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Frslag till Europaparlamentets och rdets frordning om tilltrde till accessnt
(2000/C 365 E/15)
(Text av betydelse fr EES)

KOM(2000) 394 slutlig  2000/0185(COD)
(Framlagt av kommissionen den 23 augusti 2000)
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS R¯D HAR
ANTAGIT DENNA FRORDNING

med beaktande av F'rdraget om uppr-ttandet av Europeiska
gemenskapen, s-rskilt artikel 95 i detta,

samma stordriftsf'rdelar och t-ckning som de operat'rer
som anm-lts ha ett betydande inflytande p; marknaden
f'r fasta allm-nt tillg-ngliga telefonn-t (nedan ben-mnda
Aanm-lda operat'rerA). Det beror p; att dessa operat'rer
har byggt upp sina gamla lokala accessn-t med kopparledningar under l;ng tid i skydd av ensamr-tt, och att de har
haft m'jlighet att finansiera sina investeringar genom de
avgifter som de kunnat ta ut i monopolst-llning.

med beaktande av kommissionens f'rslag,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittØns yttrande,

med beaktande av RegionkommittØns yttrande,

i enlighet med f'rfarandet i artikel 251 i f'rdraget, och

av f'ljande sk-l:

(1) I slutsatserna fr;n Europeiska r;dets m'te i Lissabon den
23<24 mars 2000 p;pekas att f'retag och medborgare
m;ste ha tillg;ng till s;v-l en kommunikationsinfrastruktur av v-rldsklass till rimlig kostnad som ett vittomfattande utbud av tj-nster, om Europa fullt ut skall kunna
utnyttja den digitala kunskapsbaserade ekonomins tillv-xtoch syssels-ttningsskapande m'jligheter. Vidare uppmanas
medlemsstaterna att tillsammans med kommissionen Aarbeta f'r att inf'ra st'rre konkurrens i de lokala accessn-ten f're slutet av ;r 2000 och f'r att ge tilltr-de till
accessn-ten, s; att kostnaderna f'r att anv-nda Internet
kan s-nkas v-sentligtA. Vid Europeiska r;dets m'te i Feira
den 20 juni 2000 f'reskrevs ett utkast till handlingsplanen eEurope (1), d-r tilltr-de till accessn-t pekas ut som en
kortfristigt prioriterad ;tg-rd.

(2) AAccessn-tetA -r den fysiska kopparledning i det lokala
accessn-tet vilken f'rbinder en abonnents lokaler med
en operat'rs lokalstation, koncentrator eller motsvarande
anl-ggning. Som p;pekas i kommissionens femte rapport
om genomf'randet av EU:s lagstiftning p; telekommunikationsomr;det (2), -r det lokala accessn-tet fortfarande ett
av de minst konkurrensutsatta segmenten p; den liberaliserade telemarknaden. Nytillkomna operat'rer disponerar
inte n;gon v-l utbyggd alternativ n-tinfrastruktur, och de
kan inte med traditionella tekniska l'sningar n; upp till
(1) KOM(2000) 330 slutlig.
(2) KOM(1999) 537.

(3) I Europaparlamentets resolution av den 13 juni 2000 om
kommissionens meddelande om 1999 ;rs kommunikations'versyn (3) betonas betydelsen av att ge sektorn m'jlighet att utveckla en s;dan infrastruktur som fr-mjar tillv-xt av elektronisk kommunikation och e-handel. Vidare
betonas betydelsen av en reglering som st'der denna tillv-xt. I resolutionen konstateras dessutom att tilltr-de till
accessn-t f'r n-rvarande i huvudsak handlar om den kopparbaserade infrastrukturen hos dominerande enhet, och
att man vid investeringar i alternativ infrastruktur m;ste
kunna tillf'rs-kra sig en sk-lig avkastning, eftersom det
skulle kunna fr-mja utbyggnaden av s;dan infrastruktur i
omr;den d-r den fortfarande har d;lig t-ckning.

(4) Tillhandah;llandet av nya n-t med optisk fiber av h'g
kapacitet direkt till st'rre anv-ndare -r en s-rskild marknad som p; grund av nyinvesteringar -r stadd i utveckling
under konkurrensutsatta f'rh;llanden. D-rf'r behandlas
inte tilltr-de till accessn-t med optisk fiber i denna f'rordning.

(5) Det skulle inte vara ekonomiskt l'nsamt f'r nytillkomna
operat'rer att i sin helhet inom rimlig tid dubblera den
dominerande operat'rens infrastruktur av kopparbaserade
accessn-t. Alternativ infrastruktur s;som kabel-TV-n-t, satelliter och tr;dl'sa accessn-t erbjuder i allm-nhet inte
samma funktionalitet och t-ckning.

