, för vilka 
ansökningar om byggnadstillstånd har 

2. Alla nybyggda flerfamiljshus, för vilka 
ansökningar om byggnadstillstånd har 
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lämnats in efter den [Publications Office: 
please insert the exact date of the entry 
into force of this Regulation] ska vara 
utrustade med en koncentrationspunkt, 
belägen inuti eller utanför byggnaden, som 
är tillgänglig för leverantörer av 
kommunikationsnät, varigenom anslutning 
till höghastighetsfärdig inbyggd 
infrastruktur tillhandahålls. Samma 
skyldighet gäller för omfattande 
renoveringsprojekt som avser 
flerfamiljshus och för vilka ansökningar 
om byggnadstillstånd har lämnats in efter 
den [Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation].

lämnats in efter den [Publications Office: 
please insert the exact date of the entry 
into force of this Regulation], inbegripet 
subventionerade bostäder, ska vara 
utrustade med en koncentrationspunkt, 
belägen inuti eller utanför byggnaden, som 
är tillgänglig för leverantörer av 
kommunikationsnät, varigenom anslutning 
till höghastighetsfärdig inbyggd 
infrastruktur tillhandahålls. Samma 
skyldighet gäller för omfattande 
renoveringsprojekt som avser 
flerfamiljshus och för vilka ansökningar 
om byggnadstillstånd har lämnats in efter 
den [Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation]. Denna skyldighet omfattar 
också samtliga nya byggnader för 
offentliga institutioner som innehåller 
betydande samlingar, såsom bibliotek, 
arkiv, kulturinstitutioner och institutioner 
för högre utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 155
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Alla nybyggda flerfamiljshus, för vilka 
ansökningar om byggnadstillstånd har 
lämnats in efter den [Publications Office: 
please insert the exact date of the entry 
into force of this Regulation] ska vara 
utrustade med en koncentrationspunkt, 
belägen inuti eller utanför byggnaden, som 
är tillgänglig för leverantörer av 
kommunikationsnät, varigenom anslutning 
till höghastighetsfärdig inbyggd 
infrastruktur tillhandahålls. Samma 
skyldighet gäller för omfattande 
renoveringsprojekt som avser 

2. Alla nybyggda flerfamiljshus, för vilka 
ansökningar om byggnadstillstånd har 
lämnats in efter den [Publications Office: 
please insert the exact date of the entry 
into force of this Regulation] ska bedömas 
i fråga om kostnadseffektivitet när det 
gäller att utrusta dem med en 
koncentrationspunkt, belägen inuti eller 
utanför byggnaden, som är tillgänglig för 
leverantörer av kommunikationsnät, 
varigenom anslutning till 
höghastighetsfärdig inbyggd infrastruktur 
tillhandahålls. Samma skyldighet gäller för 
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flerfamiljshus och för vilka ansökningar 
om byggnadstillstånd har lämnats in efter 
den [Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation].

omfattande renoveringsprojekt som avser 
flerfamiljshus och för vilka ansökningar 
om byggnadstillstånd har lämnats in efter 
den [Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation].

Or. en

Motivering

Aktörerna på marknaden är redan aktiva på detta område. En skyldighet att utrusta nya 
byggnader och byggnader som renoveras med nästa generations nät skulle medföra 
betydande tilläggskostnader för byggsektorn i dagens ansträngda ekonomiska klimat och 
inverka negativt på viljan att investera.

Ändringsförslag 156
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Alla nybyggda flerfamiljshus, för vilka 
ansökningar om byggnadstillstånd har 
lämnats in efter den [Publications Office: 
please insert the exact date of the entry 
into force of this Regulation] ska vara 
utrustade med en koncentrationspunkt, 
belägen inuti eller utanför byggnaden, som 
är tillgänglig för leverantörer av 
kommunikationsnät, varigenom anslutning 
till höghastighetsfärdig inbyggd 
infrastruktur tillhandahålls. Samma 
skyldighet gäller för omfattande 
renoveringsprojekt som avser 
flerfamiljshus och för vilka ansökningar 
om byggnadstillstånd har lämnats in efter 
den [Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation].

