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Amendement   145 

Notis Marias 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Visum 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Gezien Protocol nr. 1 bij het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie (VWEU) betreffende de rol van de 

nationale parlementen in de Europese 

Unie, 

Or. el 

 

Amendement   146 

Notis Marias 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Visum 1 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Gezien Protocol nr. 2 bij het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie (VWEU) betreffende de toepassing 

van de beginselen van subsidiariteit en 

evenredigheid, 

Or. el 

Amendement   147 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Visum 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Na toezending van het ontwerp van 

wetgevingshandeling aan de nationale 

parlementen, 

Na toezending van het ontwerp van 

wetgevingshandeling aan de nationale 

parlementen, gezien hun gemotiveerd 

advies, 

Or. en 
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Amendement   148 

Morten Helveg Petersen 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) In haar Strategie voor een 

eengemaakte digitale markt heeft de 

Commissie uitgelegd dat zij bij de revisie 

van regelgevingskader inzake 

telecommunicatie het accent zou leggen op 

het stimuleren van investeringen in snelle 

breedbandnetwerken, een consistent op een 

eengemaakte markt gerichte aanpak van 

spectrumbeleid en -beheer, het scheppen 

van de voorwaarden voor een werkelijk 

eengemaakte markt door versnippering van 

de regelgeving te bestrijden, gelijke 

voorwaarden voor alle marktactoren en 

consequente toepassing van de regels en 

een doeltreffender institutioneel 

regelgevingskader. 

(3) In haar Strategie voor een 

eengemaakte digitale markt heeft de 

Commissie uitgelegd dat zij bij de revisie 

van het regelgevingskader inzake 

telecommunicatie het accent zou leggen op 

het stimuleren van investeringen in snelle 

breedbandnetwerken, een consistent op een 

eengemaakte markt gerichte aanpak van 

spectrumbeleid en -beheer, het scheppen 

van de voorwaarden voor een werkelijk 

eengemaakte markt door versnippering van 

de regelgeving te bestrijden, het 

garanderen van een doeltreffende 

bescherming van de consumenten, gelijke 

voorwaarden voor alle marktactoren en 

consequente toepassing van de regels en 

een doeltreffender institutioneel 

regelgevingskader. In de strategie voor 

een digitale eengemaakte markt voor 

Europa werd ook de herziening van 

Richtlijn 2002/58/EG aangekondigd om 

een hoog niveau van bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer voor gebruikers 

van elektronische-communicatiediensten 

en een gelijk speelveld voor alle 

marktdeelnemers te garanderen; 

Or. en 

 

Amendement   149 

Morten Helveg Petersen 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 5 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Deze richtlijn heeft tot doel strekt 

tot het scheppen van een juridisch kader te 

scheppen dat de vrijheid waarborgt om 

elektronische-communicatienetwerken en -

diensten te leveren uitsluitend onder de in 

deze richtlijn bepaalde voorwaarden en met 

inachtneming van eventuele beperkingen 

overeenkomstig artikel 52, lid 1, van het 

Verdrag, met name maatregelen uit hoofde 

van de openbare orde, de openbare 

veiligheid en de volksgezondheid. 

(5) Deze richtlijn heeft tot doel een 

juridisch kader te scheppen dat de vrijheid 

waarborgt om elektronische-

communicatienetwerken en -diensten te 

leveren uitsluitend onder de in deze 

richtlijn bepaalde voorwaarden en met 

inachtneming van eventuele beperkingen 

overeenkomstig artikel 52, lid 1, van het 

Verdrag, met name maatregelen uit hoofde 

van de openbare orde, de openbare 

veiligheid en de volksgezondheid, en 

overeenkomstig artikel 52, lid 1, van het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie (het Handvest). 

