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BEKNOPTE MOTIVERING 

I. Inleidende opmerkingen 

Op 14 september 2016 heeft de Commissie, in het kader van haar strategie voor een 

eengemaakte digitale markt, haar herschikkingsvoorstel voor een nieuw Europees wetboek 

voor elektronische communicatie goedgekeurd. Het voorstel is een herziening van het 

bestaande regelgevingskader voor telecommunicatie aan de hand van wijzigingen aan vier 

richtlijnen: de kaderrichtlijn, de machtigingsrichtlijn, de toegangsrichtlijn en de 

universeledienstrichtlijn. 

Het is de bedoeling dat de wetgeving rekening houdt met de aanzienlijke ontwikkelingen op 

de markt en de evolutie van de consumententrends en technologieën sinds 2009, het jaar 

waarin het regelgevingskader voor het laatst werd herzien. 

In dit verband omvat het voorstel van de Commissie maatregelen die de investeringen en 

werkgelegenheid in de Unie in netwerken met een zeer hoge capaciteit stimuleren, nieuwe 

regels voor de verdeling van het spectrum voor mobiele en 5G-connectiviteit, alsmede 

bestuurlijke wijzigingen, spectrumbeheer, het stelsel van universele dienstverlening, 

voorschriften inzake diensten en de bescherming van de eindgebruiker en bepalingen inzake 

nummering en noodcommunicatie. 

Het voorstel tot herschikking behandelt zeer uiteenlopende vraagstukken, en er wordt naar 

gestreefd de Europese consument te laten profiteren van een grotere keuze aan producten voor 

lagere prijzen en innovatieve dienstverlening van hoge kwaliteit. 

II. Standpunt van de rapporteur 

De rapporteur is ingenomen met de doelstelling van het voorstel, namelijk de 

vereenvoudiging en verduidelijking van het huidige regelgevingskader inzake elektronische 

communicatie. Hij wenst echter enkele specifieke vraagstukken te behandelen, zoals het 

pluralisme in de media en de culturele diversiteit, aspecten in verband met de 

toegankelijkheid voor gebruikers met een handicap, het pluralisme van informatie, de 

bescherming van de eindgebruikers, radiotoegang en betere toegang voor afgelegen gebieden, 

en doet in verband daarmee verschillende voorstellen. 

De twee hoofdpunten van het advies zijn: 

i) Algemene doelstellingen (artikel 3) 

De rapporteur acht het van essentieel belang dat de nationale regelgevende instanties en 

andere bevoegde instanties binnen hun bevoegdheden bijdragen tot het waarborgen van de 

uitvoering van beleid ter bevordering van culturele en taalkundige verscheidenheid en 

pluralisme in de media. In dit verband stelt de rapporteur voor om van die doelstelling een 

dwingend wettelijk voorschrift te maken.   
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ii) Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de nationale regelgevende instanties 

met betrekking tot toegang en interconnectie (artikel 59) 

De rapporteur stelt voor het pluralisme in de media op te nemen in de lijst met 

beleidsdoelstellngen die de nationale regelgevende instanties moeten nastreven bij het 

opleggen van toegangsverplichtingen. Dit is juridisch samenhangend met de doelstelling als 

vermeld in artikel 3, lid 1. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) De lidstaten moeten ervoor zorgen 

dat de burgers van de Unie universele 

toegang hebben tot een breed aanbod aan 

informatie en inhoud van hoge kwaliteit 

en publieke waarde, in het belang van het 

pluralisme in de media en de culturele 

diversiteit, rekening houdend met de 

snelle ontwikkeling van de 

distributiesystemen en bedrijfsmodellen 

die de mediasector momenteel doormaakt. 

Motivering 

Deze nieuwe overweging is nodig om een van de belangrijke doelstellingen van deze 

herziening te versterken: ervoor zorgen dat deze richtlijn het pluralisme in de media en de 

culturele diversiteit waarborgt ten aanzien van de evoluties die zich in de mediasector hebben 

voorgedaan. Deze toevoeging is noodzakelijk voor de interne logica van de tekst. 

 

Amendement   2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Deze richtlijn doet geen afbreuk 

aan de toepassing van Richtlijn 

(8) Deze richtlijn doet geen afbreuk 

aan de toepassing van Richtlijn 
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2014/53/EU op radioapparatuur, maar wel 

op consumentenapparatuur die voor 

digitale televisie wordt gebruikt. 

2014/53/EU op radioapparatuur, maar wel 

op consumentenapparatuur die voor radio 

en digitale televisie wordt gebruikt. 

Motivering 

Dit amendement is noodzakelijk voor de interne logica en coherentie van de tekst. Het is zaak 

dat de regelgevende instanties de netwerkexploitanten en de fabrikanten van eindapparatuur 

stimuleren om door samenwerking de toegang tot elektronische-communicatiediensten, met 

inbegrip van radiodiensten, voor gehandicapte gebruikers te vergemakkelijken. 

 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Om de nationale regelgevende 

instanties in staat te stellen te voldoen aan 

de doelstellingen van deze richtlijn , met 

name wat de eind-tot-eind interoperabiliteit 

betreft, zou de draagwijdte van de richtlijn 

moeten worden uitgebreid tot bepaalde 

aspecten van radio-apparatuur zoals 

beschreven in Richtlijn 2014/53/EU van 

het Europees Parlement en de Raad 22 en 

de consumentenapparatuur die voor 

digitale televisie wordt gebruikt, teneinde 

de toegang voor gebruikers met een 

handicap te vergemakkelijken. Het is 

belangrijk dat de regelgevende instanties 

de netwerkexploitanten en de fabrikanten 

van apparatuur stimuleren om door 

samenwerking de toegang tot 

elektronische-communicatiediensten voor 

gehandicapte gebruikers te 

vergemakkelijken. Deze richtlijn moet 

eveneens van toepassing zijn op niet-

exclusief gebruik van spectrum voor 

persoonlijk gebruik van radioapparaten, 

zonder verband met een economische 

activiteit, teneinde een gecoördineerd 

machtigingsbeleid te waarborgen. 

(9) Om de nationale regelgevende 

instanties in staat te stellen te voldoen aan 

de doelstellingen van deze richtlijn , met 

name wat de eind-tot-eind interoperabiliteit 

betreft, zou de draagwijdte van de richtlijn 

moeten worden uitgebreid tot bepaalde 

aspecten van radio-apparatuur zoals 

beschreven in Richtlijn 2014/53/EU van 

het Europees Parlement en de Raad22 en de 

consumentenapparatuur die voor digitale 

televisie wordt gebruikt, teneinde de 

toegang voor gebruikers met een handicap 

te vergemakkelijken. Het is belangrijk dat 

de regelgevende instanties de 

netwerkexploitanten en de fabrikanten van 

apparatuur stimuleren om door 

samenwerking de toegang tot 

elektronische-communicatiediensten voor 

gebruikers met een handicap mogelijk te 

maken. Deze richtlijn moet eveneens van 

toepassing zijn op niet-exclusief gebruik 

van spectrum voor persoonlijk gebruik van 

radioapparaten, zonder verband met een 

economische activiteit, teneinde een 

gecoördineerd machtigingsbeleid te 

waarborgen. 

__________________ __________________ 



 

PE595.657v02-00 6/44 AD\1124920NL.docx 

NL 

22 Richtlijn 2014/53/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 april 2014 

betreffende de harmonisatie van de 

wetgevingen van de lidstaten inzake het op 

de markt aanbieden van radioapparatuur en 

tot intrekking van Richtlijn 1999/5/EG (PB 

L 153 van 22.5.2014, blz. 62). 

22 Richtlijn 2014/53/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 april 2014 

betreffende de harmonisatie van de 

wetgevingen van de lidstaten inzake het op 

de markt aanbieden van radioapparatuur en 

tot intrekking van Richtlijn 1999/5/EG (PB 

L 153 van 22.5.2014, blz. 62). 

 

 

Amendement   4 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) De eisen ten aanzien van de 

mogelijkheden van elektronische-

communicatienetwerken liggen steeds 

hoger. Terwijl de focus in het verleden 

vooral lag op de algemene beschikbaarheid 

van toenemende bandbreedte voor elke 

individuele gebruiker, worden andere 

parameters zoals de wachttijd, 

beschikbaarheid en betrouwbaarheid steeds 

belangrijker. Het huidige antwoord op deze 

vraag bestaat erin glasvezel tot steeds 

dichter bij de gebruiker te brengen en 

toekomstige netwerken met zeer hoge 

capaciteit zullen prestatieparameters 

vereisen die vergelijkbaar zijn met de 

prestaties die een netwerk dat uit 

glasvezelcomponenten bij het 

distributiepunt kan bieden. Dit stemt voor 

vaste netwerkaansluitingen overeen met 

prestaties die vergelijkbaar zijn met die van 

een glasvezelinstallatie tot bij een 

meergezinswoning, die als het 

distributiepunt wordt beschouwd, en voor 

mobiele aansluitingen met prestaties die 

vergelijkbaar zijn met wat haalbaar is met 

een glasvezelinstallatie tot bij het 

basisstation, dat hier als distributiepunt 

geldt. Om te bepalen of een draadloos 

netwerk al dan niet vergelijkbare prestaties 

levert, moet geen rekening worden 

gehouden met variaties in de 

eindgebruikerservaring die het gevolg zijn 

(13) De eisen ten aanzien van de 

mogelijkheden van elektronische-

communicatienetwerken liggen steeds 

hoger. Terwijl de focus in het verleden 

vooral lag op de algemene beschikbaarheid 

van toenemende bandbreedte voor elke 

individuele gebruiker, worden andere 

parameters zoals de wachttijd, 

beschikbaarheid en betrouwbaarheid steeds 

belangrijker. Het huidige antwoord op deze 

vraag bestaat erin glasvezel tot steeds 

dichter bij de gebruiker te brengen en 

toekomstige netwerken met zeer hoge 

capaciteit zullen prestatieparameters 

vereisen die ten minste tot bij het 

distributiepunt gelijkwaardig zijn aan die 

welke glasvezelnetwerken kunnen bieden, 

zoals glasvezel-aan-huisnetwerken. Dit 

stemt voor vaste netwerkaansluitingen 

overeen met prestaties die vergelijkbaar 

zijn met die van een glasvezelinstallatie tot 

bij een meergezinswoning, die als het 

distributiepunt wordt beschouwd, en voor 

mobiele aansluitingen met prestaties die 

vergelijkbaar zijn met wat haalbaar is met 

een glasvezelinstallatie tot bij het 

basisstation, dat hier als distributiepunt 

geldt. Om te bepalen of een draadloos 

netwerk al dan niet vergelijkbare prestaties 

levert, moet geen rekening worden 

gehouden met variaties in de 

eindgebruikerservaring die het gevolg zijn 
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van de uiteenlopende kenmerken van het 

medium waarmee het netwerk uiteindelijk 

op het netwerkaansluitpunt is aangesloten. 

Overeenkomstig het beginsel van de 

technologische neutraliteit mogen andere 

technologieën en transmissiemedia niet 

worden uitgesloten wanneer zij prestaties 

bieden die vergelijkbaar zijn met dit 

referentiescenario. De uitrol van netwerken 

met zeer hoge capaciteit zal de 

mogelijkheden van netwerken verder doen 

toenemen en de weg vrijmaken voor de 

uitrol van toekomstige generaties mobiele 

netwerken op basis van een verbeterde 

etherinterface en een dichtere 

netwerkarchitectuur. 

van de uiteenlopende kenmerken van het 

medium waarmee het netwerk uiteindelijk 

op het netwerkaansluitpunt is aangesloten. 

Overeenkomstig het beginsel van de 

technologische neutraliteit mogen andere 

technologieën en transmissiemedia niet 

worden uitgesloten wanneer zij prestaties 

bieden die vergelijkbaar zijn met dit 

referentiescenario. De uitrol van netwerken 

met zeer hoge capaciteit zal de 

mogelijkheden van netwerken verder doen 

toenemen en de weg vrijmaken voor de 

uitrol van toekomstige generaties mobiele 

netwerken op basis van een verbeterde 

etherinterface en een dichtere 

netwerkarchitectuur. 