2. Alla nybyggda flerfamiljshus, för vilka 
ansökningar om byggnadstillstånd har 
lämnats in sex månader efter den
[Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation] ska vara utrustade med en 
koncentrationspunkt, belägen inuti eller 
utanför byggnaden, som är tillgänglig för 
leverantörer av kommunikationsnät, 
varigenom anslutning till 
höghastighetsfärdig inbyggd infrastruktur 
tillhandahålls. Samma skyldighet gäller för 
omfattande renoveringsprojekt som avser 
flerfamiljshus och för vilka ansökningar 
om byggnadstillstånd har lämnats in
sex månader efter den [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation].

Or. en
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Ändringsförslag 157
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Alla nybyggda flerfamiljshus, för vilka 
ansökningar om byggnadstillstånd har 
lämnats in efter den [Publications Office: 
please insert the exact date of the entry 
into force of this Regulation] ska vara 
utrustade med en koncentrationspunkt, 
belägen inuti eller utanför byggnaden, som 
är tillgänglig för leverantörer av 
kommunikationsnät, varigenom anslutning 
till höghastighetsfärdig inbyggd 
infrastruktur tillhandahålls. Samma 
skyldighet gäller för omfattande 
renoveringsprojekt som avser 
flerfamiljshus och för vilka ansökningar 
om byggnadstillstånd har lämnats in efter 
den [Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation].

2. Alla nybyggda flerfamiljshus, för vilka 
ansökningar om byggnadstillstånd har 
lämnats in efter den [Publications Office: 
please insert the exact date of the entry 
into force of this Regulation] ska vara 
utrustade med en teknikneutral
koncentrationspunkt, belägen inuti eller 
utanför byggnaden, som är tillgänglig för 
leverantörer av kommunikationsnät, 
varigenom anslutning till 
höghastighetsfärdig inbyggd infrastruktur 
tillhandahålls. Samma skyldighet gäller för 
omfattande renoveringsprojekt som avser 
flerfamiljshus och för vilka ansökningar 
om byggnadstillstånd har lämnats in efter 
den [Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation].

Or. en

Ändringsförslag 158
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Alla nybyggda flerfamiljshus, för vilka 
ansökningar om byggnadstillstånd har 
lämnats in efter den [Publications Office: 
please insert the exact date of the entry 
into force of this Regulation] ska vara 
utrustade med en koncentrationspunkt, 
belägen inuti eller utanför byggnaden, som 
är tillgänglig för leverantörer av 
kommunikationsnät, varigenom anslutning 

2. Alla nybyggda flerfamiljshus, för vilka 
ansökningar om byggnadstillstånd har 
lämnats in efter den [Publications Office: 
please insert the exact date of the entry 
into force of this Regulation] kan vara 
utrustade med en koncentrationspunkt, 
belägen inuti eller utanför byggnaden, som 
är tillgänglig för leverantörer av 
kommunikationsnät, varigenom anslutning 
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till höghastighetsfärdig inbyggd 
infrastruktur tillhandahålls. Samma 
skyldighet gäller för omfattande 
renoveringsprojekt som avser 
flerfamiljshus och för vilka ansökningar 
om byggnadstillstånd har lämnats in efter 
den [Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation].

till höghastighetsfärdig inbyggd 
infrastruktur tillhandahålls. Samma 
skyldighet gäller för omfattande 
renoveringsprojekt som avser 
flerfamiljshus och för vilka ansökningar 
om byggnadstillstånd har lämnats in efter 
den [Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation].

Or. en

Ändringsförslag 159
Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Alla nybyggda flerfamiljshus, för vilka 
ansökningar om byggnadstillstånd har 
lämnats in efter den [Publications Office: 
please insert the exact date of the entry 
into force of this Regulation] ska vara 
utrustade med en koncentrationspunkt, 
belägen inuti eller utanför byggnaden, som 
är tillgänglig för leverantörer av 
kommunikationsnät, varigenom anslutning 
till höghastighetsfärdig inbyggd 
infrastruktur tillhandahålls. Samma 
skyldighet gäller för omfattande 
renoveringsprojekt som avser 
flerfamiljshus och för vilka ansökningar 
om byggnadstillstånd har lämnats in efter 
den [Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation].

