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* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger for at 
reducere omkostningerne ved udbygning af højhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation
(COM(2013)0147 – C7-0082/2013 – 2013/0080(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2013)0147),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0082/2013),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 10. juli 
20131,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi 
(A7-0000/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den digitale økonomi medfører 
dybtgående ændringer på det indre marked. 

(1) Den digitale økonomi medfører 
dybtgående ændringer på det indre marked. 

                                               
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Med sin innovation, hastighed og 
rækkevidde på tværs af grænserne har den 
digitale økonomi potentiale til at løfte det 
indre marked op på et nyt niveau. EU's 
vision er en digital økonomi, som sikrer 
holdbare økonomiske og sociale fordele 
baseret på moderne onlinetjenester og 
hurtige internetforbindelser. Digital 
infrastruktur af høj kvalitet danner 
grundlag for næsten alle sektorer i en 
moderne og innovativ økonomi og er af 
strategisk betydning for den sociale og 
territoriale samhørighed. Derfor bør alle 
borgere og virksomheder have mulighed 
for at deltage i den digitale økonomi.

Med sin innovation, hastighed og 
rækkevidde på tværs af grænserne har den 
digitale økonomi potentiale til at løfte det 
indre marked op på et nyt niveau. EU's 
vision er en digital økonomi, som sikrer 
holdbare økonomiske og sociale fordele 
baseret på moderne onlinetjenester og 
hurtige internetforbindelser. Digital 
infrastruktur af høj kvalitet danner 
grundlag for næsten alle sektorer i en 
moderne og innovativ økonomi og er af 
strategisk betydning for den sociale og 
territoriale samhørighed. Derfor bør alle 
borgere, såvel som den private og den 
offentlige sektor have mulighed for at 
deltage i den digitale økonomi.

Or. en

Begrundelse

Offentlige tjenester såsom sundhedspleje, offentlig uddannelse og kultur, offentlig sikkerhed 
og sociale tjenester skal også forbedres gennem digitale teknologier i alle medlemsstater.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(2) I erkendelse af den betydning, som må 
tillægges udbygningen af hurtige 
bredbåndsnet, tilsluttede medlemsstaterne 
sig ambitiøse mål på bredbåndsområdet, 
som er fastlagt i meddelelsen fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget med 
titlen "Den digitale dagsorden for Europa –
Digital teknologi som drivkraft for vækst" 
("den digitale dagsorden"). I lyset af den 
hurtige udvikling af teknologier, der fører 
til endnu hurtigere internetforbindelser, 
og den voksende efterspørgsel hos 
forbrugerne efter e-tjenester er det på sin 
plads at stræbe efter mere ambitiøse 
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over 100 Mbps senest i 2020. internetforbindelseshastigheder.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) En stor del af disse omkostninger opstår 
på grund af manglende effektivitet i 
udbygningsprocessen; dette gælder 
udnyttelsen af eksisterende passiv 
infrastruktur (f.eks. kabelkanaler, 
ledningskanaler, mandehuller, gadeskabe, 
pæle, master, antenneanlæg, tårne og 
andre støttekonstruktioner), flaskehalse i 
koordineringen af anlægsarbejder, 
tyngende administrative 
tilladelsesprocedurer og flaskehalse i 
forbindelse med installation af net i 
bygninger.

(6) En stor del af disse omkostninger opstår 
på grund af manglende effektivitet i 
udbygningsprocessen; dette gælder 
udnyttelsen af eksisterende passiv 
infrastruktur, flaskehalse i koordineringen 
af anlægsarbejder, i forbindelse med 
installation af net i bygninger og i 
forbindelse med tyngende administrative 
tilladelsesprocedurer, alvorlige finansielle 
hindringer og mangel på gennemførlige 
forretningsplaner, hvad angår 
udbredelsen af bredbånd i landdistrikter. 

