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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att minska 
kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation
(COM(2013)0147 – C7-0082/2013 – 2013/0080(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2013)0147),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0082/2013),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
10 juli 20131,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
(A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den digitala ekonomin håller på att 
förändra den inre marknaden i grunden. 
Den kan integrera den inre marknaden på 
ny nivå, eftersom den är innovativ, snabb 

(1) Den digitala ekonomin håller på att 
förändra den inre marknaden i grunden. 
Den kan integrera den inre marknaden på 
ny nivå, eftersom den är innovativ, snabb 

                                               
1 EUT C 0, 0.0.000, s. 0/Ännu ej publicerad i EUT.
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och når över nationsgränserna. Unionens 
vision är en digital ekonomi, baserad på 
moderna onlinetjänster och snabb 
internetanslutning, som skapar hållbara 
ekonomiska och sociala fördelar. En digital 
infrastruktur av hög kvalitet är viktig för i 
princip alla sektorer i en modern och 
innovativ ekonomi och av strategisk 
betydelse för den sociala och territoriella 
sammanhållningen. Därför måste alla 
medborgare och företag ha möjlighet att 
delta i den digitala ekonomin.

och når över nationsgränserna. Unionens 
vision är en digital ekonomi, baserad på 
moderna onlinetjänster och snabb 
internetanslutning, som skapar hållbara 
ekonomiska och sociala fördelar. En digital 
infrastruktur av hög kvalitet är viktig för i 
princip alla sektorer i en modern och 
innovativ ekonomi och av strategisk 
betydelse för den sociala och territoriella 
sammanhållningen. Därför måste alla 
medborgare och den privata och offentliga 
sektorn ha möjlighet att delta i den digitala 
ekonomin.

Or. en

Motivering

Offentliga tjänster såsom hälso- och sjukvård, utbildning och kultur, offentlig säkerhet och 
sociala tjänster måste också förbättras i alla medlemsstater genom digital teknik.

Ändringsförslag 2

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 tillväxten (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.

(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 tillväxten (nedan kallad den 
digitala agendan). Med tanke på den 
snabba teknikutvecklingen som leder till 
ännu snabbare internetanslutningar och 
konsumenternas ökade efterfrågan på 
e-tjänster är det emellertid lämpligt att 
sikta på ambitiösare 
uppkopplingshastigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 3

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, bättre 
lagstiftning och minskad administrativ 
börda.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) En stor del av dessa kostnader kan 
hänföras till ineffektiv användning av 
befintlig passiv infrastruktur (som 
ledningar, rör, manhål, kopplingsskåp, 
stolpar, master, antenninstallationer, torn 
och andra stödkonstruktioner) i samband 
med utbyggnadsprocessen, flaskhalsar i 
samband med samordningen av bygg- och 
anläggningsprojekt, betungande 
tillståndsförfaranden och flaskhalsar i 
samband med utbyggnaden av nät i 
byggnader.

(6) En stor del av dessa kostnader kan 
hänföras till ineffektiv användning av 
befintlig passiv infrastruktur i samband 
med utbyggnadsprocessen, flaskhalsar i 
samband med samordningen av bygg- och 
anläggningsprojekt samt i samband med 
utbyggnaden av nät i byggnader, 
betungande tillståndsförfaranden, 
allvarliga finansiella hinder och brist på 
genomförbara affärsplaner i fråga om 
bredbandsutbyggnad i 
landsbygdsområden.

Or. en
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Ändringsförslag 5

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, ersättning 
av föråldrade nät och uppgradering till 
nästa generations accessnät och samtidigt 
bibehålla en effektiv konkurrens.

Or. en

Ändringsförslag 6

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 

(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 åtkomst till höghastighets- och 
ultrahöghastighetsbredband 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 
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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.

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 7

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) När tvister uppkommer avseende 
tillgången till information om fysiska 
infrastrukturer med tanke på utbyggnaden 
av höghastighetsnät för elektronisk
kommunikation, bör den centrala 
informationspunkten kunna lösa sådana 
tvister genom ett tvingande beslut, utan att 
det påverkar endera partens möjlighet att 
hänskjuta ärendet till domstol.

(20) När tvister uppkommer avseende 
tillgången till information om fysiska 
infrastrukturer med tanke på utbyggnaden 
av höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation, bör den behöriga centrala 
informationspunkten kunna lösa sådana 
tvister genom ett tvingande beslut, utan att 
det påverkar endera partens möjlighet att 
hänskjuta ärendet till domstol. 