(6) Enbart anm-lda operat'rer b'r kunna ;l-ggas att l-mna
tilltr-de till sina kopparbaserade accessn-t. Kommissionen
har redan offentliggjort en f'rsta f'rteckning 'ver operat'rer av fasta allm-nt tillg-ngliga telefonn-t (4).
(3) A5-0145/2000.
(4) EGT C 112, 23.4.1999, s. 2.
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(7) ˜ven om kommersiella f'rhandlingar -r det s-tt som -r
att f'redra f'r att enas om tekniska fr;gor och avgiftss-ttning f'r tilltr-de till accessn-t, visar erfarenheterna att det
i de flesta fall -r n'dv-ndigt med lagstiftning p; grund av
den obalans i f'rhandlingsstyrka som r;der mellan en
nytillkommen operat'r och en anm-ld operat'r, och eftersom det saknas andra alternativ. Anm-lda operat'rer b'r
f'rse tredje part med information och ge denne tilltr-de
till accessn-t p; samma villkor och av samma kvalitet som
f'r de anm-lda operat'rernas egna tj-nster eller f'r deras
dotterbolags eller partners tj-nster. Anm-lda operat'rer
som p; kort tid och helst p; Internet < under den nationella tillsynsmyndighetens 'verinseende < offentligg'r v-l
utformade referensanbud om tilltr-de till accessn-t skulle
bidra till att skapa icke-diskriminerande marknadsf'rh;llanden med god insyn. Under vissa omst-ndigheter f;r
den nationella tillsynsmyndigheten, i enlighet med gemenskapslagstiftningen, ingripa p; eget initiativ och fastst-lla
villkor, d-ribland avgiftsbest-mmelser, f'r att ;stadkomma
driftskompatibilitet mellan tj-nster, st'rsta m'jliga ekonomiska effektivitet samt f'rdelar f'r slutanv-ndarna.

(8) Best-mmelserna f'r kostnadsber-kning och avgiftss-ttning
i fr;ga om accessn-t och tillh'rande resurser (s;som samlokalisering och f'rhyrd 'verf'ringskapacitet) b'r vara
'ppet redovisade, icke-diskriminerande och objektiva f'r
att r-ttvisa skall ;stadkommas. Genom avgiftsbest-mmelser b'r s-kerst-llas att leverant'ren av accessn-t kan t-cka
sina faktiska kostnader och f; sk-lig avkastning. Avgiftsbest-mmelserna f'r accessn-t b'r fr-mja en sund och
varaktig konkurrens och s-kerst-lla att konkurrensen
inte snedvrids, i synnerhet inte genom att en anm-ld
operat'r pressar marginalerna mellan avgifterna f'r storf'rbrukare respektive slutkunder. I den fr;gan anses det
viktigt att samr;da med konkurrensmyndigheterna.
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och harmoniserat s-tt eller i rimlig tid, och detta m;l kan
d-rf'r b-ttre uppn;s p; gemenskapsniv;. F'rordningen
begr-nsas till det minsta antal ;tg-rder som beh'vs f'r
att dessa m;l skall uppn;s och g;r inte ut'ver vad som -r
n'dv-ndigt f'r detta -ndam;l.

H˜RIGENOM FRESKRIVS FLJANDE.

Artikel 1
Tillmpningsomrde
1.
Denna f'rordning skall g-lla tilltr-de till accessn-t som
tillh'r s;dana n-toperat'rer vilka av den nationella tillsynsmyndigheten, i enlighet med till-mpliga gemenskapsbest-mmelser,
har anm-lts till kommissionen som en operat'r med ett betydande inflytande p; marknaden i fr;ga om tillhandah;llande av
fasta allm-nt tillg-ngliga telefonn-t och tj-nster (nedan ben-mnda Aanm-lda operat'rerA).

2.
Denna f'rordning p;verkar inte anm-lda operat'rers
skyldighet i enlighet med gemenskapsbest-mmelserna, att f'lja
principen om icke-diskriminering vid anv-ndning av det fasta
allm-nt tillg-ngliga telefonn-tet f'r att tillhandah;lla tredje part
snabba access- och 'verf'ringstj-nster p; samma villkor som
f'r sina egna tj-nster.

Artikel 2
Definitioner

(9) I sin rekommendation 2000/417/EG av den 25 maj
2000 (1) om tilltr-de till accessn-t (LLUB) < f'r att skapa
ett konkurrenskraftigt och komplett utbud av elektroniska
kommunikationstj-nster, d-ribland bredbandiga multimedietj-nster och snabba Internettj-nster och sitt meddelande av den 26 april 2000 (2) lade kommissionen fram
utf'rliga best-mmelser till hj-lp f'r tillsynsmyndigheterna
vid regleringen av olika former av tilltr-de till accessn-t
och till-mpningen av g-llande gemenskapslagstiftning.

