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PR_COD_1amCom

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

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser. 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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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 
(A7-0455/2013).

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
Titel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH EUROPAPARLAMENTETS OCH 

1 EUT C 327, 12.11.2013, s. 102.
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RÅDETS FÖRORDNING RÅDETS DIREKTIV
om åtgärder för att minska kostnaderna för 

utbyggnad av höghastighetsnät för 
elektronisk kommunikation

om åtgärder för att minska kostnaderna för 
utbyggnad av höghastighetsnät för 

elektronisk kommunikation

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

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

Ändringsförslag 2

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 
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.

(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 
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.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 4
Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) Medlemsstaterna har erkänt att det är 
nödvändigt att bygga ut 
höghastighetsbredband för att de ska 
kunna fullgöra sina åtaganden 
beträffande målen i kommissionens 
meddelande till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén Den 
digitala agendan för Europa - Drivkraft för 
den europeiska digitala tillväxten29 (nedan 
kallad den digitala agendan): Meddelandet 
slår fast att man 2020 ska ha uppnått att 
alla unionsmedborgare har tillgång till 
internethastigheter på över 30 Mbit/s och 
att 50 % eller fler av alla hushåll i EU 
abonnerar på internetanslutningar på över 
100 Mbit/s.  Med tanke på den snabba 
tekniska utvecklingen som leder till 
internetanslutningar med än högre 
hastighet och den ökade efterfrågan på e-
tjänster bör dessa mål ses som ett absolut 
minimum, och unionen bör satsa på 
ambitiösare bredbandsmål.

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

29 COM (2010)0245. Se även översynen av 
den digitala agendan, COM(2012)0784.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 6
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, minskad administrativ börda 
samt en branschövergripande och 
konvergerande användning av befintliga 
kommunikationsinfrastrukturer inklusive 
moderna infrastrukturer för 
sändningsteknik.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 9

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 

(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 och i samband med 
utbyggnaden av nät i byggnader, 
betungande tillståndsförfaranden, stora 
finansiella hinder och brist på 
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tillståndsförfaranden och flaskhalsar i 
samband med utbyggnaden av nät i 
byggnader.

genomförbara affärsplaner i fråga om 
bredbandsutbyggnad i 
landsbygdsområden.

Ändringsförslag 10
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, 
uppmuntra till ersättning av föråldrade 
nät och uppgradering till nästa 
generations accessnät och samtidigt 
bibehålla en effektiv konkurrens, utan att 
inverka negativt på den befintliga 
allmänna infrastrukturens säkerhet, 
skydd och funktion.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

på nationell och lokal nivå eller andra 
åtgärder som kompletterar dessa rättigheter 
och skyldigheter, i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen. Syftet är också att 
främja öppenhet och effektiv konkurrens 
för nättjänster.

Ändringsförslag 12
Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Det kan vara betydligt mer effektivt 
för operatörer av elektroniska 
kommunikationsnät, i synnerhet nya 
aktörer, att återanvända befintlig och för 
detta ändamål lämplig fysisk infrastruktur, 
även sådan som hör till andra 
allmännyttiga tjänster, för att bygga ut 
elektroniska kommunikationsnät, i 
synnerhet i områden där inga lämpliga 
elektroniska kommunikationsnät finns 
tillgängliga eller där det kanske inte är 
ekonomiskt genomförbart att bygga upp ny 
fysisk infrastruktur. Synergieffekter mellan 
olika sektorer kan också avsevärt minska 
behovet av bygg- och anläggningsarbeten 
för utbyggnad av elektroniska 
kommunikationsnät och därmed också de 
sociala och miljömässiga kostnaderna som 
dessa medför, till exempel föroreningar, 
störningar och trafikbelastningar. Därför 
bör denna förordning inte endast vara 
tillämplig på operatörer av elektroniska 
kommunikationsnät, utan på alla ägare 
eller innehavare av nyttjanderätter 
avseende stor, samhällsomfattande fysisk 
infrastruktur som lämpar sig för element av 
elektroniska kommunikationsnät, t.ex. nät 
för el, gas, vatten och avlopp och 
dräneringssystem, uppvärmning och 
transporter.
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Ändringsförslag 13
Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Denna förordning bör inte heller 
påverka eventuella särskilda 
skyddsåtgärder som krävs för att garantera 
nätsäkerheten och nätens integritet eller för 