 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 21 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Er dient een geharmoniseerde 

verzameling doelstellingen en beginselen 

te zijn waarop de nationale regelgevende 

instanties en andere bevoegde instanties 

hun acties baseren en aan de hand waarvan 

zij die, indien nodig, met de instanties en 

Berec van andere lidstaten coördineren bij 

de uitvoering van hun taken binnen dit 

regelgevingskader. 

(21) Er dient een geharmoniseerde 

verzameling doelstellingen en beginselen 

te zijn waarop de nationale regelgevende 

instanties en andere instanties hun acties 

baseren en aan de hand waarvan zij die, 

indien nodig, met de regelgevende 

instanties van andere lidstaten en Berec 

coördineren bij de uitvoering van hun 

taken binnen dit regelgevingskader. 

Motivering 

 Deze herziening is bedoeld om het huidige regelgevingskader te vereenvoudigen en te 

actualiseren. Aangezien de bevordering van het pluralisme in de media en de culturele 

diversiteit intrinsiek deel uitmaakt van dit regelgevingskader, is deze toevoeging nodig om 

ervoor te zorgen dat de coördinatie tussen de nationale instanties op regelgevend niveau 

plaatsvindt. Deze toevoeging is daarom noodzakelijk voor de interne logica van de tekst. 

 

Amendement   6 

Voorstel voor een richtlijn 
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Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) De activiteiten van de uit hoofde 

van deze richtlijn ingestelde bevoegde 

instanties dragen bij tot de verwezenlijking 

van breder beleid op het gebied van 

cultuur, werkgelegenheid, milieu, sociale 

samenhang en ruimtelijke ordening. 

(22) De activiteiten van de uit hoofde 

van deze richtlijn ingestelde bevoegde 

instanties dragen bij tot de verwezenlijking 

van breder beleid op het gebied van cultuur 

en culturele diversiteit, pluralisme in de 

media, werkgelegenheid, milieu, sociale 

samenhang en ruimtelijke ordening. 

Motivering 

Dit amendement is nodig om de tekst af te stemmen op de in artikel 3 genoemde 

doelstellingen. Het is dus noodzakelijk voor de interne logica van de tekst. 

 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 23 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Om de politieke doelstellingen van 

de Strategie voor een digitale eengemaakte 

markt in een regelgevingskader te vertalen 

moeten de drie bestaande primaire 

doelstellingen, bevordering van de 

concurrentie, interne markt en de belangen 

van de eindgebruiker, worden aangevuld 

met een doelstelling inzake connectiviteit, 

uitgedrukt in de volgende termen: brede 

toegang en ingang van vaste en mobiele 

connectiviteit voor alle Europese burgers 

en bedrijven op basis van een redelijke 

prijs en keuze, mogelijk gemaakt dankzij 

reële en billijke concurrentie, efficiënte 

investeringen in open innovatie, een 

efficiënt gebruik van het spectrum, 

gemeenschappelijke regels en een 

voorspelbare reguleringsbeleid op de 

interne markt en de nodige sectorspecifieke 

regels om de belangen van de burgers te 

vrijwaren. Voor de lidstaten, nationale 

regelgevende instanties en andere 

(23) Om de politieke doelstellingen van 

de Strategie voor een digitale eengemaakte 

markt in een regelgevingskader te vertalen 

moeten de drie bestaande primaire 

doelstellingen, bevordering van duurzame 

concurrentie, de interne markt en de 

belangen van de eindgebruiker, worden 

aangevuld met een doelstelling inzake 

connectiviteit, uitgedrukt in de volgende 

termen: brede toegang en ingang van vaste 

en mobiele connectiviteit voor alle 

Europese burgers en bedrijven op basis van 

een redelijke prijs en keuze, mogelijk 

gemaakt dankzij reële en billijke 

concurrentie, efficiënte investeringen in 

open innovatie, een efficiënt gebruik van 

het spectrum, gemeenschappelijke regels 

en een voorspelbare reguleringsbeleid op 

de interne markt en de nodige 

sectorspecifieke regels om de belangen van 

de burgers te vrijwaren, in het bijzonder 

het pluralisme in de media en de culturele 
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bevoegde instanties en belanghebbenden 

wordt die connectiviteitsdoelstelling 

enerzijds vertaald in het streven naar 

netwerken met een maximale capaciteit en 

economisch duurzame diensten in een 

bepaald gebied, en anderzijds in het streven 

naar territoriale samenhang dankzij de 

convergentie van de in verschillende 

gebieden beschikbare capaciteit. 

diversiteit. Voor de lidstaten, nationale 

regelgevende instanties en andere 

bevoegde instanties en belanghebbenden 

wordt die connectiviteitsdoelstelling 

enerzijds vertaald in het streven naar 

netwerken met een maximale capaciteit en 

economisch duurzame diensten in een 

bepaald gebied, en anderzijds in het streven 

naar territoriale samenhang dankzij de 

convergentie van de in verschillende 

gebieden beschikbare capaciteit. 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 25 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) Efficiënte investeringen en 

mededinging moeten tegelijkertijd worden 

aangemoedigd, teneinde economische 

groei, innovatie en de keuzevrijheid voor 

de consument op te voeren. 

(25) Efficiënte investeringen en 

duurzame mededinging moeten 

tegelijkertijd worden aangemoedigd, 

teneinde economische groei, innovatie en 

de keuzevrijheid voor de consument op te 

voeren en zo de toegankelijkheid van 

diensten van hoge kwaliteit voor een 

betaalbare prijs te garanderen voor de 

consumenten. 

Motivering 

De toevoeging van het woord "duurzame" is nodig voor de samenhang met het amendement 

op overweging 23. De verdere toevoeging is gerechtvaardigd omdat een betere toegang tot 

universele diensten voor de consumenten een van de belangrijkste doelstellingen van het 

voorstel is. Deze wijziging is dus noodzakelijk voor de interne logica van de tekst. 

Amendement   9 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 101 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(101) Radiospectrum is een schaars 

openbaar bezit met een belangrijke 

publieke en marktwaarde. Het is een 

essentiële voorwaarde voor elektronische-

communicatie netwerken en - diensten die 

(101) Radiospectrum is een schaars 

openbaar bezit met een belangrijke 

publieke en marktwaarde. Radiospectrum 

dient het openbaar belang binnen een 

breed scala aan maatschappelijke, 
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op radioverbindingen zijn gebaseerd en 

dient dan ook, voor zover het betrekking 

heeft op deze netwerken en diensten, door 

de nationale regelgevende instanties op 

efficiënte wijze te worden ingedeeld en 

toegewezen volgens een verzameling 

geharmoniseerde doelstellingen en 

beginselen waarop deze hun optreden 

steunen, en volgens objectieve, 

transparante en niet-discriminerende 

criteria, een en ander met inachtneming 

van de democratische, sociale, taalkundige 

en culturele belangen die een rol spelen bij 

het gebruik van frequenties. Beschikking 

nr. 676/2002/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 7 maart 2002 

inzake een regelgevingskader voor het 

radiospectrumbeleid in de Europese 

Gemeenschap 

(Radiospectrumbeschikking)33 legt een 

kader vast voor de harmonisatie van het 

radiospectrum . 

culturele, sociale en economische 

doelstellingen, ten behoeve van de 

toegang van het publiek tot informatie, 

het recht van vrije meningsuiting en het 

pluralisme in de media. Het is een 

essentiële voorwaarde voor elektronische-

communicatie netwerken en - diensten die 

op radioverbindingen zijn gebaseerd en 

dient dan ook, voor zover het betrekking 

heeft op deze netwerken en diensten, door 

de nationale regelgevende instanties op 

efficiënte wijze te worden ingedeeld en 

toegewezen volgens een verzameling 

geharmoniseerde doelstellingen en 

beginselen waarop deze hun optreden 

steunen, en volgens objectieve, 

transparante en niet-discriminerende 

criteria, een en ander met inachtneming 

van de democratische, sociale, taalkundige 

en culturele belangen in verband met 

nationale en regionale kenmerken van het 

gebruik van frequenties. Beschikking nr. 

676/2002/EG van het Europees Parlement 

en de Raad van 7 maart 2002 inzake een 

regelgevingskader voor het 

radiospectrumbeleid in de Europese 

Gemeenschap 

(Radiospectrumbeschikking)33 legt een 

kader vast voor de harmonisatie van het 

radiospectrum. 

_________________ _________________ 

33 Beschikking nr. 676/2002/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 7 

maart 2002 inzake een regelgevingskader 

voor het radiospectrumbeleid in de 

Europese Gemeenschap 

(Radiospectrumbeschikking) (PB L 108 

van 24.4.2002). 

33 Beschikking nr. 676/2002/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 7 

maart 2002 inzake een regelgevingskader 

voor het radiospectrumbeleid in de 

Europese Gemeenschap 

(Radiospectrumbeschikking) (PB L 108 

van 24.4.2002). 

Motivering 

Dit amendement is nodig om de tekst af te stemmen op de overige artikelen. Het is dus 

noodzakelijk voor de interne logica van de tekst. 

 

Amendement   10 

Voorstel voor een richtlijn 
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Overweging 102 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(102) De activiteiten in de Unie in 

verband met het radiospectrumbeleid doen 

geen afbreuk aan op het niveau van de 

Unie of nationaal niveau in 

overeenstemming met het Unierecht 

genomen maatregelen om doelstellingen 

van algemeen belang na te streven, in het 

bijzonder met betrekking tot 

inhoudsregulering en audiovisueel en 

mediabeleid, en het recht van de lidstaten 

om hun radiospectrum te gebruiken en te 

organiseren met het oog op de openbare 

orde, de openbare veiligheid en defensie. 

Aangezien het gebruik van spectrum voor 

militaire doeleinden en andere doeleinden 

op het vlak van de nationale openbare 

veiligheid invloed heeft op de 

beschikbaarheid van spectrum voor de 

interne markt, moet bij het beleid inzake 

radiospectrum rekening worden gehouden 

met alle sectoren en aspecten van de EU-

beleidsterreinen en moeten de 

respectievelijk behoeften daarvan in 

evenwicht worden gebracht, met 

inachtneming van de rechten van de 

lidstaten. 

(102) De activiteiten in de Unie in 

verband met het radiospectrumbeleid doen 

geen afbreuk aan op het niveau van de 

Unie of nationaal niveau in 

overeenstemming met het Unierecht 

genomen maatregelen om doelstellingen 

van algemeen belang na te streven, in het 

bijzonder met betrekking tot 

inhoudsregulering en audiovisueel en 

mediabeleid, en het recht van de lidstaten 

om hun radiospectrum te gebruiken en te 

organiseren met het oog op de openbare 

orde, de openbare veiligheid en defensie. 

Aangezien het gebruik van spectrum voor 

militaire doeleinden en andere doeleinden 

op het vlak van de nationale openbare 

veiligheid invloed heeft op de 

beschikbaarheid van spectrum voor de 

interne markt, moet bij het beleid inzake 

radiospectrum rekening worden gehouden 

met alle sectoren en aspecten van de EU-

beleidsterreinen en moeten de 

respectievelijk behoeften daarvan in 

evenwicht worden gebracht, met 

inachtneming van de rechten en 

bevoegdheden van de lidstaten op dit 

gebied en hun beleid op het gebied van 

cultuur, audiovisuele middelen en media. 

Motivering 

Dit amendement is nodig om de tekst af te stemmen op de overige artikelen. 