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) En ny bredbandsfärdigmärkning 
bör införas i EU för byggnader och 
lägenheter för att hjälpa köpare och 
hyresgäster att avgöra vilka byggnader 
som har tillgång till höghastighetsnät för 
elektronisk kommunikation. 
Bredbandsfärdigmärkningen bör vara en 
frivillig märkning som främjar en inbyggd 
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höghastighetsfärdig infrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Oavsett vilket organ som 
medlemsstaten utser för tvistlösning bör 
detta säkerställa opartiskhet och oberoende 
i förhållande till de berörda parterna. De 
utsedda myndigheterna bör även ha 
tillräckliga resurser och befogenheter att 
besluta om påföljder vid överträdelser av 
de beslut som fattas.

(30) Oavsett vilket organ som 
medlemsstaten utser för tvistlösning bör 
detta säkerställa opartiskhet och oberoende 
i förhållande till de berörda parterna. De 
utsedda myndigheterna bör även ha 
tillräckliga behörigheter, resurser och 
befogenheter att besluta om påföljder vid 
överträdelser av de beslut som fattas.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 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, vatten (inklusive 
bortskaffande eller behandling av 
avloppsvatten), dräneringssystem 
(exklusive dricksvatten), transporttjänster 
(inklusive järnvägar, vägar, hamnar och 
flygplatser).

Or. en
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 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 för 
element som används för ledning av 
dricksvatten.

Or. en

Motivering

Att föra in material i ledningar för dricksvatten utgör en potentiell risk för folkhälsan och 
påverkar nätets säkerhet och integritet och gör denna infrastruktur olämplig. Ett sådant 
förfarande kan stå i strid med artikel 10 i dricksvattendirektivet där det ställs vissa 
minimikrav för kvaliteten på vatten och därmed också på det material som kommer i kontakt 
med vatten.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 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 
snabba och ultrasnabba tjänster för 
bredbandstillgång.

Or. en
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Ändringsförslag 13

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, och med beaktande 
av ömsesidighetsprincipen, för utbyggnad 
av element av höghastighetsnät för 
elektronisk kommunikation. De berörda 
myndigheterna bör harmonisera sina 
principer för att fastställa villkor och 
samråda med nätoperatörer eller deras 
sammanslutningar senast den
[Publications Office: please insert the 
exact date: entry into force of this 
Regulation + 12 months].

Or. en

Ändringsförslag 14

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) den proportionerliga användningen av 
tillgängligt utrymme, så att en nätoperatör 
som äger den fysiska infrastrukturen kan 
reservera utrymme för sina egna framtida 
investeringar, 

Or. en
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Ändringsförslag 15

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.

Tillgång till minimiinformation avseende 
det angivna området ska beviljas utan 
dröjsmål i elektronisk form enligt 
proportionerliga, icke-diskriminerande och 
öppet redovisade villkor och med 
iakttagande av konfidentialitetsprincipen.
Den centrala informationspunkten ska 
informera den berörda nätoperatören om 
informationsutbytet.

Or. en

Ändringsförslag 16

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. 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 med iakttagande av 
konfidentialitetsprincipen göras 
tillgängliga för den centrala 
informationspunkten inom en månad från 
mottagandet. Den centrala 
informationspunkten ska informera den 
berörda nätoperatören om 
informationsutbytet.
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Or. en

Ändringsförslag 17

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.

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
fyra månaderna.

a) lokalisering och typ av projekt, a) lokalisering och typ av projekt,

b) berörda nätelement, b) berörda nätelement,
c) beräknat datum för inledningen på 
projektet och projektets varaktighet, och

c) beräknat datum för inledningen på 
projektet och projektets varaktighet, och

d) en kontaktpunkt. 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 
enligt proportionerliga, 
icke-diskriminerande och öppet redovisade 
villkor, utan att det påverkar begränsningar 
enligt punkt 1.