Or. en
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

kommunikationskabler, -udstyr eller 
ethvert andet element af elektroniske 
kommunikationsnet uafhængigt af dens 
faktiske anvendelse eller ejerskab. Uden at 
dette berører den specifikke almene 
interesse, der knytter sig til varetagelsen af 
hovedserviceydelsen, bør 
synergivirkninger på tværs af netoperatører 
fremmes for samtidig at bidrage til at 
opfylde den digitale dagsordens mål.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Hvis der opstår tvister om adgang til 
oplysninger om den fysiske infrastruktur 
med det formål at etablere højhastighedsnet 
til elektronisk kommunikation, bør den 
centrale dokumentationstjeneste kunne løse 
tvisten med en bindende afgørelse, uden at 
dette dog berører parternes mulighed for at 
indbringe sagen for en domstol.

(20) Hvis der opstår tvister om adgang til 
oplysninger om den fysiske infrastruktur 
med det formål at etablere højhastighedsnet 
til elektronisk kommunikation, bør den 
kompetente centrale 
dokumentationstjeneste kunne løse tvisten 
med en bindende afgørelse, uden at dette 
dog berører parternes mulighed for at 
indbringe sagen for en domstol. 

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Der bør indføres et nyt EU-mærke 
for højhastighedsforberedt bredbånd for 
bygninger og lejligheder for at hjælpe 
forbrugerne med at finde frem til 
bygninger med adgang til 



PE516.982v01-00 10/21 PR\1001696DA.doc

DA

højhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation. EU-mærket for 
højhastighedsforberedt bredbånd bør 
være et frivilligt mærke, der fremmer 
højhastighedsforberedthed i 
bygningsintern fysisk infrastruktur. 

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Uanset hvilket organ medlemsstaten 
udpeger med henblik på tvistbilæggelse, 
bør den sikre upartiskhed og uafhængighed
i forhold til de berørte parter. Desuden bør 
udpegede myndigheder have passende 
ressourcer og sanktionsbeføjelser i tilfælde 
af manglende efterkommelse af de 
vedtagne afgørelser.

(30) Uanset hvilket organ medlemsstaten 
udpeger med henblik på tvistbilæggelse, 
bør den sikre upartiskhed og uafhængighed 
i forhold til de berørte parter. Desuden bør 
udpegede myndigheder have passende 
kompetencer, ressourcer og 
sanktionsbeføjelser i tilfælde af manglende 
efterkommelse af de vedtagne afgørelser.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(2) "fysisk infrastruktur": det ikke-aktive
element i et net, f.eks. rør, master, 
kabelkanaler, nedgangsbrønde, 
mandehuller, gadeskabe, bygninger eller 
adgangsveje til bygninger, antenneanlæg, 
tårne og pæle og tilhørende faciliteter med 
undtagelse af elementer, der bruges til 
transport af drikkevand beregnet til 
menneskelig indtagelse.

Or. en

Begrundelse

Indførelse af materialer af en hvilken som helst art i rør, der bruges til transport af 
drikkevand bestemt til menneskeligt forbrug rummer potentielle risici for den offentlige 
sundhed og påvirker nettets sikkerhed og integritet og gør denne infrastruktur uegnet. 
Sådanne dispositioner kan være i modstrid med artikel 10 i drikkevandsdirektivet, der 
indfører visse minimumskrav til kvaliteten af vandet og dermed også kvaliteten af det 
materiale, der kommer i kontakt med dette vand.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) "højhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation": et elektronisk 
kommunikationsnet, som kan levere 
bredbåndstilslutninger med høj hastighed 
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mindst 30 Mbps og ultrahøj hastighed.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Alle netoperatører har pligt til at 
imødekomme enhver rimelig anmodning 
om adgang til deres fysiske infrastruktur på 
rimelige vilkår og betingelser, herunder 
pris og under hensyntagen til 
gensidighedsprincippet, med henblik på 
installation af elementer af 
højhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation efter specifik skriftlig 
anmodning fra en virksomhed, der har 
tilladelse til at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet. De involverede 
myndigheder bør harmonisere deres 
principper for fastsættelse af vilkår og 
betingelser og afholde drøftelser med 
netoperatører eller deres
brancheforeninger inden den 
[Publikationskontoret: indsæt venligst den 
nøjagtige dato: Denne forordnings 
ikrafttræden + 12 måneder].

Or. en

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) proportional udnyttelse af den plads, 
der er til rådighed, så en netoperatør, der 
ejer den fysiske infrastruktur, kan 
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reservere plads til sine egne fremtidige 
investeringer.  