 

Amendement   11 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 144 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(144) Mededingingsregels alleen volstaan 

niet om in het tijdperk van digitale televisie 

culturele diversiteit en pluraliteit in de 

media te garanderen. De technologische en 

(144) Mededingingsregels alleen volstaan 

niet om in het tijdperk van digitale televisie 

culturele diversiteit en pluraliteit in de 

media te garanderen. De technologische en 
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marktontwikkelingen maken het 

noodzakelijk verplichtingen om 

voorwaardelijke toegang op billijke, 

redelijke en niet-discriminerende 

voorwaarden aan te bieden regelmatig te 

herzien, hetzij door een lidstaat voor de 

nationale markt, hetzij door de Commissie 

voor de Unie , met name om na te gaan of 

het gerechtvaardigd is deze verplichtingen 

uit te breiden tot Elektronische 

Programmagidsen (EPG's) en 

Applicatieprogramma-interfaces (API's), in 

zoverre dit nodig is om ervoor te zorgen 

dat eindgebruikers toegang hebben tot 

specifieke digitale omroepdiensten. De 

lidstaten kunnen met alle wetgevende, 

regelgevende of administratieve middelen 

die zij noodzakelijk achten, de digitale 

omroepdiensten specificeren waarvoor de 

toegang van eindgebruikers moet worden 

gewaarborgd. 

marktontwikkelingen maken het 

noodzakelijk verplichtingen om 

voorwaardelijke toegang op billijke, 

redelijke en niet-discriminerende 

voorwaarden aan te bieden regelmatig te 

herzien, hetzij door een lidstaat voor de 

nationale markt, hetzij door de Commissie 

voor de Unie , met name om na te gaan of 

het gerechtvaardigd is deze verplichtingen 

uit te breiden tot Elektronische 

Programmagidsen (EPG's) en 

Applicatieprogramma-interfaces (API's), in 

zoverre dit nodig is om ervoor te zorgen 

dat eindgebruikers toegang hebben tot 

specifieke digitale omroepdiensten. De 

lidstaten kunnen met alle wetgevende, 

regelgevende of administratieve middelen 

die zij noodzakelijk achten, de digitale 

omroepdiensten specificeren waarvoor de 

toegang van eindgebruikers moet worden 

gewaarborgd. Het concept van de 

elektronische programmagids moet op 

toekomstbestendige en dynamische wijze 

worden gedefinieerd, zowel voor wat 

betreft opkomende navigatie- en 

overzichtsfaciliteiten op platforms als voor 

ontwikkelingen op het gebied van 

connected TV- en radiodiensten. 

Motivering 

Het begrip "elektronische programmagids" moet toekomstbestendig geformuleerd worden. 

Dit amendement is dus noodzakelijk voor de interne logica van de tekst. 

 

Amendement   12 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 196 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(196) Een fundamentele eis die aan de 

universele dienst moet worden gesteld, is 

dat wordt gewaarborgd dat alle 

eindgebruikers tegen een redelijke prijs 

toegang hebben tot beschikbare functionele 

internettoegang en 

spraakcommunicatiediensten, ten minste 

(196) Een fundamentele eis die aan de 

universele dienst moet worden gesteld, is 

dat wordt gewaarborgd dat alle 

eindgebruikers tegen een redelijke prijs 

toegang hebben tot beschikbare functionele 

internettoegang en 

spraakcommunicatiediensten, op een vaste 
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op een vaste locatie . De lidstaten moeten 

ook over de mogelijkheid beschikken om 

te zorgen voor de betaalbaarheid van 

diensten die niet op een vaste locatie, maar 

aan burgers die zich verplaatsen worden 

aangeboden, wanneer zij dit nodig achten 

om hun volledige deelname aan de 

maatschappij op sociaal en economisch 

vlak te waarborgen. Er mogen geen 

beperkingen worden gesteld aan de 

technische middelen waarmee de 

aansluiting wordt gerealiseerd, zodat zowel 

draadverbindingen als draadloze 

verbindingen mogelijk zijn, noch 

beperkingen ten aanzien van de categorie 

exploitanten die alle 

universeledienstverplichtingen of een 

gedeelte daarvan vervullen. 

locatie en via mobiele verbinding. De 

lidstaten moeten zorgen voor de 

betaalbaarheid van diensten die niet op een 

vaste locatie, maar aan burgers die zich 

verplaatsen worden aangeboden, 

aangezien dat nodig is om hun volledige 

deelname aan de maatschappij op sociaal 

en economisch vlak te waarborgen. Er 

mogen geen beperkingen worden gesteld 

aan de technische middelen waarmee de 

aansluiting wordt gerealiseerd, zodat zowel 

draadverbindingen als draadloze 

verbindingen mogelijk zijn, noch 

beperkingen ten aanzien van de categorie 

exploitanten die alle 

universeledienstverplichtingen of een 

gedeelte daarvan vervullen. 

 

Amendement   13 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 201 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(201) Het mag niet langer mogelijk zijn 

eindgebruikers toegang te weigeren tot het 

minimumpakket van 

connectiviteitsdiensten. Het recht om een 

overeenkomst te sluiten met een 

onderneming, moet betekenen dat 

eindgebruikers die te maken zouden 

kunnen krijgen met afwijzing, in het 

bijzonder die met een laag inkomen of 

bijzondere sociale behoeften, de 

mogelijkheid moeten hebben om een 

contract te sluiten voor de levering van 

betaalbare functionele internettoegangs- en 

spraakcommunicatiediensten, ten minste 

op een vaste locatie met een onderneming 

die dergelijke diensten verleent op die 

locatie. Om de financiële risico’s, zoals 

niet-betaling van rekeningen, tot een 

minimum te beperken, moeten 

ondernemingen vrij zijn om de 

overeenkomst aan te bieden onder 

voorafbetalingsvoorwaarden, op basis van 

(201) Het mag niet langer mogelijk zijn 

eindgebruikers toegang te weigeren tot het 

minimumpakket van 

connectiviteitsdiensten. Het recht om een 

overeenkomst te sluiten met een 

onderneming, moet betekenen dat 

eindgebruikers die te maken zouden 

kunnen krijgen met afwijzing, in het 

bijzonder die met een laag inkomen of 

bijzondere sociale behoeften, de 

mogelijkheid moeten hebben om een 

contract te sluiten voor de levering van 

betaalbare functionele internettoegangs- en 

spraakcommunicatiediensten, op een vaste 

locatie of via mobiele verbinding, met een 

onderneming die dergelijke diensten 

verleent op die locatie. Om de financiële 

risico’s, zoals niet-betaling van rekeningen, 

tot een minimum te beperken, moeten 

ondernemingen vrij zijn om de 

overeenkomst aan te bieden onder 

voorafbetalingsvoorwaarden, op basis van 
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betaalbare individuele vooraf betaalde 

eenheden. 

betaalbare individuele vooraf betaalde 

eenheden. 

 

Amendement   14 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 206 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(206) De lidstaten zouden maatregelen 

moeten nemen om te bevorderen dat een 

markt ontstaat voor betaalbare producten 

en diensten, met functies voor 

eindgebruikers met een handicap , inclusief 

uitrusting met hulptechnologie. Dat is 

onder meer mogelijk door verwijzing naar 

Europese normen, of door invoering van 

eisen overeenkomstig Richtlijn 

xxx/YYYY/EU van het Europees 

Parlement en de Raad betreffende de 

onderlinge aanpassing van de wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen van de 

lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen 

voor producten en diensten38. De lidstaten 

moeten geschikte maatregelen nemen 

overeenkomstig de nationale situatie, wat 

hun de flexibiliteit geeft om specifieke 

maatregelen te nemen, bijvoorbeeld 

wanneer de markt geen betaalbare 

producten en diensten levert met functies 

voor eindgebruikers met een handicap in 

normale economische omstandigheden. 

(206) De lidstaten moeten maatregelen 

nemen om te bevorderen dat een markt 

ontstaat voor betaalbare en toegankelijke 

producten en diensten, met functies voor 

eindgebruikers met een handicap, indien 

nodig inclusief uitrusting met 

hulptechnologie die interoperabel is met 

openbaar beschikbare elektronische-

communicatieapparatuur en -diensten. 

Dat is onder meer mogelijk door 

verwijzing naar Europese normen, of door 

invoering van eisen overeenkomstig 

Richtlijn xxx/YYYY/EU van het Europees 

Parlement en de Raad betreffende de 

onderlinge aanpassing van de wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen van de 

lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen 

voor producten en diensten38. De lidstaten 

moeten geschikte maatregelen nemen 

overeenkomstig de nationale situatie, wat 

hun de flexibiliteit geeft om specifieke 

maatregelen te nemen, bijvoorbeeld 

wanneer de markt geen betaalbare en 

toegankelijke producten en diensten levert 

met functies voor eindgebruikers met een 

handicap in normale economische 

omstandigheden. 

_________________ _________________ 

38 PB C […], […], blz. […]. 38 PB C […], […], blz. […]. 

Motivering 

Dit amendement is noodzakelijk om de tekst verder af te stemmen op de overige 

amendementen, en met name om het verschil te verduidelijken tussen toegankelijke 

mainstreamproducten en hulptechnologieën (bijv. speciale apparaten voor doof-blinden). 
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Amendement   15 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 211 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(211) De kosten voor het waarborgen van 

de beschikbaarheid van een verbinding 

waarmee functionele 

internettoegangsdiensten, zoals 

gedefinieerd overeenkomstig artikel 79, lid 

2, en spraakcommunicatiediensten op een 

vaste locatie tegen een betaalbare prijs in 

het kader van de 

universeledienstverplichtingen mogelijk 

zijn, moeten worden geraamd, met name 

door de verwachte financiële lasten voor 

ondernemingen en gebruikers in de 

elektronische-communicatiesector te 

evalueren. 

(211) De kosten voor het waarborgen van 

de beschikbaarheid van een verbinding 

waarmee functionele 

internettoegangsdiensten, zoals 

gedefinieerd overeenkomstig artikel 79, lid 

2, en spraakcommunicatiediensten op een 

vaste locatie en via mobiele verbinding 

tegen een betaalbare prijs in het kader van 

de universeledienstverplichtingen mogelijk 

zijn, moeten worden geraamd, met name 

door de verwachte financiële lasten voor 

ondernemingen en gebruikers in de 

elektronische-communicatiesector te 

evalueren. 

 

Amendement   16 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 213 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(213) Wanneer een onderneming die is 

aangewezen om te zorgen voor de 

beschikbaarheid op een vaste locatie van 

functionele internettoegang of 

spraakcommunicatiediensten , als bedoeld 

in artikel 81 van deze richtlijn , besluit een 

tegen de achtergrond van haar verplichting 

tot universele dienstverlening aanzienlijk 

deel of het geheel van haar netwerkactiva 

voor plaatselijke toegang op het nationale 

grondgebied af te staan aan een 

afzonderlijke rechtspersoon in ander 

eindeigendom, moet de nationale 

regelgevende instantie de gevolgen van de 

transactie beoordelen om de continuïteit 

van de verplichtingen tot universele 

dienstverlening op het geheel of in delen 

van het nationale grondgebied te 

waarborgen. Te dien einde moet de 

(213) Wanneer een onderneming die is 

aangewezen om te zorgen voor de 

beschikbaarheid op een vaste locatie en via 

mobiele verbinding van functionele 

internettoegang of 

spraakcommunicatiediensten , als bedoeld 

in artikel 81 van deze richtlijn , besluit een 

tegen de achtergrond van haar verplichting 

tot universele dienstverlening aanzienlijk 

deel of het geheel van haar netwerkactiva 

voor plaatselijke toegang op het nationale 

grondgebied af te staan aan een 

afzonderlijke rechtspersoon in ander 

eindeigendom, moet de nationale 

regelgevende instantie de gevolgen van de 

transactie beoordelen om de continuïteit 

van de verplichtingen tot universele 

dienstverlening op het geheel of in delen 

van het nationale grondgebied te 
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nationale regelgevende instantie die de 

verplichtingen tot universele 

dienstverlening heeft opgelegd door de 

onderneming vóór de het afstaan op de 

hoogte worden gesteld. De beoordeling van 

de nationale regelgevende instantie mag de 

afronding van de transactie niet in gevaar 

brengen. 

waarborgen. Te dien einde moet de 

nationale regelgevende instantie die de 

verplichtingen tot universele 

dienstverlening heeft opgelegd door de 

onderneming vóór de het afstaan op de 

hoogte worden gesteld. De beoordeling van 

de nationale regelgevende instantie mag de 

afronding van de transactie niet in gevaar 

brengen. 