2. Alla nybyggda flerfamiljshus, för vilka
ansökningar om byggnadstillstånd har 
lämnats in efter den [Publications Office: 
please insert the exact date of the entry 
into force of this Regulation] ska vara 
utrustade med en koncentrationspunkt, 
belägen inuti eller utanför byggnaden, 
varigenom anslutning till 
höghastighetsfärdig inbyggd infrastruktur 
tillhandahålls. Samma skyldighet gäller för 
omfattande renoveringsprojekt som avser 
flerfamiljshus och för vilka ansökningar 
om byggnadstillstånd har lämnats in efter 
den [Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation].

Or. sv

Motivering

Det är otydligt vad ”som är tillgänglig för leverantörer av kommunikationsnät” innebär. 
Potentiellt kan det tolkas som en oproportionerlig inskränkning av äganderätten.
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Ändringsförslag 160
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får bevilja undantag 
för kategorier av byggnader, i synnerhet 
enfamiljshus, eller omfattande 
renoveringsprojekt, från skyldigheterna 
enligt punkterna 1 och 2 när kostnaderna 
för att fullgöra dessa skyldigheter är 
oproportionerligt höga. Sådana åtgärder 
ska motiveras väl. De berörda parterna ska 
ges tillfälle att lämna synpunkter på 
åtgärdsförslaget inom rimlig tid. Sådana 
åtgärder ska anmälas till kommissionen.

3. Medlemsstaterna får bevilja undantag 
för kategorier av byggnader, i synnerhet 
enfamiljshus, eller omfattande 
renoveringsprojekt, från skyldigheterna 
enligt punkterna 1 och 2 när kostnaderna 
för att fullgöra dessa skyldigheter är 
oproportionerligt höga. Sådana åtgärder 
ska motiveras väl. De berörda parterna ska 
ges tillfälle att lämna synpunkter på 
åtgärdsförslaget inom rimlig tid. Sådana 
åtgärder ska anmälas till kommissionen.
Medlemsstaterna får också bevilja 
undantag från punkt 2 när det gäller 
anslutningslinjer för slutanvändare i 
fastigheter där affärsmodeller med öppna 
nät tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 161
Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får bevilja undantag 
för kategorier av byggnader, i synnerhet 
enfamiljshus, eller omfattande 
renoveringsprojekt, från skyldigheterna 
enligt punkterna 1 och 2 när kostnaderna 
för att fullgöra dessa skyldigheter är 
oproportionerligt höga. Sådana åtgärder 
ska motiveras väl. De berörda parterna ska 
ges tillfälle att lämna synpunkter på 

3. Medlemsstaterna får bevilja undantag 
för kategorier av byggnader, i synnerhet 
enfamiljshus, eller omfattande 
renoveringsprojekt, från skyldigheterna 
enligt punkterna 1 och 2 när kostnaderna 
för att fullgöra dessa skyldigheter är 
oproportionerligt höga. Sådana åtgärder 
ska motiveras väl. De berörda parterna ska 
ges tillfälle att lämna synpunkter på 
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åtgärdsförslaget inom rimlig tid. Sådana 
åtgärder ska anmälas till kommissionen.

åtgärdsförslaget inom rimlig tid. Sådana 
åtgärder ska anmälas till kommissionen. 
Undantag från punkt 2 får även beviljas 
för accesser till slutkunder i fastigheter 
där affärsmodeller med öppna nät 
tillämpas.