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

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

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) När leverantörer av elektroniska 
kommunikationsnät begär tillträde inom ett 
angivet område bör nätoperatörerna 
tillhandahålla ett erbjudande om gemensam 
användning av infrastrukturerna enligt 
rättvisa villkor, inbegripet pris, om inte 
tillträde vägras av objektiva skäl. Beroende 
på omständigheterna skulle flera aspekter 
kunna påverka villkoren för beviljandet av 
sådant tillträde, t.ex.: merkostnader för 
underhåll och anpassning, förebyggande 
skyddsåtgärder som införs för att begränsa 
den negativa inverkan på nätsäkerheten och 
nätens integritet, särskilda bestämmelser 
om skadeståndsansvar i händelse av 
skador, användning av offentligt stöd som 
beviljats för byggandet av infrastrukturen, 

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

skadeståndsansvar i händelse av skador, 
användning av offentligt stöd som beviljats 
för byggandet av infrastrukturen, inklusive 
särskilda villkor kopplade till stödet eller 
som föreskrivs i nationell lagstiftning i 
enlighet med unionslagstiftning, 
möjligheten att leverera eller 
tillhandahålla infrastrukturkapacitet för 
att uppfylla eller underhålla skyldigheter i 
samband med allmännyttiga tjänster och 
restriktioner till följd av nationella 
bestämmelser som syftar till att skydda 
miljö, folkhälsa eller allmän säkerhet eller 
för att uppnå samhällsplaneringsmål. De 
tilläggskostnader som uppstår vid 
framtida bygg- och anläggningsprojekt på 
ett nät och till följd av förekomsten av 
element som ingår i elektroniska 
kommunikationsnät kan, oberoende av 
vem som tagit initiativ till projekten, 
tillfalla de företag som äger elementen.

Ändringsförslag 16
Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Ändringsförslag 17

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. 

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 26
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

infrastrukturer och/eller en 
koncentrationspunkt.

Ändringsförslag 19

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 
höghastighetsfärdig infrastruktur i 
byggnader.

Ändringsförslag 20

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.

Ändringsförslag 21
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) nätoperatör: leverantör av elektroniska 
kommunikationsnät och företag som 
tillhandahåller en fysisk infrastruktur 

(1) nätoperatör: leverantör av elektroniska 
kommunikationsnät och företag som 
tillhandahåller en fysisk infrastruktur 
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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).

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 och 
transporttjänster.

Ändringsförslag 22
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.

Ändringsförslag 23

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

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 10a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 25
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Varje nätoperatör ska ha rätt att erbjuda 
tillträde till sin fysiska infrastruktur för 
element av höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation, och samtidigt garantera 
nätsäkerheten och nätskyddet. Likaså ska 
operatörer av elektroniska 
kommunikationsnät ha rätt att erbjuda 
tillträde till sin fysiska infrastruktur för 
andra nät, om ägarna och den behöriga 
myndigheten samtycker.

Ändringsförslag 26
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, i den utsträckning 
nätverket har tillgänglig kapacitet, 
tillgodose varje rimlig begäran om tillträde 
till dess fysiska infrastruktur enligt rättvisa 
villkor, inklusive prisvillkor, och under 
förutsättning att det inte kommer att 
uppstå problem i samband med nätets 
säkerhet och skydd och med beaktande av 
ömsesidighetsprincipen, för utbyggnad av 
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element av höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation. Kravet på att 
nätoperatörer ska tillgodose varje rimlig 
begäran om tillträde enligt rättvisa villkor 
ska inte påverka deras skyldighet att 
respektera EU:s bestämmelser om statligt 
stöd då det gäller statligt finansierade 
eller garanterade investeringar i 
infrastruktur.
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].

Ändringsförslag 27

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Varje avslag på en begäran ska baseras 
på objektiva kriterier, såsom
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Ändringsförslag 29

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) säkerheten och folkhälsan,

Ändringsförslag 30

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) skyddet för kritisk nationell 
infrastruktur,

Ändringsförslag 31
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – ed b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) integriteten och säkerheten för befintliga 
nät,

c) integriteten, säkerheten och skyddet för 
befintliga nät,
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Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 35

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) den proportionella användningen av 
det tillgängliga utrymmet, så att en 
nätoperatör som äger den fysiska 
infrastrukturen kan behålla utrymme för 
sina egna framtida investeringar, 
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Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 37

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 38

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ed) det planerade tillhandahållandet av 
alternativa sätt att erbjuda tillträde i 
grossistledet till fysisk nätinfrastruktur i 
de fall det föreligger nationella planer för 
utbyggnad av det europeiska 
trafikstyrningssystemet för tåg,
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Ändringsförslag 39

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 40

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eg) befintliga exklusiva avtal mellan 
nätoperatörer och deras kunder.