(10) I enlighet med subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen i artikel 5 i f'rdraget kan m;let att ;stadkomma ett harmoniserat regelverk f'r tilltr-de till accessn-t i syfte att f; till st;nd s;v-l ett konkurrensutsatt tillhandah;llande av en kommunikationsinfrastruktur i
v-rldsklass till rimlig kostnad som ett vittomfattande utbud av tj-nster till alla f'retag och medborgare i gemenskapen, inte uppn;s av alla medlemsstater p; ett s-kert
(1) EGT L 156, 29.6.2000, s. 44.
(2) KOM(2000) 237.

I denna f'rordning avses med

a) accessn$t: den fysiska f'rbindelse av kopparledning i det lokala accessn-tet som f'rbinder en abonnents lokaler med en
lokalstation, koncentrator eller motsvarande anl-ggning som
tillh'r operat'rer av det fasta allm-nt tillg-ngliga telefonn-tet,

b) tilltr$de till accessn$t: tilltr-de med ensamr-tt till accessn-tet
eller gemensamt tilltr-de till accessn-tet; det inneb-r ingen
-ndring i -gander-tten till det kopparbaserade accessn-tet,

c) tilltr$de till accessn$t med ensamr$tt: den befintliga operat'ren
ger tilltr-de till det kopparbaserade accessn-tet p; s; vis att
den nytillkomna operat'ren har exklusiv r-tt att anv-nda
hela frekvensspektrum i kopparledningen och kan erbjuda
ett komplett utbud av tal- och datatj-nster till slutanv-ndare,
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d) gemensamt tilltr$de till accessn$tet: tilltr-de ges till det frekvensspektrum av en kopparledning som inte omfattar talfrekvenser, vilket utnyttjas av den befintliga operat'ren f'r
att tillhandah;lla slutanv-ndaren grundl-ggande telefonitj-nster samtidigt som en nytillkommen operat'r f;r m'jlighet att installera tekniska l'sningar, till exempel ADSL-system (asymmetrisk digital abonnentledning, Asymmetrical Digital Subscriber Line), f'r att tillhandah;lla slutanv-ndaren
ytterligare tj-nster, s;som snabb Internetuppkoppling,
e) samlokalisering: tillhandah;llande av det utrymme och de
installationer som beh'vs f'r att i rimlig utstr-ckning inrymma och ansluta en nytillkommen operat'rs utrustning s;
att denne f;r tilltr-de till accessn-tet.
Artikel 3
Tilltrde till accessnt
1.
Anm-lda operat'rer skall senast den 31 december 2000
ge tredje part tilltr-de till accessn-tet p; 'ppet redovisade,
sk-liga och icke-diskriminerande villkor. Anm-lda operat'rer
skall p; samma villkor och med samma tidsfrister tillhandah;lla
sina konkurrenter samma utrustning som de sj-lva eller deras
partnerf'retag disponerar.
2.
Anm-lda operat'rer skall ge tredje part fysiskt tilltr-de till
varje tekniskt m'jlig anslutningspunkt i det kopparbaserade
accessn-tet eller delaccessn-tet, i antingen en lokalstation, koncentrator eller motsvarande anl-ggning, d-r den nytillkomna
operat'ren kan samlokalisera och ansluta sin egen n-tutrustning och egna anl-ggningar f'r att kunna leverera tj-nster till
sin kund.
3.
Anm-lda operat'rer skall senast den 31 december 2000
offentligg'ra ett referensanbud avseende tilltr-de till accessn-t
och tillh'rande utrustning, innefattande samlokalisering med
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tillfredsst-llande uppdelning, inklusive en specifikation av anbudet och tillh'rande villkor, d-ribland avgifter, varvid f'rteckningen i bilagen till rekommendation 2000/417/EG skall f'ljas.
Artikel 4
Myndighetstillsyn
1.
S; l-nge graden av konkurrens i det lokala accessn-tet -r
otillr-cklig f'r att hindra att f'r h'ga avgifter tas ut, skall de
nationella tillsynsmyndigheterna tillse att de avgifter f'r tilltr-de till accessn-t som anm-lda operat'rer debiterar f'ljer
principen om kostnadsorientering. De nationella tillsynsmyndigheterna skall, d-r det -r motiverat, vara beh'riga att kr-va
-ndringar, -ven i fr;ga om avgifter, av referensanbudet f'r tilltr-de till accessn-tet.
De nationella tillsynsmyndigheterna skall, n-r de antar best-mmelser och beslut om avgifter f'r tilltr-de till accessn-tet tillse
att en sund och varaktig konkurrens fr-mjas.
2.
De nationella tillsynsmyndigheterna skall ha beh'righet
att utan dr'jsm;l och p; ett r-ttvist och 'ppet redovisat s-tt
l'sa tvister mellan f'retag r'rande fr;gor som omfattas av
denna f'rordning,
Artikel 5
Ikrafttrdande
Denna f'rordning tr-der i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Denna f'rordning -r till alla delar bindande och direkt tilll-mplig i alla medlemsstater.