Or. sv

Motivering

Det är viktigt att fastighetsägare även fortsatt ska kunna tillämpa den på flera håll allt 
vanligare och framgångsrika affärsmodellen med öppna bredbandsnät och tjänstekonkurrens. 
Modellen har bidragit till att på flera håll ge utbyggnad och användning av bredband till en 
internationellt sett låg kostnad för slutkonsumenten. Modellen innebär effektiv konkurrens i 
en och samma bredbandsinfrastruktur. Den är också mer miljövänlig och energieffektiv än 
många andra lösningar.

Ändringsförslag 162
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får bevilja undantag 
för kategorier av byggnader, i synnerhet 
enfamiljshus, eller omfattande 
renoveringsprojekt, från skyldigheterna 
enligt punkterna 1 och 2 när kostnaderna 
för att fullgöra dessa skyldigheter är 
oproportionerligt höga. Sådana åtgärder 
ska motiveras väl. De berörda parterna ska 
ges tillfälle att lämna synpunkter på 
åtgärdsförslaget inom rimlig tid. Sådana 
åtgärder ska anmälas till kommissionen.

3. Medlemsstaterna får bevilja undantag 
för kategorier av byggnader, i synnerhet 
enfamiljshus, eller omfattande 
renoveringsprojekt, från skyldigheterna 
enligt punkterna 1 och 2 när kostnaderna 
för att fullgöra dessa skyldigheter är 
oproportionerligt höga. Sådana åtgärder 
ska motiveras väl. De berörda parterna ska 
ges tillfälle att lämna synpunkter på 
åtgärdsförslaget inom rimlig tid. Sådana 
åtgärder ska anmälas till kommissionen. 
Medlemsstaterna kan medge undantag för 
punkt 2 vad gäller accesser till 
slutanvändare där öppna nät används i 
fastigheten.

Or. sv
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Ändringsförslag 163
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får bevilja undantag 
för kategorier av byggnader, i synnerhet 
enfamiljshus, eller omfattande 
renoveringsprojekt, från skyldigheterna 
enligt punkterna 1 och 2 när kostnaderna 
för att fullgöra dessa skyldigheter är 
oproportionerligt höga. Sådana åtgärder 
ska motiveras väl. De berörda parterna ska 
ges tillfälle att lämna synpunkter på 
åtgärdsförslaget inom rimlig tid. Sådana 
åtgärder ska anmälas till kommissionen.

3. Medlemsstaterna får bevilja undantag 
för kategorier av byggnader, i synnerhet 
enfamiljshus, eller omfattande 
renoveringsprojekt, från skyldigheterna 
enligt punkterna 1 och 2 när kostnaderna 
för att fullgöra dessa skyldigheter är 
oproportionerligt höga. Sådana åtgärder 
ska motiveras väl. De berörda parterna ska 
ges tillfälle att lämna synpunkter på 
åtgärdsförslaget inom rimlig tid.

Or. en

Ändringsförslag 164
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av allmänna 
kommunikationsnät ska ha rätt att 
terminera sitt nät i koncentrationspunkten, 
om leverantören på egen bekostnad 
minimerar inverkan på den privata 
egendomen, för tillträde till 
höghastighetsfärdig fysisk infrastruktur i 
byggnader.

1. Före samtycke från en markägare eller 
ägare till privat egendom och, i 
tillämpliga fall, före ekonomisk 
kompensation, ska leverantörer av 
allmänna kommunikationsnät ha rätt att 
terminera sitt nät i koncentrationspunkten, 
om leverantören på egen bekostnad 
minimerar inverkan på den privata 
egendomen, för tillträde till 
höghastighetsfärdig fysisk infrastruktur i 
byggnader.

Or. en
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Ändringsförslag 165
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av allmänna 
kommunikationsnät ska ha rätt att 
terminera sitt nät i koncentrationspunkten, 
om leverantören på egen bekostnad 
minimerar inverkan på den privata 
egendomen, för tillträde till 
höghastighetsfärdig fysisk infrastruktur i 
byggnader.