 

Amendement   17 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 214 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(214) Om te zorgen voor stabiliteit en een 

geleidelijke overgang mogelijk te maken, 

moeten de lidstaten kunnen blijven zorgen 

voor het aanbieden van andere universele 

diensten op hun grondgebied, dan 

functionele internettoegangs- en 

spraakcommunicatiediensten op een vaste 

locatie, die zijn opgenomen in de 

werkingssfeer van de universele 

verplichtingen op grond van Richtlijn 

2002/22/EG na de inwerkingtreding van 

deze richtlijn, op voorwaarde dat deze 

diensten of vergelijkbare diensten niet 

beschikbaar zijn op normale commerciële 

voorwaarden. De mogelijkheid openbare 

betaaltelefoons, telefoongidsen en 

telefooninlichtingendiensten te blijven 

aanbieden in het kader van de 

universeledienstregeling, zolang de 

noodzaak daarvan blijft aangetoond, zou de 

lidstaten de nodige flexibiliteit geven om 

terdege rekening te houden met de 

uiteenlopende nationale omstandigheden. 

De financiering van dergelijke diensten 

moet echter gebeuren via 

overheidsmiddelen, zoals voor de overige 

universeledienstverplichtingen. 

(214) Om te zorgen voor stabiliteit en een 

geleidelijke overgang mogelijk te maken, 

moeten de lidstaten kunnen blijven zorgen 

voor het aanbieden van andere universele 

diensten op hun grondgebied, dan 

functionele internettoegangs- en 

spraakcommunicatiediensten op een vaste 

locatie en via mobiele verbinding, die zijn 

opgenomen in de werkingssfeer van de 

universele verplichtingen op grond van 

Richtlijn 2002/22/EG na de 

inwerkingtreding van deze richtlijn, op 

voorwaarde dat deze diensten of 

vergelijkbare diensten niet beschikbaar zijn 

op normale commerciële voorwaarden. De 

mogelijkheid openbare betaaltelefoons, 

telefoongidsen en 

telefooninlichtingendiensten te blijven 

aanbieden in het kader van de 

universeledienstregeling, zolang de 

noodzaak daarvan blijft aangetoond, zou de 

lidstaten de nodige flexibiliteit geven om 

terdege rekening te houden met de 

uiteenlopende nationale omstandigheden. 

De financiering van dergelijke diensten 

moet echter gebeuren via 

overheidsmiddelen, zoals voor de overige 

universeledienstverplichtingen. 
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Amendement   18 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 254 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(254) Overeenkomstig de doelstellingen 

van het Handvest van de grondrechten van 

de Europese Unie en het Verdrag van de 

Verenigde Naties inzake de rechten van 

personen met een handicap, zou het 

regelgevingskader er voor moeten zorgen 

dat alle gebruikers, met inbegrip van 

eindgebruikers met een handicap, ouderen 

en gebruikers met speciale sociale 

behoeften eenvoudig toegang hebben tot 

betaalbare, kwalitatief goede diensten. 

Verklaring 22 in bijlage bij de Slotakte van 

Amsterdam bepaalt dat de instellingen van 

de Unie bij het vaststellen van maatregelen 

krachtens artikel 114 VWEU rekening 

moeten houden met de behoeften van 

personen met een handicap. 

(254) Overeenkomstig de doelstellingen 

van het Handvest van de grondrechten van 

de Europese Unie en het Verdrag van de 

Verenigde Naties inzake de rechten van 

personen met een handicap, moet het 

regelgevingskader ervoor zorgen dat alle 

gebruikers, met inbegrip van 

eindgebruikers met een handicap, ouderen 

en gebruikers met speciale sociale 

behoeften eenvoudig en op voet van 

gelijkheid toegang hebben tot betaalbare, 

toegankelijke diensten van hoge kwaliteit. 

Verklaring 22 in bijlage bij de Slotakte van 

Amsterdam bepaalt dat de instellingen van 

de Unie bij het vaststellen van maatregelen 

krachtens artikel 114 VWEU rekening 

moeten houden met de behoeften van 

personen met een handicap. 

Motivering 

Dit amendement is nodig om de tekst af te stemmen op de overige amendementen. Dit 

amendement is dus noodzakelijk voor de interne logica van de tekst. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 265 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(265) Eindgebruikers moeten de garantie 

hebben dat alle apparatuur die in de Unie 

wordt verkocht voor de ontvangst van 

digitale televisie, aan de vereiste 

interoperabiliteit voldoet. De lidstaten 

moeten voor dergelijke apparatuur 

minimale geharmoniseerde normen kunnen 

eisen; die normen kunnen van tijd tot tijd 

worden aangepast aan de technologische en 

(265) Eindgebruikers moeten de garantie 

hebben dat alle apparatuur die in de Unie 

wordt verkocht voor de ontvangst van 

radio en digitale televisie, aan de vereiste 

interoperabiliteit voldoet. De lidstaten 

moeten voor dergelijke apparatuur 

minimale geharmoniseerde normen kunnen 

eisen; die normen kunnen van tijd tot tijd 

worden aangepast aan de technologische en 
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marktontwikkelingen. marktontwikkelingen. 

Motivering 

De toevoeging van "radio" is gerechtvaardigd omdat de belangrijkste doelstellingen van het 

voorstel er juist in bestaan de toegang van de consument tot universele diensten te verbeteren 

en de interoperabiliteit van de bijbehorende apparatuur te bevorderen - voor beide 

doelstellingen moet radio even belangrijk worden geacht als digitale televisie. Deze wijziging 

is daarom noodzakelijk voor de interne logica van de tekst. 

Amendement   20 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 269 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(269) Het moet voor de lidstaten mogelijk 

zijn, in het belang van gewettigde 

beleidsoverwegingen, onder hen 

ressorterende ondernemingen evenredige 

verplichtingen op te leggen. Dergelijke 

verplichtingen mogen echter alleen worden 

opgelegd indien zij noodzakelijk zijn om 

doelstellingen van algemeen belang te 

verwezenlijken die overeenkomstig het   

recht van de Unie  door de lidstaten 

duidelijk zijn omschreven, en moeten 

evenredig en transparant zijn. Er kunnen 

doorgifteverplichtingen ("must-carry") 

worden opgelegd met betrekking tot 

welbepaalde radio- en 

televisieomroepkanalen en extra faciliteiten 

die door een gespecificeerde aanbieder van 

mediadiensten worden aangeboden. Door 

de lidstaten opgelegde verplichtingen 

moeten redelijk zijn, dat wil zeggen zij 

moeten evenredig en transparant zijn, in 

het licht van duidelijk omschreven 

doelstellingen van algemeen belang. De 

lidstaten moeten dergelijke 

doorgifteverplichtingen die zij opleggen, 

objectief motiveren in hun nationale 

wetgeving zodat wordt gewaarborgd dat zij 

transparant, evenredig en duidelijk 

gedefinieerd zijn. De verplichtingen 

moeten ontworpen zijn om een afdoende 

stimulans voor efficiënte investeringen in 

infrastructuur te leveren. De 

(269) Het moet voor de lidstaten mogelijk 

zijn, in het belang van gewettigde 

beleidsoverwegingen, onder hen 

ressorterende ondernemingen evenredige 

verplichtingen op te leggen. Dergelijke 

verplichtingen mogen echter alleen worden 

opgelegd indien zij noodzakelijk zijn om 

doelstellingen van algemeen belang te 

verwezenlijken die overeenkomstig het 

recht van de Unie door de lidstaten 

duidelijk zijn omschreven, en moeten 

evenredig en transparant zijn. Er kunnen 

doorgifteverplichtingen ("must-carry") 

worden opgelegd met betrekking tot 

welbepaalde radio- en 

televisieomroepkanalen en extra faciliteiten 

die door een gespecificeerde aanbieder van 

mediadiensten worden aangeboden. Door 

de lidstaten opgelegde verplichtingen 

moeten redelijk zijn, dat wil zeggen zij 

moeten evenredig en transparant zijn, in 

het licht van duidelijk omschreven 

doelstellingen van algemeen belang, zoals 

pluralisme in de media en culturele 

diversiteit. De lidstaten moeten dergelijke 

doorgifteverplichtingen die zij opleggen, 

objectief motiveren in hun nationale 

wetgeving zodat wordt gewaarborgd dat zij 

transparant, evenredig en duidelijk 

gedefinieerd zijn. De verplichtingen 

moeten regelmatig en ten minste om de vijf 

jaar worden herzien om ze aan te passen 
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verplichtingen moeten regelmatig en ten 

minste om de vijf jaar worden herzien om 

ze aan te passen aan de technologische en 

marktontwikkelingen en ervoor te zorgen 

dat zij evenredig blijven met het beoogde 

doel. De verplichtingen kunnen in 

voorkomend geval een bepaling 

betreffende een evenredige vergoeding 

behelzen. 

aan de technologische en 

marktontwikkelingen en ervoor te zorgen 

dat zij evenredig blijven met het beoogde 

doel. De verplichtingen kunnen in 

voorkomend geval een bepaling 

betreffende een evenredige vergoeding 

behelzen. 

Motivering 

"Must carry"-voorschriften moeten niet alleen legitiem zijn als zij kunnen bijdragen aan het 

genereren van investeringen in infrastructuur. Deze doelstellingen zijn niet alleen economisch 

van aard, maar houden ook verband met sociaal en cultuurbeleid. Zij dragen bij tot het 

waarborgen van pluralisme in de media, culturele diversiteit en democratische participatie. 

Dit amendement is dus noodzakelijk voor de interne logica van de tekst. 

 

 

Amendement   21 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 270 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(270) Netwerken die worden gebruikt 

voor de distributie van radio- en televisie-

uitzendingen onder het publiek omvatten 

kabeltelevisie en IPTV, alsmede satelliet- 

en terrestrische omroepnetwerken; voorts 

kunnen zij andere netwerken omvatten 

voorzover een significant aantal 

eindgebruikers deze netwerken gebruikt als 

hun belangrijkste middel voor de 

ontvangst van radio- en televisie-

uitzendingen. Doorgifteverplichtingen 

kunnen de doorgifte inhouden van diensten 

die specifiek bestemd zijn voor het 

verschaffen van passende toegang aan 

gebruikers met een handicap. 

Dienovereenkomstig omvatten extra 

faciliteiten onder meer diensten voor betere 

toegankelijkheid voor eindgebruikers met 

een handicap, zoals videotekstdiensten, 

ondertiteling, audiobeschrijving of 

gebarentaal. Vanwege het groeiende 

aanbod en ontvangst van geconnecteerde 

(270) Elektronische-

communicatienetwerken en -diensten die 

worden gebruikt voor de distributie van 

radio- en televisie-uitzendingen onder het 

publiek omvatten kabeltelevisie en IPTV, 

alsmede satelliet- en terrestrische 

omroepnetwerken; voorts kunnen zij 

andere netwerken en diensten omvatten 

voorzover een significant aantal 

eindgebruikers deze netwerken gebruikt 

voor de ontvangst van radio- en televisie-

uitzendingen. Doorgifteverplichtingen 

kunnen de doorgifte inhouden van diensten 

die specifiek bestemd zijn voor het 

verschaffen van passende toegang aan 

gebruikers met een handicap. 

Dienovereenkomstig omvatten extra 

faciliteiten onder meer diensten voor betere 

toegankelijkheid voor eindgebruikers met 

een handicap, zoals videotekstdiensten, 

ondertiteling, audiobeschrijving of 

gebarentaal. Vanwege het groeiende 
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TV-diensten en het blijvende belang van 

elektronische programmagidsen voor de 

keuze van de gebruiker, kan de doorgifte 

van programmagerelateerde gegevens ter 

ondersteuning van deze functies worden 

opgenomen in doorgifteverplichtingen. 

aanbod en ontvangst van connected TV-

diensten en het blijvende belang van 

elektronische programmagidsen en andere 

navigatiefaciliteiten voor de keuze van de 

gebruiker, kan de doorgifte van 

programmagerelateerde gegevens ter 

ondersteuning van deze functies worden 

opgenomen in doorgifteverplichtingen. 

Motivering 

Deze wijzigingen moeten ervoor zorgen dat de formulering toekomstbestendig is. Gebruikers 

hebben tegenwoordig ook toegang tot inhoud via elektronische-communicatiediensten en niet 

alleen via elektronische-communicatienetwerken. Voorts worden communicatienetwerken niet 

meer als "belangrijkste middel" gebruikt. Dit amendement is dus noodzakelijk voor de interne 

logica van de tekst. 