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

(a) område, kabelføring og georeferencer (a) område, kabelføring og georeferencer
(b) størrelse, type og nuværende 
anvendelse af infrastrukturen

(b) størrelse, type og nuværende 
anvendelse af infrastrukturen

(c) navn på ejeren af den fysiske 
infrastruktur eller indehaveren af 
brugsretten til den og et kontaktpunkt.

(c) navn på ejeren af den fysiske 
infrastruktur eller indehaveren af 
brugsretten til den og et kontaktpunkt.

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

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

Der gives straks adgang til 
mindsteoplysningerne om det angivne 
område i elektronisk form på 
forholdsmæssige, ikkediskriminerende og 
gennemsigtige vilkår.

Der gives omgående adgang til 
mindsteoplysningerne om det angivne 
område i elektronisk form på 
forholdsmæssige, ikkediskriminerende og 
gennemsigtige vilkår, idet 
fortrolighedsprincippet overholdes. Den 
centrale dokumentationstjeneste 
underretter den pågældende netoperatør 
om udvekslingen af oplysninger.

Den centrale dokumentationstjeneste kan 
udelukkende begrænse adgangen til 
mindsteoplysningerne, når det anses for 

Den centrale dokumentationstjeneste kan 
udelukkende begrænse adgangen til 
mindsteoplysningerne, når det anses for 
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nødvendigt af hensyn til netsikkerheden og 
nettenes integritet eller drifts- og 
forretningshemmeligheder.

nødvendigt af hensyn til netsikkerheden og 
nettenes integritet eller drifts- og 
forretningshemmeligheder.

Den centrale dokumentationstjeneste skal 
sikre, at der senest den 
[Publikationskontoret: indsæt venligst den 
nøjagtige dato: Denne forordnings 
ikrafttræden + 12 måneder]  er adgang til 
mindsteoplysninger i overensstemmelse 
med dette stykke.

Den centrale dokumentationstjeneste skal 
sikre, at der senest den 
[Publikationskontoret: indsæt venligst den 
nøjagtige dato: Denne forordnings 
ikrafttræden + 12 måneder] er adgang til 
mindsteoplysninger i overensstemmelse 
med dette stykke.

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Et offentligt organ, der i kraft af sine 
opgaver er i besiddelse af de 
mindsteoplysninger om en netoperatørs 
fysiske infrastruktur, der er omhandlet i 
stk. 1, i elektronisk format, stiller dem 
elektronisk til rådighed for den centrale 
dokumentationstjeneste senest den 
[Publikationskontoret: Indsæt venligst den 
nøjagtige dato: Denne forordnings 
ikrafttræden + 6 måneder]. Ajourførte 
oplysninger og eventuelle nye 
mindsteoplysninger, jf. stk. 1, som det 
offentlige organ modtager, skal stilles til 
rådighed for den centrale 
dokumentationstjeneste senest en måned 
efter modtagelsen. 

2. Et offentligt organ, der i kraft af sine 
opgaver er i besiddelse af de 
mindsteoplysninger om en netoperatørs 
fysiske infrastruktur, der er omhandlet i 
stk. 1, i elektronisk format, stiller dem 
elektronisk til rådighed for den centrale 
dokumentationstjeneste senest den 
[Pubikationskontoret:. Indsæt venligst den 
nøjagtige dato: Denne forordnings 
ikrafttræden + 6 måneder]. Ajourførte 
oplysninger og eventuelle nye 
mindsteoplysninger, jf. stk. 1, som det 
offentlige organ modtager, skal stilles til 
rådighed for den centrale 
dokumentationstjeneste senest en måned 
efter modtagelsen, idet 
fortrolighedsprincippet overholdes. Den 
centrale dokumentationstjeneste 
underretter den pågældende netoperatør 
om udvekslingen af oplysninger.

Or. en
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

(a) anlægsarbejdernes beliggenhed og type (a) anlægsarbejdernes beliggenhed og type

(b) hvilke netelementer der er tale om (b) hvilke netelementer der er tale om
(c) forventet dato for påbegyndelse af 
anlægsarbejdet og dets varighed

(c) forventet dato for påbegyndelse af 
anlægsarbejdet og dets varighed

(d) et kontaktpunkt. (d) et kontaktpunkt.