1. Leverantörer av allmänna 
kommunikationsnät i byggnader utan 
öppna nät med konkurrens mellan 
tjänsteleverantörer ska ha rätt att terminera 
sitt nät i koncentrationspunkten, om 
leverantören på egen bekostnad minimerar 
inverkan på den privata egendomen, för 
tillträde till höghastighetsfärdig fysisk 
infrastruktur i byggnader.

Or. en

Motivering

Ändringen har sitt ursprung i synpunkter från aktörer som endast tillhandahåller passiv 
infrastruktur och inga egna tjänster.

Ändringsförslag 166
Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av allmänna 
kommunikationsnät ska ha rätt att 
terminera sitt nät i koncentrationspunkten, 
om leverantören på egen bekostnad 
minimerar inverkan på den privata 
egendomen, för tillträde till 
höghastighetsfärdig fysisk infrastruktur i 
byggnader.

1. Leverantörer av allmänna 
kommunikationsnät ska i byggnader utan 
öppna nät med tjänstekonkurrens ha rätt 
att terminera sitt nät i 
koncentrationspunkten, om leverantören på 
egen bekostnad minimerar inverkan på den 
privata egendomen, för tillträde till 
höghastighetsfärdig fysisk infrastruktur i 
byggnader.

Or. sv
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Motivering

Det är viktigt att fastighetsägare även fortsatt ska kunna tillämpa den på flera håll allt 
vanligare och framgångsrika affärsmodellen med öppna bredbandsnät och tjänstekonkurrens. 
Modellen har bidragit till att på flera håll ge utbyggnad och användning av bredband till en 
internationellt sett låg kostnad för slutkonsumenten. Modellen innebär effektiv konkurrens i 
en och samma bredbandsinfrastruktur. Den är också mer miljövänlig och energieffektiv än 
många andra lösningar.

Ändringsförslag 167
Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Leverantörer av allmänna 
kommunikationsnät ska ha rätt att få 
tillträde till befintlig höghastighetsfärdig 
fysisk infrastruktur i byggnader enligt 
skäliga villkor om duplicering är tekniskt 
omöjlig eller ekonomiskt ineffektiv. 
Innehavaren av en nyttjanderätt för 
inbyggd fysisk infrastruktur ska bevilja 
tillträde enligt icke-diskriminerande 
villkor.

2. Leverantörer av allmänna 
kommunikationsnät ska i byggnader utan
öppna nät med tjänstekonkurrens ha rätt 
att få tillträde till befintlig 
höghastighetsfärdig fysisk infrastruktur i 
byggnader enligt skäliga villkor om 
duplicering är tekniskt omöjlig eller 
ekonomiskt ineffektiv. Innehavaren av en 
nyttjanderätt för inbyggd fysisk 
infrastruktur ska bevilja tillträde enligt 
icke-diskriminerande villkor.

Or. sv

Motivering

Det är viktigt att fastighetsägare även fortsatt ska kunna tillämpa den på flera håll allt 
vanligare och framgångsrika affärsmodellen med öppna bredbandsnät och tjänstekonkurrens. 
Modellen har bidragit till att på flera håll ge utbyggnad och användning av bredband till en 
internationellt sett låg kostnad för slutkonsumenten. Modellen innebär effektiv konkurrens i 
en och samma bredbandsinfrastruktur. Den är också mer miljövänlig och energieffektiv än 
många andra lösningar.

Ändringsförslag 168
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Leverantörer av allmänna 
kommunikationsnät ska ha rätt att få 
tillträde till befintlig höghastighetsfärdig 
fysisk infrastruktur i byggnader enligt
skäliga villkor om duplicering är tekniskt 
omöjlig eller ekonomiskt ineffektiv. 
Innehavaren av en nyttjanderätt för 
inbyggd fysisk infrastruktur ska bevilja 
tillträde enligt icke-diskriminerande 
villkor.

2. Leverantörer av allmänna 
kommunikationsnät i byggnader utan 
öppna nät med konkurrens mellan 
tjänsteleverantörer ska ha rätt att få 
tillträde till befintlig höghastighetsfärdig 
fysisk infrastruktur i byggnader enligt 
skäliga villkor om duplicering är tekniskt 
omöjlig eller ekonomiskt ineffektiv. 
Innehavaren av en nyttjanderätt för 
inbyggd fysisk infrastruktur ska bevilja 
tillträde enligt icke-diskriminerande 
villkor.