I syfte att skydda affärshemligheter ska
förteckningen över planerade bygg- och 
anläggningsprojekt inte föras in i samma 
databas som den som används för 
förteckningen över allmän infrastruktur. 
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, 
icke-diskriminerande och öppet redovisade 
villkor, utan att det påverkar begränsningar 
enligt punkt 1.
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Or. en

Motivering

Information om planerade investeringar kan, om den kombineras med information om 
befintlig infrastruktur direkt i samma databas, ge operatörerna insyn i konkurrenternas 
utbyggnadsstrategi. Detta är mycket känslig information som ur konkurrenssynpunkt bör 
hållas åtskild.

Ändringsförslag 18

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 högst 
fyra 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.

Or. en

Motivering

Sex månader är för lång tid för att få tillstånd, tiden bör sänkas rejält.

Ändringsförslag 19

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 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. Byggnaderna 
eller lägenheterna ska sedan få 
EU:s bredbandsfärdigmärkning. 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

Ändringsförslag 20

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, inbegripet 
subventionerade bostäder, 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] och också för offentliga 
institutioners befintliga byggnader.

Or. en



PR\1001696SV.doc 17/20 PE516.982v01-00

SV

Motivering

Skyldigheten att utrusta nya byggnader samt byggnader som genomgår omfattande 
renovering med höghastighetsfärdig fysisk infrastruktur i byggnaden ska också gälla de 
offentliga institutioner vars befintliga byggnader innehåller betydande samlingar, såsom 
bibliotek, arkiv, kulturinstitutioner och institutioner för högre utbildning. Dessutom, för att 
säkerställa lika möjligheter för alla samhällsgrupper, bör besparingar inte göras på 
utbyggnad av höghastighetsnät vid byggnaden av subventionerade bostäder.

Ändringsförslag 21

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 juridiskt och funktionellt 
fristående från alla nätoperatörer.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Eventuella andra nationella 
tvistlösningsorgan som utses av 
medlemsstaterna i enlighet med punkt 1 
ska vara juridiskt och funktionellt 
fristående från alla nätoperatörer. 
Tvistlösningsorganet ska ha befogenhet att 
besluta om ändamålsenliga effektiva, 
proportionerliga och avskräckande 
påföljder för nätoperatörer som inte fullgör 
sina skyldigheter enligt de beslut som 
fattas under tvistlösningen.

2. Eventuella andra nationella 
tvistlösningsorgan som utses av 
medlemsstaterna i enlighet med punkt 1 
ska ha befogenhet att besluta om 
ändamålsenliga effektiva, proportionerliga 
och avskräckande påföljder för 
nätoperatörer som inte fullgör sina 
skyldigheter enligt de beslut som fattas 
under tvistlösningen.
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Or. en

Ändringsförslag 23

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 ett annat behörigt och funktionellt 
fristående organ.

Or. en
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MOTIVERING

Föredraganden anser att högkvalitativ digital infrastruktur stöder praktiskt taget alla sektorer 
i den moderna och innovativa ekonomin och samhället, där infrastruktur för 
höghastighetsbredband är en förutsättning för global konkurrenskraft och en pelare för den 
digitala inre marknaden. Föredraganden stöder därför syftet med denna förordning som är att 
minska kostnaderna för utbyggnaden av snabba och ultrasnabba elektroniska 
kommunikationsnät genom att tillhandahålla verktyg för en kostnadseffektivare utbyggnad av 
ny fysisk infrastruktur, mindre betungande administration, gemensam användning av befintlig 
infrastruktur och harmoniserade bygg- och anläggningsarbeten. 

Bristen på synergier mellan olika operatörer och ägare av fysisk infrastruktur och operatörer 
samt många olika lokala bestämmelser ökar kostnaderna och gör det mer tidskrävande och 
krångligare för operatörerna att få tillstånd och sedan bygga ut och uppgradera 
höghastighetsnät för elektronisk kommunikation. Samtidigt som denna förordning bygger på 
bästa praxis i medlemsstaterna och stöder en ny kultur med tillgång till 
höghastighetsbredband, säkerställer den också att medlemsstaterna fortsättningsvis har 
ett stort utrymme för skönsmässig bedömning i organisatoriska frågor och att lokala och 
regionala myndigheter fortfarande spelar en viktig roll i samordningen av byggnadsarbeten 
inom deras jurisdiktion. 