Or. en 

 

Amendement   150 

Morten Helveg Petersen 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) De bepalingen van deze richtlijn 

laten de mogelijkheid onverlet dat iedere 

lidstaat noodzakelijke maatregelen treft die 

gerechtvaardigd zijn op grond van de 

artikelen 87 en 45 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie om voor de bescherming van zijn 

essentiële veiligheidsbelangen te zorgen, 

de openbare orde, openbare zeden en de 

openbare veiligheid te garanderen, en het 

onderzoek, de opsporing en de vervolging 

van misdrijven mogelijk te maken, met 

inbegrip van de instelling door de 

nationale regelgevende instanties van 

specifieke en evenredige verplichtingen 

die van toepassing zijn op de leveranciers 

van elektronische-communicatiediensten 

(6) De bepalingen van deze richtlijn 

laten de mogelijkheid onverlet dat iedere 

lidstaat noodzakelijke maatregelen treft die 

gerechtvaardigd zijn op grond van de 

artikelen 87 en 45 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie om voor de bescherming van zijn 

essentiële veiligheidsbelangen te zorgen, 

de openbare orde en de openbare veiligheid 

te garanderen, en het onderzoek, de 

opsporing en de vervolging van misdrijven 

mogelijk te maken, rekening houdend met 

het feit dat de wet in dergelijke 

maatregelen moet voorzien, deze 

maatregelen de essentie van de door het 

Handvest erkende rechten en vrijheden 

moeten eerbiedigen en in 

overeenstemming met artikel 52, lid 1, van 

het Handvest het evenredigheidsbeginsel 
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in acht moeten nemen. 

Or. en 

 

Amendement   151 

Michał Boni 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) De convergentie van de sectoren 

telecommunicatie, media en 

informatietechnologie houdt in dat alle 

elektronische-communicatienetwerken en -

diensten zoveel mogelijk binnen eenzelfde 

in één richtlijn vastgesteld Europees 

wetboek voor elektronische communicatie 

moeten vallen, met uitzondering van 

aspecten waarvoor middels verordeningen 

rechtstreeks toepasselijke regels worden 

vastgesteld. Het is noodzakelijk dat de 

regelgeving inzake elektronische-

communicatienetwerken en -diensten 

wordt gescheiden van de regelgeving 

inzake inhoud. Dit wetboek bestrijkt 

derhalve niet de inhoud van de diensten die 

via elektronische-communicatienetwerken 

met behulp van elektronische-

communicatiediensten worden geleverd, 

zoals de inhoud van omroepprogramma's, 

financiële diensten en bepaalde diensten 

van de informatiemaatschappij, en heeft 

derhalve geen gevolgen voor maatregelen 

die door de Unie of lidstaten, 

overeenkomstig de Uniewetgeving, worden 

genomen om de culturele en taalkundige 

verscheidenheid te bevorderen en het 

pluralisme in de media te garanderen. De 

inhoud van televisieprogramma's valt 

onder Richtlijn 2010/13 van het Europees 

Parlement en de Raad31. Audiovisueel 

beleid en inhoudregulering beogen 

doelstellingen van algemeen belang, zoals 

vrijheid van meningsuiting, pluralisme van 

(7) De convergentie van de sectoren 

telecommunicatie, media en 

informatietechnologie houdt in dat alle 

elektronische-communicatienetwerken en -

diensten zoveel mogelijk binnen eenzelfde 

in één richtlijn vastgesteld Europees 

wetboek voor elektronische communicatie 

moeten vallen, met uitzondering van 

aspecten waarvoor middels verordeningen 

rechtstreeks toepasselijke regels worden 

vastgesteld. Het is noodzakelijk dat de 

regelgeving inzake elektronische-

communicatienetwerken en -diensten 

wordt gescheiden van de regelgeving 

inzake inhoud. Dit wetboek bestrijkt 

derhalve niet de inhoud van de diensten die 

via elektronische-communicatienetwerken 

met behulp van elektronische-

communicatiediensten worden geleverd, 

zoals de inhoud van omroepprogramma's, 

financiële diensten en bepaalde diensten 

van de informatiemaatschappij, en heeft 

derhalve geen gevolgen voor maatregelen 

die door de Unie of lidstaten, 

overeenkomstig de Uniewetgeving, worden 

genomen om de culturele en taalkundige 

verscheidenheid te bevorderen en het 

pluralisme in de media te garanderen. De 

inhoud van televisieprogramma's valt 

onder Richtlijn 2010/13/EU van het 

Europees Parlement en de Raad31. 