Or. en

Motivering

Ändringen har sitt ursprung i synpunkter från leverantörer av passiv infrastruktur.

Ändringsförslag 169
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om det inte finns någon 
höghastighetsfärdig infrastruktur i 
byggnader som är tillgänglig ska varje 
leverantör av allmänna kommunikationsnät 
ha rätt att terminera sin nätutrustning i 
lokalerna hos en abonnent på en 
elektronisk kommunikationstjänst med hög 
hastighet, under förutsättning att 
abonnenten samtycker, om leverantören på 
egen bekostnad minimerar inverkan på den 
privata egendomen.

4. Om det inte finns någon 
höghastighetsfärdig infrastruktur i 
byggnader som är tillgänglig ska varje 
leverantör av allmänna kommunikationsnät 
ha rätt att terminera sin nätutrustning i 
lokalerna hos en abonnent på en 
elektronisk kommunikationstjänst med hög 
hastighet, under förutsättning att 
abonnenten samtycker, om leverantören på 
egen bekostnad minimerar inverkan på den 
privata egendomen. Om ett avtal om 
terminering av sådan nätutrustning inte 
sluts kan abonnenten eller leverantören 
av ett allmänt kommunikationsnät 
hänskjuta tvisten till det behöriga 
tvistlösningsorganet.
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Or. en

Ändringsförslag 170
Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna får bevilja undantag 
från punkterna 1 och 2 för accesser till 
slutkunder i fastigheter där 
affärsmodeller med öppna nät används.

Or. sv

Motivering

Det är viktigt att fastighetsägare även fortsatt ska kunna tillämpa den på flera håll allt 
vanligare och framgångsrika affärsmodellen med öppna bredbandsnät och tjänstekonkurrens. 
Modellen har bidragit till att på flera håll ge utbyggnad och användning av bredband till en 
internationellt sett låg kostnad för slutkonsumenten. Modellen innebär effektiv konkurrens i 
en och samma bredbandsinfrastruktur. Den är också mer miljövänlig och energieffektiv än 
många andra lösningar.

Ändringsförslag 171
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna får också bevilja 
undantag från punkterna 1 och 2 när det 
gäller anslutningslinjer för slutanvändare 
i fastigheter där affärsmodeller med 
öppna nät tillämpas.

Or. en
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Ändringsförslag 172
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna kan medge undantag 
från bestämmelserna i punkterna 1 och 2 
vad gäller accesser till slutanvändare där 
öppna nät med tjänstekonkurrens 
används i fastigheten.

Or. sv

Ändringsförslag 173
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den nationella regleringsmyndighet som 
utför de uppgifter som anges i artikel 20 i 
direktiv 2002/21/EG ska fylla funktionen 
som nationellt tvistlösningsorgan enligt 
artiklarna 3.4, 4.9, 5.4 och 8.3, om inte 
medlemsstaten utser andra behöriga organ.

1. Den nationella regleringsmyndighet som 
utför de uppgifter som anges i artikel 20 i 
direktiv 2002/21/EG ska fylla funktionen 
som nationellt tvistlösningsorgan enligt 
artiklarna 3.4, 4.9, 5.4 och 8.3, om inte 
medlemsstaten utser andra behöriga organ.

Om medlemsstaterna beslutar att utse den 
nationella regleringsmyndighet som utför 
de uppgifter som anges i artikel 20 i 
direktiv 2002/21/EG till nationellt 
tvistlösningsorgan, ska detta vara skyldigt
att tillfråga tillsynsorganen inom sektorn 
innan det antar ett bindande beslut om 
fastställandet av rättvisa villkor och 
skäliga priser.