Ändringsförslag 41
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 42
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det nationella tvistlösningsorgan som 
avses i punkt 4 ska, med full hänsyn till 
proportionalitetsprincipen, utfärda ett 
tvingande beslut för att lösa den inledda 

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

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

Ändringsförslag 43

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Om uppgifter måste utföras som är 
knutna till gemensamt utnyttjande av 
infrastruktur kan de bara utföras av 
nätförvaltaren eller av en part på vilken 
nätförvaltaren har lagt ut uppgiften.
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Ändringsförslag 44
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

a) lokalisering, rutt och geografisk 
referens,

a) lokalisering, rutt och geografisk 
referens,

b) infrastrukturens storlek, typ och 
nuvarande användning,

b) infrastrukturens storlek, typ och 
nuvarande användning,

c) namn på ägaren eller innehavaren av 
nyttjanderätten till fysisk infrastruktur samt 
en kontaktpunkt.

c) namn på ägaren eller innehavaren av 
nyttjanderätten till fysisk infrastruktur samt 
en kontaktpunkt.

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

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

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

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

Tillgången till minimiinformationen får 
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endast begränsas av den centrala 
informationspunkten när det anses 
nödvändigt med tanke på nätens säkerhet 
och integritet eller drifts- och 
affärshemligheter och när det anses 
nödvändigt för att skydda grundläggande 
allmänna och individuella intressen i 
enlighet med nationell lagstiftning.

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

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

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

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 46
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.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om den minimiinformation som avses i 
punkt 1 inte innehas av offentliga organ 

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

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

Ändringsförslag 48

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Med förbehåll för begränsningar för 
att skydda nätens fysiska skydd eller 
drifts- och affärshemligheter får den 
centrala informationspunkten erbjuda 
privatpersoner tillgång till 
minimiinformation avseende ett angivet 
område på begäran eller på sin webbplats. 
Den centrala informationspunkten får 
bevilja privatpersoner tillgång, mot en 
administrativ avgift eller kostnadsfritt, 
men denna information ska vara 
kostnadsfri för en markägare eller ägare 
till privat egendom på den plats begäran 
gäller eller ägare till egendom som 
gränsar till det angivna området.
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Ändringsförslag 49
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 50
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



RR\1013043SV.doc 31/44 PE516.982v02-00

SV

ska beviljas inom en månad från den 
skriftliga begäran enligt proportionerliga, 
icke-diskriminerande och öppet redovisade 
villkor, utan att det påverkar begränsningar 
enligt punkt 1.

ska beviljas inom en månad från den 
skriftliga begäran enligt proportionerliga, 
icke-diskriminerande och öppet redovisade 
villkor, utan att det påverkar begränsningar 
enligt punkt 1. Den sökande svarar för 
alla kostnader för att organisera och 
genomföra undersökningen på plats.

Ändringsförslag 51
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 inom 
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en månad från inlämnandet av en 
skriftlig begäran tillhandahålla den 
begärda informationen enligt 
proportionerliga, icke-diskriminerande och 
öppet redovisade villkor, utan att det 
påverkar begränsningar enligt punkt 1. Det 
företag som har tillstånd att 
tillhandahålla elektroniska 
kommunikationsnät ska utan dröjsmål 
underrätta nätoperatören om att företaget 
vill bygga ut ett elektroniskt 
höghastighetsnät för kommunikation i det 
angivna området och i varje fall inom sex 
veckor efter mottagandet av den begärda 
informationen.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 53

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

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

Ändringsförslag 54
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje företag som genomför bygg- och 
anläggningsprojekt som helt eller delvis 
finansieras med offentliga medel ska 
tillgodose varje rimlig begäran från företag 
som har tillstånd att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationsnät avseende 
utbyggnad av element av höghastighetsnät 
för elektronisk kommunikation för avtal 
om samordning av bygg- och 
anläggningsprojekt, på öppet redovisade 
och icke-diskriminerande villkor, om detta 

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

inte medför några extrakostnader för det 
ursprungligen planerade bygg- och 
anläggningsprojektet och om begäran om 
samordning inkommer så snart som möjligt 
och i varje fall senast en månad innan det 
slutliga projektet lämnas till de behöriga 
myndigheterna för tillståndsförfarande. De 
företag som har tillstånd att 
tillhandahålla elektroniska 
kommunikationsnät ska stå för en rimlig 
del av kostnaderna för verksamheten. Om 
extrakostnader tillkommer ska det företag 
som har lämnat in begäran också stå för 
dessa.

