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***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-
0455/2013),

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.

1 EUT C 327 af 12.11.2013, s. 102.
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Forslag til Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS DIREKTIV

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

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

(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages 
alle relevante steder).

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(1) Den digitale økonomi medfører 
dybtgående ændringer på det indre marked. 
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.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 4

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"29 ("den digitale dagsorden"): 100 % 
bredbåndsdækning senest i 2013, og 
større hastigheder på 30 Mbps til alle 
husstande, samtidig med at mindst 50 % 
af husstandene abonnerer på 
internetforbindelser med hastigheder på 
over 100 Mbps senest i 2020.

(2) I erkendelse af, at udbygningen af 
hurtige bredbåndsnet er afgørende for, at 
medlemsstaterne kan opfylde deres 
forpligtelser vedrørende målene på 
bredbåndsområdet, som er fastlagt i 
meddelelsen fra Kommissionen til Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget med titlen "Den digitale 
dagsorden for Europa – Digital teknologi 
som drivkraft for vækst"29 ("den digitale 
dagsorden"): Denne meddelelse 
fastlægger, at alle Unionens borgere 
inden 2020 bør have adgang til 
internethastigheder på over 30 Mbps, eller 
at flere husstande i Unionen bør 
abonnere på internetforbindelser med 
hastigheder på over 100 Mbps. På 
baggrund af den hurtige udvikling af 
teknologier, der fører til stadig hurtigere 
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internetforbindelser, og den voksende 
efterspørgsel efter e-tjenester bør disse 
mål anses for at være et absolut 
minimum, og Unionen bør tilstræbe mere 
ambitiøse bredbåndsmål.

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

29 COM (2010)0245; Se også 
gennemgangen af den digitale dagsorden, 
COM(2012)0784.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 6

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 

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

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) Udbygningen af faste og trådløse 
højhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation i hele Unionen kræver 
betydelige investeringer, hvoraf en 
væsentlig del hidrører fra omkostningerne 
ved anlægsarbejdet. Et (delvist) afkald på 
omkostningskrævende anlægsarbejder 
kan bidrage til en effektiv 
bredbåndsforsyning.
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Ændringsforslag 9

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.

Ændringsforslag 10

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 og tilskynde 
til erstatning af forældede net og 
opgradering til "næste generations 
adgang", samtidig med at en effektiv 
konkurrence opretholdes, uden at det 
indvirker negativt på de eksisterende 
offentlige infrastrukturers sikkerhed, og 
som tager sigte på, at de fungerer 
tilfredsstillende.
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For operatører af elektroniske 
kommunikationsnet, og navnlig 
nytilkomne, kan det være langt mere 
effektivt at genbruge eksisterende fysisk 
infrastruktur, herunder andre 
forsyningsselskabers, til at udbygge 
elektroniske kommunikationsnet, og dette 
gælder navnlig i områder, hvor der ikke 
findes et egnet elektronisk 

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

kommunikationsnet, eller hvor det ikke er 
økonomisk overkommeligt at opbygge ny 
fysisk infrastruktur. Desuden kan 
synergivirkninger på tværs af sektorer i 
væsentligt omfang mindske behovet for 
anlægsarbejder med henblik på at udbygge 
de elektroniske kommunikationsnet og 
dermed også mindske de tilknyttede sociale 
og miljømæssige omkostninger, f.eks. 
forurening, gener og trafikal 
overbelastning. Dette direktiv bør derfor 
ikke alene gælde for udbydere af 
elektroniske kommunikationsnet, men også 
for enhver ejer eller indehaver af 
brugsretten til vidtstrakt og 
allestedsnærværende fysisk infrastruktur, 
der kan huse elementer af elektroniske 
kommunikationsnet, f.eks. fysiske net til 
el-, gas- og vandforsyning, kloakering, 
opvarmning og transport.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(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 
kommunikationskabler, -udstyr eller 
ethvert andet element af elektroniske 
kommunikationsnet, hvis ejerne af 
infrastrukturen ikke har 
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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.