 

Amendement   22 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2) "netwerk met zeer hoge capaciteit": 

een netwerk voor elektronische 

communicatie dat ten minste tot aan het 

distributiepunt volledig uit optische-

vezelelementen bestaat, of dat in 

gebruikelijke piekomstandigheden in staat 

is om soortgelijke netwerkprestaties te 

bieden wat betreft downlink- en 

uplinkbandbreedte, veerkrachtigheid van 

het netwerk, parameters met betrekking tot 

fouten, latentietijden en de veranderingen 

daarin. De prestaties van het netwerk 

kunnen ook als vergelijkbaar worden 

beschouwd als de eindgebruiker een 

andere gebruikservaring heeft vanwege de 

inherent verschillende kenmerken van het 

medium dat op het netwerk wordt 

aangesloten. 

2) "netwerk met zeer hoge capaciteit": 

een netwerk voor elektronische 

communicatie dat ten minste tot aan het 

distributiepunt uit optische-

vezelelementen bestaat, in een glasvezel-

naar-woning-configuratie of elk ander 

soort netwerk dat in gebruikelijke 

piekomstandigheden in staat is om 

gelijkwaardige netwerkprestaties te bieden 

wat betreft downlink- en 

uplinkbandbreedte, veerkrachtigheid van 

het netwerk, parameters met betrekking tot 

fouten, latentietijden en de veranderingen 

daarin. De prestaties van het netwerk 

worden uitsluitend gemeten aan de hand 

van technische parameters. 

Motivering 

De Commissie heeft voorgesteld regelgevingsstimulansen te gebruiken om investeringen te 

bevorderen in netwerken met zeer hoge capaciteit die zullen worden opgezet om Europa van 

de best mogelijke communicatie-infrastructuur te voorzien. De culturele en audiovisuele 
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sector zijn ver gevorderd in het digitaliseringsproces. Die zou ontzettend veel baat hebben bij 

zo'n zeer snelle vezel-naar-woning- en 5G-netwerken of elk ander netwerk dat dezelfde of 

betere prestaties kan leveren.  

 

Amendement   23 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale 

regelgevende instanties en andere 

bevoegde instanties bij de uitvoering van 

de in deze richtlijn omschreven 

regelgevende taken alle redelijke 

maatregelen treffen die noodzakelijk en 

evenredig zijn voor de verwezenlijking van 

de in lid 2 genoemde doelstellingen. Ook 

de lidstaten en BEREC dragen bij tot de 

verwezenlijking van deze doelstellingen. 

De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale 

regelgevende instanties en andere 

bevoegde instanties bij de uitvoering van 

de in deze richtlijn omschreven 

regelgevende taken alle redelijke 

maatregelen treffen die noodzakelijk en 

evenredig zijn voor de verwezenlijking van 

de in lid 2 genoemde doelstellingen. Ook 

de lidstaten, de Commissie en Berec 

dragen bij tot de verwezenlijking van deze 

doelstellingen. 

Motivering 

Dit artikel is van essentieel belang omdat hierin de algemene doelstellingen worden 

gedefinieerd waar alle overheidsmaatregelen in de sector naar moeten streven. Daarbij 

spelen alle openbare instellingen een belangrijke rol, dus ook de Europese Commissie. 

 

 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 1 – alinea 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De nationale regelgevende instanties en 

andere bevoegde instanties kunnen binnen 

hun bevoegdheden bijdragen tot het 

waarborgen van de uitvoering van beleid 

ter bevordering van culturele en 

taalkundige verscheidenheid en pluralisme 

in de media. 

De nationale regelgevende instanties en 

andere bevoegde instanties dragen binnen 

hun bevoegdheden bij tot het waarborgen 

van de uitvoering van beleid ter 

bevordering van culturele en taalkundige 

verscheidenheid en pluralisme in de media. 
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Motivering 

De bescherming van het pluralisme in de media en de culturele diversiteit moet een van de 

belangrijkste doelstellingen van deze herziening zijn. Voor de interne logica van de tekst moet 

deze bepaling dwingender worden geformuleerd. 

 

Amendement   25 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De nationale regelgevende 

instanties en andere bevoegde instanties, en 

BEREC: 

2. De nationale regelgevende 

instanties en andere bevoegde instanties, 

evenals Berec en de Commissie streven bij 

de uitoefening van hun respectieve 

verantwoordelijkheden op grond van deze 

richtlijn elk van de hieronder vermelde 

algemene doelstellingen na. De volgorde 

in onderstaande lijst van a) tot en met d) 

vormt geen rangschikking van de 

algemene doelstellingen: 

Motivering 

Aangezien de regelgevingsdoelstellingen alle even belangrijk zijn, moet er geen sprake zijn 

van een rangorde. De Commissie moet actief bijdragen aan en verantwoordelijk worden 

gehouden voor het bereiken van de doelstellingen van het kader. 

 

Amendement   26 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) dragen bij tot de ontwikkeling van 

de interne markt door het opheffen van de 

resterende belemmeringen voor en het 

bevorderen van convergerende 

voorwaarden voor investeringen in en het 

aanbieden van elektronische 

communicatienetwerken en bijbehorende 

faciliteiten en diensten, en elektronische-

communicatiediensten in de hele Unie, 

door het ontwikkelen van 

gemeenschappelijke regels en voorspelbare 

c) dragen bij tot de ontwikkeling van 

de interne markt, met name door het 

waarborgen van doeltreffende en eerlijke 

mededinging en sociale en territoriale 

cohesie, door het opheffen van de 

resterende belemmeringen voor en het 

bevorderen van convergerende 

voorwaarden voor investeringen in en het 

aanbieden van elektronische 

communicatienetwerken en bijbehorende 

faciliteiten en diensten, en elektronische-
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regelgevingsbenaderingen, en door het 

bevorderen van doeltreffend, efficiënt en 

gecoördineerd gebruik van spectrum, open 

innovatie, het opzetten en ontwikkelen van 

trans-Europese netwerken, de 

beschikbaarheid en de interoperabiliteit 

van pan-Europese diensten, en eind-tot-

eind connectiviteit; 

communicatiediensten in de hele Unie, 

door het ontwikkelen van 

gemeenschappelijke regels en voorspelbare 

regelgevingsbenaderingen, en door het 

bevorderen van doeltreffend, efficiënt en 

gecoördineerd gebruik van spectrum, open 

innovatie, het opzetten en ontwikkelen van 

trans-Europese netwerken, de 

beschikbaarheid en de interoperabiliteit 

van pan-Europese diensten, eind-tot-eind 

connectiviteit en gelijkwaardige toegang 

voor alle eindgebruikers; 

 

Amendement   27 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 3 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) zij houden naar behoren rekening 

met de uiteenlopende omstandigheden die 

wat betreft infrastructuur, concurrentie 

en consumenten in de verschillende 

geografische gebieden binnen een lidstaat 

bestaan; 

e) zij houden naar behoren rekening 

met de uiteenlopende omstandigheden die 

in de verschillende geografische gebieden 

binnen een lidstaat bestaan met betrekking 

tot infrastructuur, concurrentie tussen 

diensten en omstandigheden van 

eindgebruikers; 

 

Amendement   28 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. De bepalingen van deze richtlijn 

doen geen afbreuk aan bestaande 

Uniewetgeving en aan op nationaal 

niveau genomen maatregelen voor de 

toewijzing van radiospectrum als 

waardevol publiek goed dat tot doel heeft 

doelstellingen van algemeen belang na te 

streven met het oog op de organisatie en 

het gebruik van spectrum voor openbare 

orde, veiligheid en defensie en de 

bevordering van pluralisme in de media 

en culturele, taalkundige en 
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mediadiversiteit. 

 

Amendement   29 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – lid 1 – alinea 2 – streepje 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– problemen te behandelen die 

verband houden met open-internettoegang; 

– de naleving te waarborgen van 

voorschriften die verband houden met 

open-internettoegang; 

 

 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 26 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Wanneer op een onder deze 

richtlijn vallend gebied een geschil in 

verband met de bestaande verplichtingen 

ontstaat tussen ondernemingen die diensten 

aanbieden waarbij een van de partijen een 

onderneming is die 

elektronischecommunicatienetwerken of -

diensten aanbiedt in een lidstaat, tussen 

dergelijke ondernemingen en andere 

ondernemingen in de lidstaat die profiteert 

van de verplichtingen op het gebied van 

toegang en/of interconnectie, of tussen 

ondernemingen die elektronische- 

communicatienetwerken of -diensten 

aanbieden in een lidstaat en aanbieders van 

bijbehorende faciliteiten, neemt de 

betrokken nationale regelgevende instantie 

op verzoek van een van beide partijen en 

zonder afbreuk te doen aan lid 2, een 

bindend besluit om het geschil te 

beslechten, en wel zo spoedig mogelijk of 

in ieder geval binnen vier maanden, met 

uitzondering van uitzonderlijke 

omstandigheden. De betrokken lidstaten 

1. Wanneer op een onder deze 

richtlijn vallend gebied een geschil in 

verband met de bestaande verplichtingen 

ontstaat tussen ondernemingen die diensten 

aanbieden waarbij een van de partijen een 

onderneming is die 

elektronischecommunicatienetwerken of -

diensten aanbiedt in een lidstaat, tussen 

dergelijke ondernemingen en andere 

ondernemingen in de lidstaat die profiteert 

van de verplichtingen op het gebied van 

toegang en/of interconnectie, of tussen 

ondernemingen die elektronische- 

communicatienetwerken of -diensten 

aanbieden in een lidstaat en aanbieders van 

bijbehorende faciliteiten, neemt de 

betrokken nationale regelgevende instantie 

op verzoek van een van beide partijen en 

zonder afbreuk te doen aan lid 2, aan de 

hand van duidelijke en doeltreffende 

procedures en richtsnoeren een bindend 

besluit om het geschil te beslechten, en wel 

zo spoedig mogelijk of in ieder geval 

binnen vier maanden, met uitzondering van 
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zorgen ervoor dat alle partijen volledig met 

de nationale regelgevende instantie 

samenwerken. 

uitzonderlijke omstandigheden. De 

betrokken lidstaten zorgen ervoor dat alle 

partijen volledig met de nationale 

regelgevende instantie samenwerken. 

Motivering 

Deze herziening is bedoeld om het huidige regelgevingskader te vereenvoudigen en te 

actualiseren. De voorgestelde toevoeging geeft verduidelijking over de 

geschillenbeslechtingsprocedure en zorgt daardoor voor de interne logica van de tekst. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 28 – lid 1 – alinea 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten en hun nationale bevoegde 

instanties zorgen ervoor dat het gebruik 

van radiospectrum op hun grondgebied 

zodanig wordt georganiseerd dat geen 

andere lidstaat wordt belemmerd, met 

name door grensoverschrijdende 

schadelijke interferentie tussen de lidstaten, 

in het toestaan van het gebruik op zijn 

grondgebied van geharmoniseerd 

radiospectrum overeenkomstig de 

wetgeving van de Unie. 

De lidstaten en hun nationale bevoegde 

instanties zorgen ervoor dat het gebruik 

van radiospectrum op hun grondgebied 

zodanig wordt georganiseerd dat geen 

andere lidstaat wordt belemmerd, met 

name door grensoverschrijdende 

schadelijke interferentie tussen de lidstaten, 

in het toestaan van het gebruik op zijn 

grondgebied van radiospectrum 

overeenkomstig de wetgeving van de Unie. 

Motivering 

Radiospectrum wordt gebruikt voor verschillende soorten draadloze uitzendingen (radio, tv, 

mobiele telecommunicatie, wifi, draadloze microfoons), maar het gebruik daarvan is niet 

volledig geharmoniseerd in de zin van de voorgestelde richtlijn. Om ervoor te zorgen dat 

geen enkele vorm van gebruik wordt belemmerd door grensoverschrijdende schadelijke 

interferentie is "geharmoniseerd" verwijderd. 