Audiovisueel beleid en inhoudregulering 

beogen doelstellingen van algemeen 

belang, zoals vrijheid van meningsuiting, 
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de media, onpartijdigheid, culturele en 

taalkundige verscheidenheid, sociale 

insluiting, consumentenbescherming en de 

bescherming van minderjarigen te 

realiseren. De scheiding tussen de 

regelgeving inzake elektronische 

communicatie en de regelgeving inzake 

inhoud staat er niet aan in de weg dat 

rekening wordt gehouden met de relaties 

die tussen beide bestaan, teneinde 

pluralisme in de media, culturele 

verscheidenheid en 

consumentenbescherming te garanderen. 

pluralisme van de media, onpartijdigheid, 

culturele en taalkundige verscheidenheid, 

sociale insluiting, 

consumentenbescherming en de 

bescherming van minderjarigen te 

realiseren. Elektronische-

communicatienetwerken en -diensten 

vallen echter onder het toepassingsgebied 

van dit wetboek, tenzij ze er uitdrukkelijk 

van worden uitgesloten. De scheiding 

tussen de regelgeving inzake elektronische 

communicatie en de regelgeving inzake 

inhoud staat er niet aan in de weg dat 

rekening wordt gehouden met de relaties 

die tussen beide bestaan, teneinde 

pluralisme in de media, culturele 

verscheidenheid en 

consumentenbescherming te garanderen. 

_________________ _________________ 

31 Richtlijn 2010/13/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 10 maart 2010 

betreffende de coördinatie van bepaalde 

wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen in de lidstaten inzake het 

aanbieden van audiovisuele mediadiensten 

(richtlijn audiovisuele mediadiensten) (PB 

L 95 van 15.4.2010, blz. 1). 

31 Richtlijn 2010/13/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 10 maart 2010 

betreffende de coördinatie van bepaalde 

wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen in de lidstaten inzake het 

aanbieden van audiovisuele mediadiensten 

(richtlijn audiovisuele mediadiensten) (PB 

L 95 van 15.4.2010, blz. 1). 

Or. en 

Motivering 

Elke verplichting dient in overeenstemming te zijn met het proportionaliteitsbeginsel. 

 

Amendement   152 

Morten Helveg Petersen 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) De convergentie van de sectoren 

telecommunicatie, media en 

informatietechnologie houdt in dat alle 

(7) De convergentie van de sectoren 

telecommunicatie, media en 

informatietechnologie houdt in dat alle 
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elektronische-communicatienetwerken en -

diensten zoveel mogelijk binnen eenzelfde 

in één richtlijn vastgesteld Europees 

wetboek voor elektronische communicatie 

moeten vallen, met uitzondering van 

aspecten waarvoor middels verordeningen 

rechtstreeks toepasselijke regels worden 

vastgesteld. Het is noodzakelijk dat de 

regelgeving inzake elektronische-

communicatienetwerken en -diensten 

wordt gescheiden van de regelgeving 

inzake inhoud. Dit wetboek bestrijkt 

derhalve niet de inhoud van de diensten die 

via elektronische-communicatienetwerken 

met behulp van elektronische-

communicatiediensten worden geleverd, 

zoals de inhoud van omroepprogramma's, 

financiële diensten en bepaalde diensten 

van de informatiemaatschappij, en heeft 

derhalve geen gevolgen voor maatregelen 

die door de Unie of lidstaten, 

overeenkomstig de Uniewetgeving, worden 

genomen om de culturele en taalkundige 

verscheidenheid te bevorderen en het 

pluralisme in de media te garanderen. De 

inhoud van televisieprogramma's valt 

onder Richtlijn 2010/13 van het Europees 

Parlement en de Raad31. Audiovisueel 

beleid en inhoudregulering beogen 

doelstellingen van algemeen belang, zoals 

vrijheid van meningsuiting, pluralisme van 

de media, onpartijdigheid, culturele en 

taalkundige verscheidenheid, sociale 

insluiting, consumentenbescherming en de 

bescherming van minderjarigen te 

realiseren. De scheiding tussen de 

regelgeving inzake elektronische 

communicatie en de regelgeving inzake 

inhoud staat er niet aan in de weg dat 

rekening wordt gehouden met de relaties 

die tussen beide bestaan, teneinde 

pluralisme in de media, culturele 

verscheidenheid en 

consumentenbescherming te garanderen. 