Föredraganden instämmer i att tillvägagångssättet att maximera synergieffekterna mellan nät 
är komplext och förordningen riktas inte bara till leverantörer av elektroniska 
kommunikationsnät, utan till alla ägare av fysisk infrastruktur som lämpar sig för element av 
elektroniska kommunikationsnät, t.ex. nät för el, gas, vatten, avlopp, uppvärmning och 
transporter. Med tanke på att bygg- och anläggningsarbeten brukar stå för största delen av de 
totala kostnaderna för nätutbyggnad anser föredraganden att det lagstiftningsmässigt är 
ett steg framåt att varje nätverksoperatör har rätt att erbjuda eller erbjudas (till rimliga priser 
och under rimliga villkor) tillträde till fysisk infrastruktur och slutligen att berörda aktörer får 
möjlighet att utnyttja synergieffekter och minska ineffektiva inslag i utbyggnaden, genom att 
det fokuseras på ökad samordning, öppenhet och insyn och harmoniserade minimiverktyg.

Föredraganden erkänner att tillträde till civil infrastruktur inte är en patentlösning som löser 
akuta konkurrensproblem i telekomsektorn. Tillträde till civil infrastruktur kan dock avsevärt 
underlätta operatörers utbyggnad av bredbandsnät med hög överföringshastighet. De 
möjligheter som den snabbare nätutbyggnaden baserad på denna förordning ger kan därför 
utnyttjas fullt ut för att utveckla gränsöverskridande offentliga tjänster, för att skapa 
en växande, framgångsrik och dynamisk alleuropeisk marknad för skapande och spridning av 
lagligt digitalt innehåll och internettjänster, samtidigt som konsumenterna får enkel, säker och 
flexibel tillgång till marknaderna för digitalt innehåll och tjänster. 

Också med beaktande av de möjligheter som detta ger bör utvecklingen av IKT-tjänster, både 
i den offentliga och privata sektorn, användas som ett sätt att förbättra offentliga tjänster 
såsom hälso- och sjukvård, offentlig utbildning och kultur, offentlig säkerhet och sociala 
tjänster, och detta kan också främja små och medelstora företags ekonomiska verksamhet och 
stimulera deras utveckling. Föredraganden betonar att bredbandstillgång och IKT bör 
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tillgodose alla samhällsmedlemmars behov, öka livskvaliteten för alltfler medborgare, 
förbättra deras sociala och ekonomiska verksamhet och bidra till att överbrygga den digitala 
klyftan. I samband härmed påpekar föredraganden att även om det finns tydliga kommersiella 
argument för bredband i tätbefolkade områden bör den privata sektorn uppmuntras att 
investera i landsbygdsområden och avlägsna områden. Tillgång till bredband till rimligt pris 
måste säkerställas också i områden där marknaden har svårigheter.  

Ekonomiskt sett är föredraganden medveten om att uppgiftsinsamling, tillhandahållande av 
uppgifter och inrättandet av en central informationspunkt verkligen medför betydande 
kostnader, men påminner om att det skapar verkligt europeiskt mervärde. Denna mycket 
arbetsintensiva och rätt kostsamma kartläggning kan vara ett viktigt sätt att skapa 
sysselsättning i Europa, och för att kartläggningen inte ska vara så betungande för 
medlemsstaterna och företagen bör EU-medel frigöras. Föredraganden menar att den betydligt 
minskade budgeten för IKT i fonden för ett sammanlänkat Europa kan användas för de mål 
som rör dataframställning och den centrala informationspunkten.

Slutligen förefaller de åtgärder som föreslås i förordningen stämma överens med 
subsidiaritetsprincipen, med tanke på att lägre kostnader för att bygga ut infrastrukturen för 
snabb elektronisk kommunikation kräver EU-insatser för att förbättra villkoren för den 
inre marknadens funktion och undanröja de hinder som är ett resultat av den uppsjö av regler 
och administrativa förfaranden som finns på nationell och subnationell nivå. Föredraganden 
anser att de föreslagna åtgärderna ger ett tydligt EU-mervärde jämfört med isolerade åtgärder 
på nationell, regional och lokal nivå och konstaterar också att en gemensam europeisk strategi 
ger mervärde genom att man undviker onödigt dubbelarbetet och möjliggör stordriftsfördelar. 
Föredraganden anser att de åtgärder som föreslås i förordningen också stämmer överens med 
proportionalitetsprincipen, eftersom affärsmässiga förhandlingar har företräde, äganderätten 
inte på oskäligt sätt försvagas och man inte går utöver vad som är nödvändigt för att 
undanröja hinder för tillträde till fysisk infrastruktur.