Amendement  32 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 28 – lid 1 – alinea 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Zij nemen daartoe alle nodige maatregelen Zij nemen daartoe alle nodige maatregelen, 
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onverminderd hun verplichtingen krachtens 

het internationaal recht en de relevante 

internationale overeenkomsten, zoals de 

radioregelgeving van de ITU. 

rekening houdend met hun nationale 

behoeften en onverminderd hun 

verplichtingen krachtens het internationaal 

recht en de relevante internationale 

overeenkomsten, zoals de radioregelgeving 

van de ITU. 

Motivering 

De lidstaten moeten kunnen beslissen over spectrumharmonisatie/-coördinatie, rekening 

houdend met hun nationale behoeften, bijvoorbeeld spectrumvereisten voor omroepdiensten. 

 

 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 28 – lid 2 – inleidende formule 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten werken via de 

Beleidsgroep Radiospectrum met elkaar 

samen inzake de grensoverschrijdende 

coördinatie van het gebruik van 

radiospectrum teneinde: 

2. De lidstaten werken met name via 

de Beleidsgroep Radiospectrum met elkaar 

samen inzake de grensoverschrijdende 

coördinatie van het gebruik van 

radiospectrum teneinde: 

 

 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 30 – lid 3 – alinea 2 – letter b 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) opdracht om de levering van een 

dienst of dienstenpakket te staken die bij 

voortzetting zou leiden tot een aanzienlijke 

verstoring van de mededinging, zolang de 

toegangsverplichtingen die na een 

marktanalyse uitgevoerd overeenkomstig 

artikel 65 zijn opgelegd, niet worden 

nageleefd. 

b) opdracht om de levering van een 

dienst of dienstenpakket te staken die bij 

voortzetting zou leiden tot een aanzienlijke 

verstoring van de eerlijke mededinging, 

zolang de toegangsverplichtingen die na 

een marktanalyse uitgevoerd 

overeenkomstig artikel 65 zijn opgelegd, 

niet worden nageleefd. 



 

AD\1124920NL.docx 27/44 PE595.657v02-00 

 NL 

Motivering 

Eerlijke mededinging is essentieel om ervoor te zorgen dat het pluralisme in de media en de 

culturele diversiteit worden beschermd. Deze toevoeging is daarom noodzakelijk voor de 

interne logica van de tekst. 

 

Amendement   35 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 32 – lid 3 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

de ontwerpmaatregel tegelijkertijd 

toegankelijk is voor de Commissie, 

BEREC en de nationale regelgevende 

instanties in andere lidstaten, vergezeld van 

een motivering, overeenkomstig artikel 20, 

lid 3, en brengt zij de Commissie, BEREC 

en de andere nationale regelgevende 

instanties daarvan op de hoogte. De 

nationale regelgevende instanties, BEREC 

en de Commissie krijgen een maand de tijd 

om opmerkingen in te dienen bij de 

nationale regelgevende instantie in kwestie. 

De periode van één maand kan niet worden 

verlengd. 

de ontwerpmaatregel tegelijkertijd 

toegankelijk is voor de Commissie, Berec 

en de nationale regelgevende instanties in 

andere lidstaten, vergezeld van een 

motivering, overeenkomstig artikel 20, lid 

3, en brengt zij de Commissie, Berec en de 

andere nationale regelgevende instanties en 

belanghebbenden daarvan op de hoogte. 

De nationale regelgevende instanties, 

Berec en de Commissie krijgen een maand 

de tijd om opmerkingen in te dienen bij de 

nationale regelgevende instantie in kwestie. 

De periode van één maand kan niet worden 

verlengd. 

 

Amendement   36 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 33 – lid 5 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) een besluit nemen waarin van de 

betrokken nationale regelgevende 

instantie wordt verlangd de 

ontwerpmaatregel in te trekken, wanneer 

BEREC de ernstige twijfels van de 

Commissie deelt. Het besluit gaat 

vergezeld van een gedetailleerde en 

objectieve analyse van de redenen 

waarom de Commissie van mening is dat 

de ontwerpmaatregel niet dient te worden 

genomen, samen met specifieke 

voorstellen tot wijziging van de 

Schrappen 
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ontwerpmaatregel. In dat geval is de in 

artikel 32, lid 6, bedoelde procedure van 

overeenkomstige toepassing. 

Motivering 

Dit amendement is noodzakelijk om te zorgen dat de tekst logisch en coherent is. Wij zijn 

immers van mening dat nationale regelgevende instanties nationale markten moeten kunnen 

blijven reguleren en derhalve corrigerende maatregelen moeten kunnen treffen tegen 

bedrijven die een overheersende positie op de markt innemen, rekening houdend met 

specifieke nationale omstandigheden (die de Commissie zelf als fundamenteel erkent, vooral 

in verband met regulering inzake wholesaletoegang). 

 

 

 

Amendement   37 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 35 – lid 3 – alinea 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) het doeltreffend en efficiënt gebruik 

van radiospectrum te garanderen; en 

b) het doeltreffend en efficiënt gebruik 

van radiospectrum te garanderen, daarbij 

rekening houdend met het openbaar 

belang en met de sociale, culturele en 

economische waarde van het spectrum in 

zijn geheel; en 

 

Amendement   38 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 35 – lid 4 – letter f bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 f bis) de beginselen van technologie- en 

dienstenneutraliteit en van doeltreffend 

en doelmatig spectrumgebruik; 

Motivering 

Het is belangrijk de nadruk te leggen op het neutraliteitsbeginsel en het efficiënt 

spectrumgebruik. 

 

Amendement   39 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 45 – lid 2 – alinea 1 – letter h bis  (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 h bis) het waarborgen dat bij 

beleidsveranderingen aangaande efficiënt 

spectrumgebruik rekening wordt 

gehouden met de gevolgen ervan voor het 

openbaar belang voor wat betreft 

verstoring en kosten; 

 

Amendement   40 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 45 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Indien er op nationaal of regionaal niveau 

op de markt geen vraag is naar het gebruik 

van een geharmoniseerde band, kunnen de 

lidstaten in overeenstemming met de op 

grond van Beschikking nr. 676/2002/EG 

vastgestelde harmonisatiemaatregel en 

overeenkomstig de leden 4 en 5 een 

alternatief gebruik van die gehele band of 

een gedeelte daarvan toestaan, met 

inbegrip van het bestaande gebruik, mits: 

Indien er op nationaal of regionaal niveau 

op de markt geen vraag is naar het gebruik 

van een geharmoniseerde band, kunnen de 

lidstaten, in overeenstemming met de op 

grond van Beschikking nr. 676/2002/EG 

vastgestelde harmonisatiemaatregel en 

onverminderd Besluit nr. 243/2012/EU 

van het Europees Parlement en de 

Raad1bis en Besluit nr.../2017/EU van het 

Europees Parlement en de Raad1ter, 
overeenkomstig de leden 4 en 5 een 

alternatief gebruik van die gehele band of 

een gedeelte daarvan toestaan, met 

inbegrip van het bestaande gebruik, mits: 

 _______________ 

 1bis Besluit nr. 243/2012/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 14 

maart 2012 tot vaststelling van een 

meerjarenprogramma voor het 

radiospectrumbeleid (PB L 81 van 

21.3.2012, blz. 7). 

 1ter Besluit nr. .../2017/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 17 

mei 2017 betreffende het gebruik van de 

470-790 MHz-frequentieband in de Unie 

(2017/0027(COD), nog niet in het 

Publicatieblad gepubliceerd). 
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Amendement   41 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 46 – lid 1 – alinea 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de specifieke kenmerken van het 

betrokken radiospectrum; 

(a) de specifieke kenmerken van het 

betrokken radiospectrum en het huidige en 

geplande gebruik van verschillende 

beschikbare radiospectrumbanden; 

 

 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 59 – lid 1 – alinea 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Met het oog op de doelstellingen van 

artikel 3 , bevorderen, en waar nodig 

waarborgen de nationale regelgevende 

instanties overeenkomstig de bepalingen 

van deze richtlijn passende toegang en 

interconnectie, alsook interoperabiliteit van 

diensten, en oefenen zij daarbij hun 

bevoegdheid uit op een wijze die 

bevorderlijk is voor efficiëntie en 

duurzame concurrentie, de implementatie 

van netwerken met zeer hoge capaciteit , 

efficiënte investeringen en innovatie, en 

die de eindgebruikers het grootste voordeel 

biedt. Zij bieden richtsnoeren en stellen de 

procedures inzake het verkrijgen van 

toegang en interconnectie publiekelijk 

beschikbaar teneinde te waarborgen dat 

kleine en middelgrote ondernemingen en 

exploitanten met een beperkt geografisch 

bereik kunnen profiteren van de opgelegde 

verplichtingen. 

Met het oog op de doelstellingen van 

artikel 3 , bevorderen, en waar nodig 

waarborgen de nationale regelgevende 

instanties overeenkomstig de bepalingen 

van deze richtlijn passende toegang en 

interconnectie, alsook interoperabiliteit van 

diensten, en oefenen zij daarbij hun 

bevoegdheid uit op een wijze die 

bevorderlijk is voor efficiëntie en 

duurzame concurrentie, het pluralisme in 

de media, de implementatie van netwerken 

met zeer hoge capaciteit , efficiënte 

investeringen en innovatie, en die de 

eindgebruikers het grootste voordeel biedt. 

Zij bieden richtsnoeren en stellen de 

procedures inzake het verkrijgen van 

toegang en interconnectie publiekelijk 

beschikbaar teneinde te waarborgen dat 

kleine en middelgrote ondernemingen en 

exploitanten met een beperkt geografisch 

bereik kunnen profiteren van de opgelegde 

verplichtingen. 
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Motivering 

Het pluralisme in de media moet uitdrukkelijk worden opgenomen in de opsomming van 

beleidsdoelstellingen die nationale regelgevende instanties kunnen nastreven door 

toegangsverplichtingen op te leggen. Die verwijzing naar het pluralisme in de media strookt 

met het bepaalde in artikel 3, lid 1, en zorgt voor juridische samenhang bij de 

tenuitvoerlegging van het Europees wetboek voor elektronische communicatie door de 

lidstaten. Een van de belangrijkste doelstellingen van deze herziening is ervoor te zorgen dat 

deze richtlijn het pluralisme in de media beschermt. Deze toevoeging is noodzakelijk voor de 

interne logica van de tekst. 

 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 59 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De nationale regelgevende instanties 

moeten in het bijzonder, onverminderd 

maatregelen overeenkomstig artikel 66 ten 

aanzien van ondernemingen met een 

aanmerkelijke marktmacht: 

De nationale regelgevende instanties 

moeten in het bijzonder, onverminderd 

maatregelen overeenkomstig artikel 66 ten 

aanzien van ondernemingen met een 

aanmerkelijke marktmacht onder meer: 

Motivering 

Deze herziening is bedoeld om het huidige regelgevingskader te actualiseren. Deze wijziging 

geeft de nationale regelgevende instanties meer manoeuvreerruimte om de in artikel 59, lid 1 

bedoelde verplichtingen op te leggen. Deze toevoeging is noodzakelijk voor de interne logica 

van de tekst. 

 

 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 59 – lid 3 – alinea 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

nationale regelgevende instanties de 

bevoegdheid hebben om in 

overeenstemming met het recht van de 

Unie aan ondernemingen die elektronische-

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

nationale regelgevende instanties de 

bevoegdheid hebben om in 

overeenstemming met het recht van de 

Unie aan ondernemingen die elektronische-
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communicatienetwerken aanbieden of 

gemachtigd zijn die aan te bieden 

verplichtingen op te leggen in verband met 

het gedeeld gebruik van passieve of actieve 

infrastructuur, of verplichtingen om 

gelokaliseerde overeenkomsten inzake 

roamingtoegang te sluiten, of 

verplichtingen inzake de gezamenlijke 

uitrol van infrastructuurvoorzieningen die 

rechtstreeks noodzakelijk zijn voor de 

lokale verlening van diensten die 

afhankelijk zijn van het gebruik van 

spectrum, wanneer zulks gerechtvaardigd 

is omdat: 

communicatienetwerken aanbieden of 

gemachtigd zijn die aan te bieden 

verplichtingen op te leggen in verband met 

het gedeeld gebruik van passieve of actieve 

infrastructuur, of verplichtingen om 

gelokaliseerde overeenkomsten inzake 

roamingtoegang te sluiten in afgelegen 

gebieden zonder netwerk, of 

verplichtingen inzake de gezamenlijke 

uitrol van infrastructuurvoorzieningen die 

rechtstreeks noodzakelijk zijn voor de 

lokale verlening van diensten die 

afhankelijk zijn van het gebruik van 

spectrum, wanneer zulks gerechtvaardigd 

is omdat: 

Motivering 

In de zogenoemde "witte gebieden" waar door geen enkele marktdeelnemer is geïnvesteerd in 

de uitrol van een netwerk, moeten de uitrol en het delen van een netwerk verplicht worden 

gesteld om eindgebruikers optimale dekking te bieden. In andere gebieden waar door een of 

meer marktdeelnemers in de uitrol van een netwerk is geïnvesteerd, zou het verplichte delen 

van een netwerk de voortzetting van die uitrol sterk afremmen. Marktdeelnemers die hun 

infrastructuurvoorzieningen uitrollen in gebieden waar hun investeringen nauwelijks 

renderen, zouden die investeringen stopzetten als ze ten gevolge van hun inspanningen 

worden verplicht om hun netwerk te delen. 