elektronische-communicatienetwerken en -

diensten zoveel mogelijk binnen eenzelfde 

in één richtlijn vastgesteld Europees 

wetboek voor elektronische communicatie 

moeten vallen, met uitzondering van 

aspecten waarvoor middels verordeningen 

rechtstreeks toepasselijke regels worden 

vastgesteld. Het is noodzakelijk dat de 

regelgeving inzake elektronische-

communicatienetwerken en -diensten 

wordt gescheiden van de regelgeving 

inzake inhoud. Dit wetboek bestrijkt 

derhalve niet de inhoud van de diensten die 

via elektronische-communicatienetwerken 

met behulp van elektronische-

communicatiediensten worden geleverd, 

zoals de inhoud van omroepprogramma's, 

financiële diensten en bepaalde diensten 

van de informatiemaatschappij, en heeft 

derhalve geen gevolgen voor maatregelen 

die door de Unie of lidstaten, 

overeenkomstig de Uniewetgeving, worden 

genomen om de culturele en taalkundige 

verscheidenheid te bevorderen en het 

pluralisme in de media te garanderen. De 

inhoud van televisieprogramma's valt 

onder Richtlijn 2010/13/EU van het 

Europees Parlement en de Raad31. 

Audiovisueel beleid en inhoudregulering 

beogen doelstellingen van algemeen 

belang, zoals vrijheid van meningsuiting, 

pluralisme van de media, onpartijdigheid, 

culturele en taalkundige verscheidenheid, 

sociale insluiting, 

consumentenbescherming en de 

bescherming van minderjarigen te 

realiseren. De scheiding tussen de 

regelgeving inzake elektronische 

communicatie en de regelgeving inzake 

inhoud staat er niet aan in de weg dat 

rekening wordt gehouden met de relaties 

die tussen beide bestaan, teneinde de 

vrijheid van meningsuiting en informatie, 

pluralisme in de media, culturele 

verscheidenheid, 

consumentenbescherming, privacy en de 

bescherming van persoonsgegevens te 
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garanderen. 

_________________  

31 Richtlijn 2010/13/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 10 maart 2010 

betreffende de coördinatie van bepaalde 

wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen in de lidstaten inzake het 

aanbieden van audiovisuele mediadiensten 

(richtlijn audiovisuele mediadiensten) (PB 

L 95 van 15.4.2010, blz. 1). 

31 Richtlijn 2010/13/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 10 maart 2010 

betreffende de coördinatie van bepaalde 

wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen in de lidstaten inzake het 

aanbieden van audiovisuele mediadiensten 

(richtlijn audiovisuele mediadiensten) (PB 

L 95 van 15.4.2010, blz. 1). 

Or. en 

 

Amendement   153 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) De lidstaten moeten de burgers 

universele toegang kunnen garanderen 

tot een brede waaier van informatie en 

inhoud van goede kwaliteit, die wordt 

geleverd door aanbieders van 

mediadiensten, in het belang van het 

pluralisme van de media, de culturele 

diversiteit en een actief en geïnformeerd 

burgerschap, ongeacht de evolutie van het 

distributiesysteem en de verdienmodellen 

die ermee samenhangen. 

Or. fr 

 

Amendement   154 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) De lidstaten moeten er in het 

belang van het pluralisme van de media, 

de culturele diversiteit en een 

geïnformeerd burgerschap voor zorgen 

dat de burgers universele toegang hebben 

tot een brede waaier van informatie en 

inhoud van publieke waarde die door de 

aanbieders van mediadiensten wordt 

verstrekt, in overeenstemming met de 

evolutie van de mediadistributiesystemen 

en bijbehorende bedrijfsmodellen. 

Or. en 

Motivering 

We moeten de doorgifteverplichtingen en toegangsregels actualiseren, zoals voorgesteld in 

artikel 106. 

 

Amendement   155 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) De lidstaten moeten er in het 

belang van het pluralisme van de media, 

de culturele diversiteit en een 

geïnformeerd burgerschap voor zorgen 

dat de burgers universele toegang hebben 

tot een brede waaier van informatie en 

inhoud van publieke waarde die door de 

aanbieders van mediadiensten wordt 

verstrekt, in overeenstemming met de 

evolutie van de mediadistributiesystemen 

en bijbehorende bedrijfsmodellen. 