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

Med det formål at beskytte kommercielle 
hemmeligheder skal oversigten over 
planlagte anlægsarbejder ikke integreres i 
den samme database som den, der bruges 
til oversigten over generel infrastruktur. 
Anmodningen fra en virksomhed, der har 
tilladelse til at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet, skal angive det 
område, hvor det er hensigten at installere 
elementer af et højhastighedsnet til 
elektronisk kommunikation. Netoperatøren 
skal senest to uger efter den skriftlige 
anmodning stille oplysningerne til rådighed 
på forholdsmæssige, ikkediskriminerende 
og gennemsigtige vilkår, jf. dog 
begrænsningerne i stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Oplysninger om planlagte investeringer kan, hvis de kombineres med oplysninger om 
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eksisterende infrastruktur direkte i den samme database, til en vis grad give operatører 
indsigt i konkurrenters udbygningsstrategi. Der er tale om meget følsomme oplysninger set ud 
fra en konkurrencesynsvinkel, og de skal holdes adskilt på behørig vis.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Seks måneder er for længe at vente på en tilladelse, hvorfor denne tidsfrist må reduceres 
betragteligt.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle nyopførte bygninger på 
slutbrugerens område, herunder samejede 
elementer, for hvilke der er ansøgt om 
byggetilladelse efter den 
[Publikationskontoret: Indsæt venligst den 
nøjagtige dato for denne forordnings 
ikrafttræden], skal være udstyret med 
højhastighedsforberedt bygningsintern 
fysisk infrastruktur, der når frem til 

1. Alle nyopførte bygninger på 
slutbrugerens område, herunder samejede 
elementer, for hvilke der er ansøgt om 
byggetilladelse efter den 
[Publikationskontoret: Indsæt venligst den 
nøjagtige dato for denne forordnings 
ikrafttræden], skal være udstyret med 
højhastighedsforberedt bygningsintern 
fysisk infrastruktur, der når frem til 
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nettermineringspunkterne. Denne 
forpligtelse gælder også ved større 
renoveringsarbejder, som der er ansøgt om 
byggetilladelse til efter den 
[Publikationskontoret: Indsæt venligst den 
nøjagtige dato for denne forordnings 
ikrafttræden].

nettermineringspunkterne. Disse bygninger 
eller lejligheder vil så modtage Unionens 
"højhastighedsforberedthedsmærke".
Denne forpligtelse gælder også ved større 
renoveringsarbejder, som der er ansøgt om 
byggetilladelse til efter den 
[Publikationskontoret: Indsæt venligst den 
nøjagtige dato for denne forordnings 
ikrafttræden].

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle nyopførte flerfamiliehuse, som der 
er ansøgt om byggetilladelse til efter den 
[Publikationskontoret: indsæt venligst den 
nøjagtige dato for denne forordnings 
ikrafttræden], skal i eller uden for 
bygningen være udstyret med et krydsfelt, 
som udbydere af elektroniske 
kommunikationsnet har adgang til, og som 
den højhastighedsforberedte 
bygningsinterne infrastruktur kan tilsluttes. 
Denne forpligtelse gælder også ved større 
renoveringsarbejder på flerfamiliehuse, 
som der er ansøgt om byggetilladelse til 
efter den [Publikationskontoret: Indsæt 
venligst den nøjagtige dato for denne 
forordnings ikrafttræden].

2. Alle nyopførte flerfamiliehuse, 
herunder sociale boliger, som der er 
ansøgt om byggetilladelse til efter den 
[Publikationskontoret: indsæt venligst den 
nøjagtige dato for denne forordnings 
ikrafttræden], skal i eller uden for 
bygningen være udstyret med et krydsfelt, 
som udbydere af elektroniske 
kommunikationsnet har adgang til, og som 
den højhastighedsforberedte 
bygningsinterne infrastruktur kan tilsluttes. 
Denne forpligtelse gælder også ved større 
renoveringsarbejder på flerfamiliehuse, 
som der er ansøgt om byggetilladelse til 
efter den [Publikationskontoret: Indsæt 
venligst den nøjagtige dato for denne 
forordnings ikrafttræden] samt for de 
eksisterende bygninger tilhørende 
offentlige institutioner.