 

Amendement   45 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 60 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Voorwaarden die in 

overeenstemming met dit artikel worden 

opgelegd doen geen afbreuk aan de 

bevoegdheid van de lidstaten 

verplichtingen op te leggen in verband met 

de presentatie van elektronische 

programmagidsen en soortgelijke 

overzichts- en navigatiefaciliteiten. 

4. Voorwaarden die in 

overeenstemming met deze richtlijn 

worden opgelegd doen geen afbreuk aan de 

bevoegdheid van de lidstaten 

verplichtingen op te leggen in verband met 

de presentatie van elektronische 

programmagidsen en andere overzichts- en 

navigatiefaciliteiten. 

Motivering 

De formulering in verband met overzichts- en navigatiefaciliteiten moet toekomstbestendig en 

technologisch neutraal zijn, en moet niet alleen naar dit artikel verwijzen. Het begrip 

"elektronische programmagids" moet toekomstbestendig geformuleerd worden. Dit 
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amendement is dus noodzakelijk voor de interne logica van de tekst. 

 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 62 – lid 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De nationale regelgevende 

instanties bepalen, zoveel mogelijk 

rekening houdend met de aanbeveling en 

de AMM- richtsnoeren, de relevante 

markten die overeenkomen met de 

nationale omstandigheden, met name 

relevante geografische markten binnen hun 

grondgebied, overeenkomstig de 

beginselen van het mededingingsrecht. De 

nationale regelgevende instanties houden 

rekening met de resultaten van het 

overeenkomstig artikel 22, lid 1, 

uitgevoerde geografische onderzoek. Zij 

volgen de procedures van de artikelen 23 

en 32 voordat zij markten definiëren die 

verschillen van de in de aanbeveling 

genoemde. 

3. De nationale regelgevende 

instanties bepalen, zoveel mogelijk 

rekening houdend met onder meer de 

aanbeveling en de AMM- richtsnoeren, de 

relevante markten die overeenkomen met 

de nationale omstandigheden, met name 

relevante geografische markten binnen hun 

grondgebied, overeenkomstig de 

beginselen van het mededingingsrecht. De 

nationale regelgevende instanties houden 

rekening met de resultaten van het 

overeenkomstig artikel 22, lid 1, 

uitgevoerde geografische onderzoek. Zij 

volgen de procedures van de artikelen 23 

en 32 voordat zij markten definiëren die 

verschillen van de in de aanbeveling 

genoemde. 

Motivering 

Deze herziening is bedoeld om het huidige regelgevingskader te actualiseren. Deze wijziging 

geeft de nationale regelgevende instanties meer speelruimte om rekening te houden met 

specifieke nationale kenmerken bij de afbakening van markten waarvoor mogelijk ex-ante 

toegangsregels gelden, aangezien de beoordeling of een entiteit zich aan de AMM-

richtsnoeren houdt afhangt van de manier waarop de desbetreffende markt is afgebakend. 

Deze toevoeging is daarom noodzakelijk voor de interne logica van de tekst. 

Amendement   47 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 70 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een nationale regelgevende 

instantie kan overeenkomstig artikel 66 aan 

exploitanten verplichtingen opleggen om in 

1. Een nationale regelgevende 

instantie kan overeenkomstig artikel 66 aan 

exploitanten verplichtingen opleggen om in 
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te gaan op redelijke verzoeken om toegang 

tot en gebruik van civieltechnische 

voorzieningen, met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot, gebouwen of toegangen tot 

gebouwen, kabels in gebouwen inclusief 

bedrading, antennes, torens en andere 

ondersteuningsgebouwen, palen, masten, 

kabelgaten, leidingen, inspectieputten, 

mangaten en straatkasten, onder andere 

wanneer uit de marktanalyse blijkt dat het 

weigeren van toegang of verlening van 

toegang onder onredelijke voorwaarden 

met eenzelfde effect de ontwikkeling van 

een door duurzame concurrentie 

gekenmerkte retailmarkt zou belemmeren 

en niet in het belang van de eindgebruiker 

zou zijn. 

te gaan op redelijke verzoeken om toegang 

tot en gebruik van civieltechnische 

voorzieningen, met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot, gebouwen of toegangen tot 

gebouwen, antennes, torens en andere 

ondersteuningsgebouwen, palen, masten, 

kabelgaten, leidingen, inspectieputten, 

mangaten en straatkasten, onder andere 

wanneer uit de marktanalyse blijkt dat het 

weigeren van toegang of verlening van 

toegang onder onredelijke voorwaarden 

met eenzelfde effect de ontwikkeling van 

een door duurzame concurrentie 

gekenmerkte retailmarkt zou belemmeren 

en niet in het belang van de eindgebruiker 

zou zijn. 

 

Amendement   48 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Alleen wanneer een nationale 

regelgevende instantie concludeert dat de 

overeenkomstig artikel 70 opgelegde 

verplichtingen op zichzelf niet zouden 

leiden tot de verwezenlijking van de in 

artikel 3 bedoelde doelstellingen, mag zij , 

overeenkomstig artikel 66, de verplichting 

aan exploitanten opleggen in te gaan op 

redelijke verzoeken om toegang tot en 

gebruik van bepaalde netwerkonderdelen 

en bijbehorende faciliteiten, wanneer de 

nationale regelgevende instantie van 

mening is dat het weigeren van toegang of 

het opleggen van onredelijke voorwaarden 

met eenzelfde effect de ontwikkeling van 

een door duurzame concurrentie 

gekenmerkte detailhandelsmarkt zou 

belemmeren en niet in het belang van de 

eindgebruiker zou zijn. 

Een nationale regelgevende instantie mag, 

overeenkomstig artikel 66, exploitanten de 

verplichting opleggen om in te gaan op 

redelijke verzoeken om toegang tot en 

gebruik van bepaalde netwerkonderdelen 

en bijbehorende faciliteiten, wanneer de 

nationale regelgevende instantie van 

mening is dat het weigeren van toegang of 

het opleggen van onredelijke voorwaarden 

met eenzelfde effect de ontwikkeling van 

een door duurzame concurrentie 

gekenmerkte detailhandelsmarkt zou 

belemmeren en niet in het belang van de 

eindgebruiker zou zijn. 

 

Amendement   49 



 

AD\1124920NL.docx 35/44 PE595.657v02-00 

 NL 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 79 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 

eindgebruikers op hun grondgebied, in het 

licht van de specifieke nationale 

omstandigheden en ten minste op een vaste 

locatie, tegen een betaalbare prijs toegang 

hebben tot functionele-internettoegang en 

spraaktelefoniediensten van een op hun 

grondgebied gespecificeerde kwaliteit, met 

inbegrip van de aansluiting op het net. 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 

eindgebruikers op hun grondgebied, in het 

licht van de specifieke nationale 

omstandigheden en zowel op een vaste 

locatie als via mobiele verbinding, tegen 

een betaalbare prijs toegang hebben tot 

functionele-internettoegang en 

spraaktelefoniediensten van een op hun 

grondgebied gespecificeerde kwaliteit, met 

inbegrip van de aansluiting op het net. 

 

Amendement   50 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 80 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. In het licht van de specifieke 

nationale omstandigheden zorgen de 

lidstaten ervoor dat ondersteuning wordt 

verleend aan eindgebruikers met een laag 

inkomen of bijzondere sociale behoeften 

zodat, minstens op een vaste locatie, een 

betaalbare toegang tot functionele-

internettoegang en spraaktelefoniediensten 

wordt gewaarborgd. 

4. In het licht van de specifieke 

nationale omstandigheden zorgen de 

lidstaten ervoor dat ondersteuning wordt 

verleend aan eindgebruikers met een laag 

inkomen of bijzondere sociale behoeften 

zodat, op een vaste locatie en via mobiele 

verbinding, een betaalbare toegang tot 

functionele-internettoegang en 

spraaktelefoniediensten wordt 

gewaarborgd. 

 

Amendement   51 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 81 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Met name wanneer lidstaten 

besluiten verplichtingen op te leggen om 

de beschikbaarheid op een vaste locatie 

van functionele-internettoegangsdiensten 

als gedefinieerd overeenkomstig artikel 79, 

lid 2, en spraaktelefoniediensten te 

3. Met name wanneer lidstaten 

besluiten verplichtingen op te leggen om 

de beschikbaarheid op een vaste locatie en 

via mobiele verbinding van functionele-

internettoegangsdiensten als gedefinieerd 

overeenkomstig artikel 79, lid 2, en 
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waarborgen, kunnen zij één of meerdere 

ondernemingen aanwijzen om op hun 

volledige grondgebied de beschikbaarheid 

op een vaste locatie van functionele-

internettoegangsdiensten als gedefinieerd 

overeenkomstig artikel 79, lid 2, en 

spraaktelefoniediensten te waarborgen. De 

lidstaten kunnen verschillende 

ondernemingen of groepen van 

ondernemingen aanwijzen die functionele-

internettoegangs- en 

spraaktelefoniediensten op een vaste 

locatie aanbieden en/of verschillende 

gedeelten van het nationale grondgebied 

bestrijken. 

spraaktelefoniediensten te waarborgen, 

kunnen zij één of meerdere ondernemingen 

aanwijzen om op hun volledige 

grondgebied de beschikbaarheid op een 

vaste locatie van functionele-

internettoegangsdiensten als gedefinieerd 

overeenkomstig artikel 79, lid 2, en 

spraaktelefoniediensten te waarborgen. De 

lidstaten kunnen verschillende 

ondernemingen of groepen van 

ondernemingen aanwijzen die functionele-

internettoegangs- en 

spraaktelefoniediensten op een vaste 

locatie en via mobiele verbinding 

aanbieden en/of verschillende gedeelten 

van het nationale grondgebied bestrijken. 

 

Amendement   52 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 81 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Wanneer de lidstaten voor het 

gehele grondgebied of een gedeelte 

daarvan ondernemingen aanwijzen die 

belast worden met het waarborgen van de 

beschikbaarheid van de functionele-

internettoegangsdienst als gedefinieerd 

overeenkomstig artikel 79, lid 2, en 

spraaktelefoniediensten, hanteren zij 

daartoe een efficiënt, objectief, doorzichtig 

en niet-discriminerend aanwijzingssysteem 

waarin geen enkele onderneming a priori 

van aanwijzing is uitgesloten. Deze 

aanwijzingsmethoden zorgen ervoor dat 

functionele internettoegangs- en 

spraaktelefoniediensten op een vaste 

locatie op een kosteneffectieve wijze 

worden aangeboden en kunnen worden 

gebruikt als middel om de nettokosten van 

de universeledienstverplichtingen te 

bepalen in overeenstemming met artikel 

84. 