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

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(13) Dette direktiv bør heller ikke berøre 
eventuelle specifikke beskyttelsesklausuler, 
der er nødvendige for at garantere 
netsikkerhed og -integritet og sikre, at 
netoperatørens hovedserviceydelse ikke 
påvirkes, men på den anden side kan 
generelle regler i national lovgivning, som 
forbyder netoperatører at forhandle om 
adgang til fysisk infrastruktur for udbydere 
af elektroniske kommunikationsnet, hindre 
oprettelsen af et marked for adgang til 
fysisk infrastruktur, og de bør derfor 
ophæves. Samtidig bør foranstaltningerne i 
dette direktiv ikke berøre medlemsstaternes 
mulighed for at gøre det mere attraktivt for 
forsyningsvirksomheder at give adgang til 
infrastruktur, idet de fritager indtægter fra 
denne tjeneste fra grundlaget for beregning 
af slutbrugernes takster for 
forsyningsvirksomhedernes hovedaktivitet 
eller -aktiviteter i overensstemmelse med 
gældende EU-lovgivning.
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(15) Når udbydere af elektroniske 
kommunikationsnet anmoder om adgang i 
et bestemt område, bør netoperatører 
udarbejde et tilbud om fælles anvendelse af 
deres faciliteter på rimelige vilkår, 
herunder betaling, medmindre adgang 
afslås af objektive grunde. Alt efter 
omstændighederne kan flere forhold 
påvirke betingelserne for denne adgang, 
f.eks.: eventuelle yderligere 
vedligeholdelses- og 
tilpasningsomkostninger; enhver virkning 
på kapacitet og ydelse i forbindelse med 
leveringen af hovedserviceydelsen; 
eventuelle forebyggende 
beskyttelsesforanstaltninger, der skal 
træffes for at begrænse skadevirkninger for 
nettets sikkerhed og integritet; eventuelle 
særlige erstatningsansvarsordninger i 
tilfælde af skader; brug af et offentligt 
tilskud til anlæg af infrastrukturen, 
herunder særlige vilkår, der er knyttet til 
tilskuddet eller fastsat national ret i 
overensstemmelse med EU-retten; evnen 
til at levere eller udbyde 
infrastrukturkapacitet til at opfylde 
offentlige serviceforpligtelser, eventuelle 
begrænsninger, der følger af nationale 
bestemmelser med sigte på at beskytte 
miljøet, folkesundheden, den offentlige 
sikkerhed eller for at tilgodese mål fastsat 
ved fysisk planlægning. De 
ekstraomkostninger, som opstår i 
forbindelse med fremtidige 
anlægsarbejder på et net og som følge af 
tilstedeværelsen af elementer, der indgår i 
elektroniske kommunikationsnet, kan, 
uanset hvem der har iværksat arbejderne, 
tildeles de virksomheder, som disse 
elementer tilhører.



RR\1013043DA.doc 15/45 PE516.982v01-00

DA

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 17

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. 

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Ændringsforslag 19

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 
højhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation. EU-mærket for 
højhastighedsforberedt bredbånd bør 
være et frivilligt mærke, der fremmer 
højhastighedsforberedthed i 
bygningsintern fysisk infrastruktur.
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Ændringsforslag 20

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.

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "fysisk infrastruktur": et ikke-aktivt 
element i et net, f.eks. rør, master, 
kabelkanaler, nedgangsbrønde, 

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

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.

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 25
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Alle netoperatører har ret til at tilbyde 
adgang til deres fysiske infrastruktur med 
henblik på installation af elementer af 
højhastighedsnet til elektronisk 
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kommunikation. kommunikation, mens de samtidig 
opretholder netsikkerheden. Operatører af 
elektroniske kommunikationsnet har 
gensidig ret til at tilbyde adgang til deres 
fysiske infrastruktur med henblik på 
installation af andre netværker, såfremt 
ejeren og den kompetente myndighed 
giver samtykke til denne udbygning.

Ændringsforslag 26

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, såfremt der er 
netværkkapacitet til stede, pligt til at 
imødekomme enhver rimelig anmodning 
om adgang til deres fysiske infrastruktur på 
rimelige vilkår og betingelser, herunder 
pris, og under forudsætning af, at der ikke 
vil kunne opstå problemer vedrørende 
nettets sikkerhed og sikring, samt 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. Netoperatørers 
forpligtelse til at imødekomme enhver 
rimelig anmodning om adgang på 
rimelige vilkår og betingelser må ikke 
berøre deres forpligtelse til at overholde 
Unionens regler om statsstøtte i tilfælde af 
statsfinansieret eller statsgaranteret 
investering i infrastruktur.
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].
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Ændringsforslag 27

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) sikkerheds- og folkesundhedsmæssige 
betænkeligheder

Ændringsforslag 30

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

ab) kritisk national infrastrukturs 
sikkerhed

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) integriteten og sikkerheden af et 
eksisterende net

c) integriteten og sikkerheden af et 
eksisterende net

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) risikoen for, at den planlagte 
elektroniske kommunikationstjeneste 
påviseligt påvirker ydelsen af andre 
tjenester over den samme fysiske 
infrastruktur
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Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 35

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 36

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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



PE516.982v01-00 24/45 RR\1013043DA.doc

DA

Ændringsforslag 37

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 38

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 39

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ef) betingelser, hvorved der gives adgang 
til undergrundstransportsystemer, kunne 
medføre en afbrydelse af langsigtede 
investeringer og opgraderinger og/eller 
medføre rejseafbrydelse med en 
uforholdsmæssig økonomisk virkning
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Ændringsforslag 40