Or. en

Begrundelse

Forpligtelsen til at udstyre såvel nye bygninger som bygninger, der undergår omfattende 
renovation, med højhastighedsforberedt bygningsintern fysisk infrastruktur bør omfatte 
eksisterende bygninger tilhørende offentlige institutioner, som indeholder vigtige 
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datasamlinger, såsom biblioteker, arkiver, kulturelle institutioner og højere 
uddannelsesinstitutioner. For at sikre lige muligheder for alle sociale grupper bør der ikke 
spares på udbygning af højhastighedsnettene i forbindelse med socialt boligbyggeri.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis medlemsstaterne udpeger andre 
nationale tvistbilæggelsesorganer i henhold 
til stk. 1, skal disse være retligt adskilt fra 
og funktionelt uafhængige af alle 
netoperatører. De skal have beføjelse til at 
pålægge netoperatører passende, effektive, 
forholdsmæssige og afskrækkende 
sanktioner for misligholdelse af de 
forpligtelser, der følger af de beslutninger, 
der træffes ved afgørelsen af tvisten.

2. Hvis medlemsstaterne udpeger andre 
centrale dokumentationstjenester i henhold 
til stk. 1, skal disse have beføjelse til at 
pålægge netoperatører passende, effektive, 
forholdsmæssige og afskrækkende 
sanktioner for misligholdelse af de 
forpligtelser, der følger af de beslutninger, 
der træffes ved afgørelsen af tvisten.

Or. en
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Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Den nationale tilsynsmyndighed, der 
varetager de opgaver, der er omhandlet i 
artikel 20 i direktiv 2002/21/EF, udfører de 
funktioner, der påhviler den centrale 
dokumentationstjeneste, jf. artikel 4 og 
artikel 6, medmindre medlemsstaten 
udpeger et andet kompetent og funktionelt 
uafhængigt organ.

Or. en
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BEGRUNDELSE

Ordføreren mener, at digital infrastruktur af høj kvalitet i realiteten understøtter alle områder 
af den moderne og innovative økonomi og samfundet, hvor infrastruktur med 
højhastighedsbredbånd er en forudsætning for global konkurrenceevne og en grundpille for 
det europæiske digitale indre marked. Ordføreren støtter derfor denne forordnings mål, som er 
at nedbringe omkostningerne forbundet med udbygning af elektroniske højhastigheds- og 
ultrahøjhastighedsnet for elektronisk kommunikation ved at skabe redskaber for mere 
omkostningseffektiv udvikling af ny fysisk infrastruktur, reducere de administrative byrder og 
etablere fælles brug af de eksisterende infrastrukturer og harmoniserede anlægsarbejder. 

Manglen på synergier mellem forskellige operatører og ejere af fysisk infrastruktur samt 
mangfoldigheden af lokale bestemmelser, som operatørerne skal forholde sig til, har øget 
omkostninger, tid og besvær i forbindelse med at få tilladelser og siden udvikle og opgradere 
højhastighedsnettene for elektronisk kommunikation. Ordføreren mener derfor, at denne 
forordning, idet den bygger på bedste praksis i medlemsstaterne og støtter en ny kultur med 
adgang til højhastighedsbredbånd, også sikrer, at medlemsstaterne fortsat nyder godt af 
udstrakte beslutningsbeføjelser, hvad angår organisationsspørgsmål, og at lokale og regionale 
myndigheder stadig spiller en væsentlig rolle med hensyn til at koordinere bygningsarbejder 
inden for deres egen jurisdiktion. 

Ordføreren er enig i den komplekse tilgang til maksimering af synergivirkningerne mellem 
forskellige net med denne forordning, der ikke kun sigter mod udbydere af elektroniske 
kommunikationsnet, men mod alle, der ejer fysisk infrastruktur, der kan rumme elementer af 
elektroniske kommunikationsnet, såsom el, gas, vand og kloakering, opvarmning og transport. 
Eftersom bygge- og anlægsarbejder tegner sig for hovedparten af alle omkostninger forbundet 
med udbygningen af net, betragter ordføreren dette reguleringstiltag som et stort fremskridt, 
idet enhver netoperatør får ret til at tilbyde eller få tilbudt (til en rimelig pris og på rimelige 
vilkår) adgang til fysisk infrastruktur, og de relevante interesserede parter får mulighed for at 
udnytte synergier og nedbringe ineffektiviteten i udbygningen, idet der fokuseres på øget 
koordinering, gennemsigtighed og på harmonisering af minimumsredskaberne.   