Ändringsförslag 56

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje företag som är godkänt för att 
tillhandahålla elektroniska 
kommunikationsnät ska på begäran ha rätt 

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

tillgång till all information om villkoren 
och förfarandena för beviljande av de 
tillstånd för bygg- och anläggningsprojekt 
som behövs för utbyggnaden av element av 
höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation, inklusive alla undantag 
som är tillämpliga på sådana element när 
det gäller vissa eller alla tillstånd som 
krävs enligt nationell lag.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 59
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De behöriga myndigheterna ska bevilja 3. De behöriga myndigheterna ska bevilja 
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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.

eller avslå tillstånd inom högst 
fyra månader från det att en begäran 
inkommit, på villkor att alla berörda 
parter har tillfrågats, 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.

Ändringsförslag 60
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Alla nybyggda offentliga byggnader där 
slutanvändaren har sina lokaler, inklusive 
element under gemensamt ägande, för 
vilka ansökningar om byggnadstillstånd 
har lämnats in sex månader efter den 
[Publications Office:  please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation] bör vara utrustade med neutral 
teknik, efter en bedömning av 
kostnadseffektiviteten när det gäller att 
utrusta dem med höghastighetsfärdig 
fysisk infrastruktur i byggnaden fram till 
nätanslutningspunkterna Byggnaderna 
eller lägenheterna ska sedan få 
EU:s bredbandsfärdigmärkning. Samma 
skyldighet gäller för omfattande 
renoveringsprojekt som avser 
flerfamiljshus och för vilka ansökningar 
om byggnadstillstånd har lämnats in sex 
månader efter den [Publications Office: 
please insert the exact date of the entry into 
force of this Regulation].
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Ändringsförslag 61
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 offentliga 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] bör 
vara utrustade med neutral teknik, efter en 
bedömning av kostnadseffektiviteten när 
det gäller att utrusta dem med en 
koncentrationspunkt, belägen inuti eller 
utanför byggnaden, som är tillgänglig för 
leverantörer av kommunikationsnät, 
varigenom anslutning till 
höghastighetsfärdig inbyggd infrastruktur 
tillhandahålls. Samma skyldighet gäller för 
omfattande renoveringsprojekt som avser 
flerfamiljshus och för vilka ansökningar 
om byggnadstillstånd har lämnats in efter 
den [Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation]. Denna skyldighet omfattar 
också samtliga nya byggnader för 
offentliga institutioner som innehåller 
betydande samlingar, såsom bibliotek, 
arkiv, kulturinstitutioner och institutioner 
för högre utbildning.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får bevilja undantag 
för kategorier av byggnader, i synnerhet 
enfamiljshus, eller omfattande 
renoveringsprojekt, från skyldigheterna 
enligt punkterna 1 och 2 när kostnaderna 
för att fullgöra dessa skyldigheter är 

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

oproportionerligt höga. Sådana åtgärder 
ska motiveras väl. De berörda parterna ska 
ges tillfälle att lämna synpunkter på 
åtgärdsförslaget inom rimlig tid. Sådana 
åtgärder ska anmälas till kommissionen. 
Medlemsstaterna får också bevilja 
undantag från punkt 2 när det gäller 
anslutningslinjer för slutanvändare i 
fastigheter där affärsmodeller med öppna 
nät tillämpas.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 67

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 68
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, särskilt 
på vattenområdet.
Om medlemsstaterna beslutar att utse den 
nationella regleringsmyndighet som utför 
de uppgifter som anges i artikel 20 i 
direktiv 2002/21/EG till nationellt 
tvistlösningsorgan, ska detta vara skyldigt 
att tillfråga tillsynsorganen inom sektorn 
innan det antar ett bindande beslut om 
fastställandet av rättvisa villkor och 
skäliga priser.
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Ändringsförslag 69

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.

Ändringsförslag 70
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 organ som är 
juridiskt och funktionellt fristående, 
särskilt ett offentligt organ på nationell 
eller lokal nivå.
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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 
tillgodose alla samhällsmedlemmars behov, öka livskvaliteten för alltfler medborgare, 
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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.
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