4. Wanneer de lidstaten voor het 

gehele grondgebied of een gedeelte 

daarvan ondernemingen aanwijzen die 

belast worden met het waarborgen van de 

beschikbaarheid op een vaste locatie en via 

mobiele verbinding van de functionele-

internettoegangsdienst als gedefinieerd 

overeenkomstig artikel 79, lid 2, en 

spraaktelefoniediensten, hanteren zij 

daartoe een efficiënt, objectief, doorzichtig 

en niet-discriminerend aanwijzingssysteem 

waarin geen enkele onderneming a priori 

van aanwijzing is uitgesloten. Deze 

aanwijzingsmethoden zorgen ervoor dat 

functionele internettoegangs- en 

spraaktelefoniediensten op een vaste 

locatie op een kosteneffectieve wijze 

worden aangeboden en kunnen worden 

gebruikt als middel om de nettokosten van 

de universeledienstverplichtingen te 

bepalen in overeenstemming met artikel 

84. 
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Amendement   53 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 81 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Wanneer een overeenkomstig lid 3 

aangewezen onderneming voornemens is 

een belangrijk deel of het geheel van haar 

netwerk voor lokale toegang af te stoten 

naar een afzonderlijke juridische entiteit 

met een ander eigenaarschap, stelt zij de 

nationale regelgevende instantie daarvan 

tijdig in kennis zodat die instantie het 

effect van de geplande transactie kan 

afwegen op het aanbod op een vaste locatie 

van de functionele internettoegangsdienst 

als gedefinieerd overeenkomstig artikel 79, 

lid 2, en spraaktelefoniediensten. De 

nationale regelgevende instantie kan in dit 

verband voorwaarden opleggen, wijzigen 

of schrappen overeenkomstig artikel 13, lid 

2. 

5. Wanneer een overeenkomstig lid 3 

aangewezen onderneming voornemens is 

een belangrijk deel of het geheel van haar 

netwerk voor lokale toegang af te stoten 

naar een afzonderlijke juridische entiteit 

met een ander eigenaarschap, stelt zij de 

nationale regelgevende instantie daarvan 

tijdig in kennis zodat die instantie het 

effect van de geplande transactie kan 

afwegen op het aanbod op een vaste locatie 

en via mobiele verbinding van de 

functionele internettoegangsdienst als 

gedefinieerd overeenkomstig artikel 79, lid 

2, en spraaktelefoniediensten. De nationale 

regelgevende instantie kan in dit verband 

voorwaarden opleggen, wijzigen of 

schrappen overeenkomstig artikel 13, lid 2. 

 

Amendement   54 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 82 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Indien de behoefte aan dergelijke diensten 

naar behoren is aangetoond in het licht van 

nationale omstandigheden, kunnen de 

lidstaten de beschikbaarheid of 

betaalbaarheid van andere diensten dan 

functionele-internettoegangsdiensten als 

gedefinieerd overeenkomstig artikel 79, lid 

2, en spraakcommunicatiediensten op een 

vaste locatie die vόόr [datum] beschikbaar 

waren, blijven waarborgen. Wanneer de 

lidstaten voor hun gehele grondgebied of 

een gedeelte daarvan ondernemingen 

aanwijzen die belast worden met de 

levering van die diensten, is artikel 81 van 

toepassing. Dergelijke verplichtingen 

worden gefinancierd overeenkomstig 

Indien de behoefte aan dergelijke diensten 

naar behoren is aangetoond in het licht van 

nationale omstandigheden, kunnen de 

lidstaten de beschikbaarheid of 

betaalbaarheid van andere diensten dan 

functionele-internettoegangsdiensten als 

gedefinieerd overeenkomstig artikel 79, lid 

2, en spraakcommunicatiediensten op een 

vaste locatie en via mobiele verbinding die 

vόόr [datum] beschikbaar waren, blijven 

waarborgen. Wanneer de lidstaten voor 

hun gehele grondgebied of een gedeelte 

daarvan ondernemingen aanwijzen die 

belast worden met de levering van die 

diensten, is artikel 81 van toepassing. 

Dergelijke verplichtingen worden 
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artikel 85. gefinancierd overeenkomstig artikel 85. 

 

 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 97 – lid 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De nationale regelgevende 

instanties bepalen in het bijzonder op basis 

van de Berec-richtsnoeren de te hanteren 

parameters voor de kwaliteit van de dienst 

en de daartoe te hanteren meetmethoden , 

alsook de inhoud, vorm en wijze van 

bekendmaking van de te publiceren 

informatie, met inbegrip van mogelijke 

kwaliteitscertificeringsregelingen. In 

voorkomend geval kunnen de in bijlage IX 

vermelde parameters, definities en 

meetmethoden worden gebruikt. 

2. De nationale regelgevende 

instanties bepalen in het bijzonder op basis 

van de Berec-richtsnoeren de te hanteren 

parameters voor de kwaliteit van de dienst 

en de daartoe te hanteren meetmethoden , 

alsook de inhoud, vorm en wijze van 

bekendmaking van de te publiceren 

informatie, met inbegrip van mogelijke 

kwaliteitscertificeringsregelingen, teneinde 

ervoor te zorgen dat eindgebruikers, met 

inbegrip van eindgebruikers met een 

handicap, toegang hebben tot 

alomvattende, vergelijkbare, betrouwbare 

en gebruikersvriendelijke informatie. In 

voorkomend geval kunnen de in bijlage IX 

vermelde parameters, definities en 

meetmethoden worden gebruikt. 

 

Amendement  56 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 103 – lid 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Door middel van de in lid 1 

bedoelde maatregelen bevorderen de 

lidstaten de naleving van de relevante 

overeenkomstig artikel 39 gepubliceerde 

normen of specificaties. 

Schrappen 

 

Amendement   57 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 105 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Interoperabiliteit van digitale 

televisieapparatuur voor consumenten 

Interoperabiliteit van digitale televisie- en 

radioapparatuur voor consumenten 

 

 

 

Amendement   58 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 105 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten waarborgen de 

interoperabiliteit van digitale 

televisieapparatuur voor consumenten 

overeenkomstig de desbetreffende 

bepalingen van bijlage X 

De lidstaten waarborgen de 

interoperabiliteit van digitale televisie- en 

radioapparatuur voor consumenten 

overeenkomstig de desbetreffende 

bepalingen van bijlage X. 

Motivering 

Dit amendement is noodzakelijk voor de interne logica en coherentie van de tekst. De 

lidstaten waarborgen overeenkomstig de bepalingen van bijlage X de interoperabiliteit van in 

die bijlage bedoelde radioapparatuur voor consumenten. 

 

 

Amendement   59 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 106 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten kunnen ten aanzien van nader 

bepaalde radio- en televisieomroepkanalen 

en extra daaraan gerelateerde faciliteiten, 

in het bijzonder toegankelijkheidsdiensten 

om een passende toegang voor 

eindgebruikers met een handicap en 

dataondersteunende connected Tv-diensten 

en elektronische programmagidsen 

mogelijk te maken, aan de onder hun 

bevoegdheid ressorterende ondernemingen 

De lidstaten kunnen ten aanzien van nader 

bepaalde radio- en televisieomroepkanalen 

en extra daaraan gerelateerde faciliteiten, 

in het bijzonder toegankelijkheidsdiensten 

om een passende toegang voor 

eindgebruikers met een handicap en 

dataondersteunende connected Tv-diensten 

en elektronische programmagidsen 

mogelijk te maken, aan de onder hun 

bevoegdheid ressorterende ondernemingen 



 

PE595.657v02-00 40/44 AD\1124920NL.docx 

NL 

die elektronische-communicatienetwerken 

aanbieden welke voor de distributie van 

radio- en televisieomroepkanalen naar het 

publiek worden gebruikt, redelijke 

doorgifteverplichtingen ("must carry") 

opleggen indien deze netwerken voor een 

significant aantal eindgebruikers van die 

netwerken het belangrijkste middel zijn 

om radio- en televisieomroepkanalen te 

ontvangen. Dergelijke verplichtingen 

worden alleen opgelegd indien zij 

noodzakelijk zijn om doelstellingen van 

algemeen belang als duidelijk omschreven 

door elke lidstaat te verwezenlijken, en zijn 

evenredig en transparant. 

die elektronische-communicatienetwerken 

en -diensten aanbieden welke voor de 

distributie van radio- en 

televisieomroepkanalen naar het publiek 

worden gebruikt, redelijke 

doorgifteverplichtingen ("must carry") 

opleggen indien deze netwerken door een 

significant aantal eindgebruikers van die 

netwerken worden gebruikt om radio- en 

televisieomroepkanalen te ontvangen. 

Dergelijke verplichtingen worden alleen 

opgelegd indien zij noodzakelijk zijn om 

doelstellingen van algemeen belang als 

duidelijk omschreven door elke lidstaat te 

verwezenlijken, en zijn evenredig en 

transparant. 

Motivering 

Dit amendement is noodzakelijk voor de interne logica van de tekst. Gebruikers hebben 

tegenwoordig ook toegang tot inhoud via elektronischecommunicatiediensten en niet alleen 

via elektronischecommunicatienetwerken. Zij hebben toegang tot inhoud via een breed scala 

aan apparaten en communicatie-infrastructuur. De formulering dient hier up-to-date en 

toekomstbestendig te zijn. Communicatienetwerken zijn niet langer het "belangrijkste 

middel"; die woorden moeten dus worden geschrapt. 

 

Amendement   60 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 106 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Noch lid 1 noch artikel 57, lid 2) 

doen afbreuk aan de mogelijkheid voor 

lidstaten om al dan niet een passende 

vergoeding vast te stellen voor de 

overeenkomstig dit artikel genomen 

maatregelen en er tevens voor te zorgen dat 

er in vergelijkbare omstandigheden geen 

sprake is van discriminatie in de 

behandeling van ondernemingen die 

elektronische-communicatienetwerken 

aanbieden. Wanneer vergoeding wordt 

aangeboden zorgen de lidstaten ervoor dat 

dit gebeurt op evenredige en transparante 

wijze. 

2. Noch lid 1 noch artikel 57, lid 2) 

doen afbreuk aan de mogelijkheid voor 

lidstaten om al dan niet door middel van 

wettelijke bepalingen een passende 

vergoeding vast te stellen voor de 

overeenkomstig dit artikel genomen 

maatregelen en er tevens voor te zorgen dat 

er in vergelijkbare omstandigheden geen 

sprake is van discriminatie in de 

behandeling van ondernemingen die 

elektronische-communicatienetwerken en 

-diensten aanbieden. Wanneer vergoeding 

wordt aangeboden zorgen de lidstaten 

ervoor dat dit gebeurt op evenredige en 

transparante wijze. 
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Motivering 

De lidstaten moeten zorgen voor duidelijkheid en rechtszekerheid met betrekking tot 

onzekerheden omtrent de vergoeding in geval van "must carry"-voorschriften, indien zij 

besluiten dat er zo'n vergoeding wordt verleend. Dit amendement is dus noodzakelijk voor de 

interne logica van de tekst. 

 

 

Amendement   61 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage II – deel II – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) Toegang tot elektronische 

programmagidsen (EPG's) 

b) Toegang tot elektronische 

programmagidsen (EPG's), met inbegrip 

van informatie over connected TV-

diensten en gegevens over de toegang tot 

die diensten. 

Motivering 

Het begrip "elektronische programmagids" moet toekomstbestendig geformuleerd worden. 

 

 

 

Amendement   62 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage V – punt 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) gesprekken en videogesprekken 

(standaardkwaliteit) 

(11) gesprekken en videogesprekken 

(standaardkwaliteit die geschikt is voor het 

gebruik van gebarentaal) 

 

 

Amendement   63 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage V – punt 11 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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 (11 bis) radiodiensten 

Motivering 

Dit amendement is noodzakelijk voor de interne logica en coherentie van de tekst. 

Overeenkomstig artikel 79, lid 2, moeten radiodiensten worden opgenomen in de lijst van 

diensten die de functionele internettoegangsdienst kan ondersteunen. 

 

 

 

Amendement  64 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage X – punt 2 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. INTEROPERABILITEIT VOOR 

ANALOGE EN DIGITALE 

RADIOTOESTELLEN 

 Alle in de Unie beschikbaar gemaakte 

consumentenapparatuur voor het 

ontvangen van radio- en/of audiosignalen 

moet radio op technologisch neutrale 

wijze via analoge en digitale uitzendingen 

en via IP-netwerken kunnen ontvangen. 
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