Ordføreren erkender, at adgang til civil infrastruktur ikke er nogen "magisk løsning" på 
presserende konkurrenceproblemer inden for telekommunikationssektoren, men adgang til 
civil infrastruktur kan ikke desto mindre væsentligt lette udviklingen af 
højhastighedsbredbåndsnet for samtlige operatører. De muligheder, som den hurtigere 
netudvikling baseret på denne forordning giver, kan derfor udnyttes fuldt ud til udvikling af 
grænseoverskridende offentlige tjenesteydelser, skabe et voksende, succesrigt og livligt 
paneuropæisk marked for skabelse og distribution af legalt digitalt indhold og online-
tjenesteydelser, samtidig med at forbrugerne får let, sikker og fleksibel adgang til markederne 
for digitalt indhold og tjenestydelser. 

Også i betragtning af de muligheder, dette rummer, bør udviklingen af ict-tjenester, både i den 
offentlige og den private sektor, bruges som et middel til at forbedre offentlige tjenesteydelser 
såsom sundhedspleje, offentlig uddannelse og kultur, den offentlige sikkerhed, de sociale 
tjenesteydelser, og den kan også sætte skub i SMV'ernes økonomiske aktiviteter og stimulere 
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deres udvikling. Ordføreren understreger, at bredbåndsadgang ot ict bør tage fat på alle 
samfundsborgeres behov, øge livskvaliteten for flere borgere, forbedre deres sociale og 
økonomiske aktiviteter og hjælpe med at slå bro over den "digitale kløft". I den forbindelse 
understreger ordføreren kraftigt, at man – selvom der er klare kommercielle argumenter for 
bredbånd i tæt befolkede områder – navnlig bør tilskynde den private sektor til at investere i 
landdistrikter og afsidesliggende områder, så det bliver muligt at sikre prisoverkommelig 
bredbåndsadgang også i de områder, hvor markedet har det svært. 

Set ud fra en finansiel synsvinkel er ordføreren klar over, at indsamling og 
tilrådighedsstillelse af data samt oprettelse af den centrale dokumentationstjeneste er 
forbundet med betydelige omkostninger, men hun minder om, at dette vil skabe reel 
europæisk merværdi.  Denne yderst arbejdsintensive og ret bekostelige kortlægning kan være 
et væsentligt middel til jobskabelse i Europa, og for at lette den finansielle byrde for 
medlemsstaterne og virksomhederne, bør der stilles EU-midler til rådighed.  Ordføreren 
mener, at de drastiske nedskæringer af budgettet for ict-delen af Connecting Europe-
faciliteten kunne sættes ind til fordel for målene i forbindelse med datagenerering og den 
centrale dokumentationstjeneste.  

Endelig ser de foranstaltninger, der foreslås i forordningen, efter ordførerens mening ud til at 
stemme overens med nærhedsprincippet, idet nedbringelse af omkostningerne forbundet med 
udvikling af infrastruktur til elektronisk højhastighedskommunikation kræver en EU-indsats 
for at forbedre betingelserne for etablering af det indre marked, for at dette kan fungere, og 
fjernelse af de barrierer, der skyldes det nuværende kludetæppe af regler og forskellig 
administrativ praksis på nationalt og subnationalt plan. Ordføreren mener, at de foreslåede 
foranstaltninger giver en klar EU-merværdi i sammenligning med isolerede foranstaltninger 
på nationalt, regionalt eller lokalt plan, og bemærker desuden, at en fælles europæisk tilgang 
til de pågældende spørgsmål giver en merværdi ved, at man undgår unødvendig overlapning 
og opnår stordriftsfordele. Ordføreren mener, at forordningens foranstaltninger også opfylder 
proportionalitetsprincippet, eftersom de anerkender, at handelsforhandlingerne har forrang, 
ikke skader ejendomsrettighederne og ikke bevæger sig udover, hvad der er nødvendigt for at 
nedbringe barrierer for adgang til fysiske infrastrukturer. 