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eg) eksistensen af eneretskontrakter 
mellem netoperatører og deres kunder

Ændringsforslag 41

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Det nationale tvistbilæggelsesorgan, jf. 
stk. 4, anbefaler under fuld hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet en bindende 
afgørelse for at bilægge en tvist, der er 
forelagt i henhold til stk. 4, og fastsætter 
herunder, betingelser og priser, når det er 
relevant, så hurtigt som muligt og under 
alle omstændigheder inden for fire 
måneder, uden at dette dog udelukker, at 
hver af parterne kan indbringe sagen for en 
domstol. Når organet for bilæggelse af 
tvister, statsstøtteregler, en oversigt over 
de nationale infrastrukturanlægs ydelse, 
en medlemsstats aftale om finansiering af 
infrastruktur og en kontrakt om offentlig 
serviceforpligtelse fastsætter en pris, skal 
der tages højde for, hvordan den ønskede 
adgang påvirker den forretningsplan, der 
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anvendes til højhastighedstransmission af 
elektroniske kommunikationstjenester.

ligger til grund for de investeringer, der er 
foretaget af den netoperatør, som 
anmodningen om adgang er stilet til, 
navnlig i forbindelse med nybygget fysisk 
infrastruktur, der anvendes til 
højhastighedstransmission af elektroniske 
kommunikationstjenester. Det nationale 
tvistbilæggelsesorgan skal, når det træffer 
sine afgørelser, også tage hensyn til disse 
investeringers rentabilitet ud fra en 
tidsplan for investeringsafkastet, 
adgangens eventuelle påvirkning af 
kapaciteten og ydelsen, konkurrencen i 
efterfølgende led, eventuelle afskrivninger 
på netaktiverne på det tidspunkt, hvor der 
anmodes om adgang, og eventuelle 
muligheder for fælles udbygning, der 
tilbydes den adgangssøgende.

Ændringsforslag 43

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 44

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 

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

ret til efter en begrundet anmodning med 
henblik på at udvikle bedre fremtidige 
telekommunikationstjenester at få adgang 
via en central dokumentationstjeneste til 
følgende mindsteoplysninger om enhver 
netoperatørs eksisterende fysiske 
infrastruktur, forudsat at dette ikke 
påvirker netsikkerheden og -integriteten:

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, og 
virksomheden får følgelig kun adgang til 
dataene for det bestemte geografiske 
område.

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

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

Den centrale dokumentationstjeneste kan 
udelukkende begrænse adgangen til 
mindsteoplysningerne, når det anses for 
nødvendigt af hensyn til netsikkerheden og 
nettenes integritet eller drifts- og 
forretningshemmeligheder, og når det 
anses for nødvendigt med henblik på at 
beskytte grundlæggende offentlige og 
individuelle interesser i henhold til 
national lovgivning.

 Den centrale dokumentationstjeneste skal 
sikre, at der senest den [Publications 
Office: Indsæt venligst den nøjagtige dato: 

Den centrale dokumentationstjeneste skal 
sikre, at der senest den [Publications 
Office: Indsæt venligst den nøjagtige dato: 
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entry into force of this Regulation + 12 
months] er adgang til mindsteoplysninger i 
overensstemmelse med dette stykke.

entry into force of this Regulation + 12 
months] er adgang til mindsteoplysninger i 
overensstemmelse med dette stykke.

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

Ændringsforslag 45

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Der gives straks adgang til 
mindsteoplysningerne om det angivne 
område i elektronisk form på 
forholdsmæssige, ikkediskriminerende og 
gennemsigtige vilkår. Den centrale 
dokumentationstjeneste kan udelukkende 
begrænse adgangen til 
mindsteoplysningerne, når det anses for 
nødvendigt af hensyn til netsikkerheden og 
nettenes integritet eller drifts- og 
forretningshemmeligheder. For at beskytte 
den nationale sikkerhed og sikkerheden 
ved visse elementer af og områder på et 
net kan medlemsstaterne bestemme, at der 
for visse områder kan dispenseres fra 
forpligtelsen til at give adgang til 
mindsteoplysningerne i elektronisk form. 
I disse tilfælde kan adgangen til 
mindsteoplysningerne begrænses til en 
undersøgelse på netoperatørens kontorer. 
Kommissionen skal underrettes om 
sådanne dispensationer.
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Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Et offentligt organ, der i kraft af sine 
opgaver er i besiddelse af de 
mindsteoplysninger om en netoperatørs 
fysiske infrastruktur, der er omhandlet i 
stk. 1, i elektronisk format, stiller dem 
elektronisk til rådighed for den centrale 
dokumentationstjeneste senest den 
[Publications Office: 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 
[Publications Office: 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. De 
centrale dokumentationstjenester 
underretter den pågældende netoperatør 
om udvekslingen af oplysninger.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis de mindsteoplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, ikke foreligger hos 
offentlige organer, jf. stk. 2, skal enhver 
netoperatør efter særlig anmodning fra den 
centrale dokumentationstjeneste stille de i 
stk. 1 omhandlede mindsteoplysninger om 
netoperatørens fysiske infrastruktur til 
rådighed i elektronisk format senest en 
måned efter anmodningen. Netoperatøren 