Or. en

Ändringsförslag 174
Judith A. Merkies
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den nationella regleringsmyndighet som 
utför de uppgifter som anges i artikel 20 i 
direktiv 2002/21/EG ska fylla funktionen 
som nationellt tvistlösningsorgan enligt 
artiklarna 3.4, 4.9, 5.4 och 8.3, om inte 
medlemsstaten utser andra behöriga organ.

1. Den nationella regleringsmyndighet som 
utför de uppgifter som anges i artikel 20 i 
direktiv 2002/21/EG ska fylla funktionen 
som nationellt tvistlösningsorgan enligt 
artiklarna 3.4, 4.9, 5.4 och 8.3, om inte 
medlemsstaten utser andra behöriga organ
som är bättre på att bedöma 
konsekvenser, särskilt på vattenområdet.

Or. en

Ändringsförslag 175
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den nationella regleringsmyndighet som 
utför de uppgifter som anges i artikel 20 i 
direktiv 2002/21/EG ska fylla funktionen 
som central informationspunkt enligt 
artiklarna 4 och 6, om inte medlemsstaten 
utser andra behöriga organ.

3. Den nationella regleringsmyndighet som 
utför de uppgifter som anges i artikel 20 i 
direktiv 2002/21/EG ska fylla funktionen 
som central informationspunkt enligt 
artiklarna 4 och 6, om inte medlemsstaten 
utser andra behöriga organ, särskilt ett 
offentligt organ på nationell eller lokal 
nivå.

Or. fr

Motivering

Vissa lokala myndigheter i medlemsstaterna har redan infört avtal om delning av 
kartografiska uppgifter på gemensamma plattformar. Om ett sådant system finns, finns det 
ingen anledning att upprätta en gemensam kontaktpunkt annat än på lokal nivå.

Ändringsförslag 176
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3



AM\1005010SV.doc 99/101 PE519.832v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den nationella regleringsmyndighet som 
utför de uppgifter som anges i artikel 20 i 
direktiv 2002/21/EG ska fylla funktionen 
som central informationspunkt enligt 
artiklarna 4 och 6, om inte medlemsstaten 
utser andra behöriga organ.

3. Den nationella regleringsmyndighet som 
utför de uppgifter som anges i artikel 20 i 
direktiv 2002/21/EG ska fylla funktionen 
som central informationspunkt enligt 
artiklarna 4 och 6, om inte medlemsstaten 
utser andra behöriga organ, särskilt ett 
offentligt organ på nationell eller lokal 
nivå.

Or. en

Motivering

Vissa lokala samhällen i medlemsstaterna tillämpar redan system med utdelning av 
kartografiska uppgifter om gemensamma plattformar. Om en sådan organisation redan finns 
behövs ingen central kontaktpunkt på en annan nivå än den lokala.

Ändringsförslag 177
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska lägga fram en rapport 
till Europaparlamentet och rådet senast den
[Publications Office: please insert the 
exact date: entry into force of this 
Regulation + 3 years] om genomförandet 
av denna förordning. Rapporten ska 
innehålla en sammanfattning av effekterna 
av åtgärderna enligt denna förordning och 
en bedömning av utvecklingen mot målen.

Kommissionen ska lägga fram en rapport 
till Europaparlamentet och rådet senast den
[Publications Office: please insert the 
exact date: entry into force of this 
Regulation + 3 years] om genomförandet 
av detta direktiv. Rapporten ska innehålla 
en sammanfattning av effekterna av 
åtgärderna enligt denna förordning och en 
bedömning av utvecklingen mot målen.

Or. en

Ändringsförslag 178
Gunnar Hökmark
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Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft den
tjugonde dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens
officiella tidning.

Detta direktiv träder i kraft den .../... efter 
det att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Motivering

De olika lagstiftarna bör komma överens om ett datum.

Ändringsförslag 179
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft den 
tjugonde dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde 
dagen efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Ändringsförslag 180
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning är till alla delar 
bindande och direkt tillämplig i alla 
medlemsstater.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 181
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Mottagare

Detta direktiv riktar sig till 
medlemsstaterna.

Or. en