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

ved en eventuel udbygning til 
højhastighedsbredbånd fra en 
virksomhed, der har tilladelse til at 
udbyde elektroniske kommunikationsnet, 
senest en måned efter anmodningen. 
Netoperatøren stiller enhver ajourføring af 
de forelagte mindsteoplysninger til 
rådighed for den centrale 
dokumentationstjeneste, senest et år efter 
at den faktiske ændring af det fysiske net, 
som ligger til grund for ændringen af 
mindsteoplysningerne, er foretaget. 
Bestemmelserne for tilgængeliggørelse 
eller ajourføring af oplysninger sikrer, at 
netoperatøren ikke skal afholde 
udgifterne til disse aktiviteter.

Ændringsforslag 48

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 49

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

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

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

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 53

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

kompetente myndigheder med henblik på 
tilladelse. Virksomheder med tilladelse til 
at udbyde elektroniske 
kommunikationsnet skal på passende 
måde afholde omkostningerne ved 
arbejderne. Hvis der påløber yderligere 
omkostninger, skal disse også afholdes af 
den virksomhed, der har indgivet 
anmodningen.

Ændringsforslag 56

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 59

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-

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

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.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Alle nyopførte bygninger på 
slutbrugerens område, herunder samejede 
elementer, for hvilke der er ansøgt om 
byggetilladelse seks måneder efter den 
[Publikationskontoret: Indsæt venligst den 
nøjagtige dato for denne forordnings 
ikrafttræden], bør være udstyret med 
neutral teknologi, efter at de er blevet 
vurderet med hensyn til 
omkostningseffektiviteten ved at udstyre 
dem med højhastighedsforberedt 
bygningsintern fysisk infrastruktur, der når 
frem til nettermineringspunkterne. Disse 
bygninger eller lejligheder vil så modtage 
Unionens 
"højhastighedsforberedthedsmærke". 
Denne forpligtelse gælder også ved større 
renoveringsarbejder, som der er ansøgt om 
byggetilladelse til seks måneder efter den 
[Publikationskontoret: Indsæt venligst den 
nøjagtige dato for denne forordnings 
ikrafttræden].

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

flerfamiliehuse, herunder sociale boliger, 
som der er ansøgt om byggetilladelse til 
efter den [Publikationskontoret: Indsæt 
venligst den nøjagtige dato for denne 
forordnings ikrafttræden], bør være 
udstyret med neutral teknologi efter at 
være blevet vurderet med hensyn til 
omkostningseffektiviteten ved i eller uden 
for bygningen at udstyre dem med et 
krydsfelt, som udbydere af elektroniske 
kommunikationsnet har adgang til, og som 
den højhastighedsforberedte 
bygningsinterne infrastruktur kan tilsluttes. 
Denne forpligtelse gælder også ved større 
renoveringsarbejder på flerfamiliehuse, 
som der er ansøgt om byggetilladelse til 
efter den [Publikationskontoret: Indsæt 
venligst den nøjagtige dato for denne 
forordnings ikrafttræden] Dette gælder 
også for alle nyopførte bygninger 
tilhørende offentlige institutioner, som 
indeholder vigtige datasamlinger, såsom 
biblioteker, arkiver, kulturelle 
institutioner og højere 
uddannelsesinstitutioner.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Udbydere af offentlige 
kommunikationsnet i bygninger uden åbne 
net med konkurrence om tjenesten har ret 
til at tilslutte deres net i krydsfeltet for at få 
adgang til den højhastighedsforberedte 
bygningsinterne fysiske infrastruktur, 
forudsat at det sker for egen regning, og at 
det har minimal indvirkning på den private 
ejendom.
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Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 67

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 68

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, særlig 
på vandområdet.
Hvis en medlemsstat beslutter at udpege 
den nationale tilsynsmyndighed, der 
varetager de opgaver, der er omhandlet i 
artikel 20 i direktiv 2002/21/EF, som 
tvistbilæggelsesorgan skal dette organ 
indhente en udtalelse fra 
tilsynsmyndigheden, før den træffer en 
bindende afgørelse vedrørende 
fastsættelsen af rimelige vilkår, 
betingelser og priser.
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Ændringsforslag 69

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.

Ændringsforslag 70

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, særlig et offentligt 
organ på nationalt eller lokalt plan.
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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 tjenesteydelser. 

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 og 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. 
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