Or. en 
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Motivering 

We moeten de doorgifteverplichtingen en toegangsregels actualiseren, zoals voorgesteld in 

artikel 106. 

 

Amendement   156 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

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 

van de uiteenlopende kenmerken van het 

(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 naar onbeperkt gebruik bestaat erin 

glasvezel tot steeds dichter bij de gebruiker 

te brengen en toekomstige netwerken met 

zeer hoge capaciteit zullen 

prestatieparameters vereisen die een 

snelheid van ten minste 100 Mbps van het 

net naar de gebruiker kunnen leveren, die 

na verloop van tijd kan worden 

opgetrokken naar gigabitsnelheden en 

bijdraagt tot de totstandkoming van 

onafgebroken 5G-dekking waarbij geen 

rekening wordt gehouden met variaties in 

de eindgebruikerservaring die het gevolg 

zijn 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. De uitrol van 

netwerken met zeer hoge capaciteit zal de 

mogelijkheden van netwerken verder doen 

toenemen en de weg vrijmaken voor de 
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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. 

uitrol van toekomstige generaties mobiele 

netwerken op basis van een verbeterde 

etherinterface en een dichtere 

netwerkarchitectuur. 

Or. en 

 

Amendement   157 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

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 

(13) De eisen ten aanzien van de 

mogelijkheden van elektronische-

communicatienetwerken liggen steeds 

hoger en zullen ook in de toekomst 

voortdurend stijgen. Terwijl de focus in 

het verleden vooral lag op de algemene 

beschikbaarheid van toenemende down- en 

uplinkbandbreedte voor elke individuele 

gebruiker, worden andere parameters zoals 

de wachttijd, beschikbaarheid en 

veerkrachtigheid van het netwerk 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 
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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 

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. 

vaste netwerkaansluitingen overeen met 

prestaties die vergelijkbaar zijn met die van 

een glasvezelinstallatie tot bij een gebouw, 

dat 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 

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 minstens 

dezelfde prestaties bieden als glasvezel op 

het vlak van de beschikbare down- en 

uplinkbandbreedte, wachttijd, 

beschikbaarheid en veerkrachtigheid van 

het netwerk. 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. Om 

rekening te houden met toekomstige, 

technische ontwikkelingen moeten de 

prestatiekenmerken van "netwerken met 

zeer hoge capaciteit" in de toekomst 

aangepast of aangevuld kunnen worden 

indien dit nodig is om de doelstellingen 

van deze richtlijn te behalen. 

Or. de 

Motivering 

In Zukunft werden die Anforderungen an Telekommunikationsinfrastrukturen im industriellen 

und privaten Bereich unentwegt steigen. Die Förderung des Netzausbaus sollte sich deshalb 

auf die leistungsfähigste, auf dem Markt verfügbare Technologie fokussieren, um bereits 

heute die Weichen für eine tragfähige und zukunftsgerichtete 

Telekommunikationsinfrastruktur zu stellen. Zur Zeit stellen Glasfaserleitungen die State-of-



 

PE602.947v01-00 14/178 AM\1122801NL.docx 

NL 

the-Art Technologie in diesem Bereich dar. Trotzdem sollten "Netze mit sehr hoher 

Kapazität" dynamisch definiert werden und Technologien mit dem gleichen 

Leistungsvermögen sowie mögliche künftige Entwicklungen ebenfalls berücksichtigen, um 

Innovationen im Bereich des Netzausbaus anzuregen. 

 

Amendement   158 

Angelika Niebler, Markus Pieper, Herbert Reul 

 

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 

van de uiteenlopende kenmerken van het 

(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 

van de uiteenlopende kenmerken van het 
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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. 

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. Op dit ogenblik 

bieden glasvezelcomponenten de best 

beschikbare netwerkprestaties. De 

definitie van "netwerk met zeer hoge 

capaciteit" moet in de toekomst kunnen 

worden aangepast in het licht van de 

evoluerende technologieën en de telkens 

nieuwe marktomstandigheden. 

Or. de 

Motivering 

Het uit glasvezelcomponenten bestaande elektronische-communicatienetwerk biedt 

momenteel de best beschikbare netwerkprestaties met betrekking tot de bijbehorende 

prestatieparameters. De technologische ontwikkeling gaat echter steeds verder en in de 

lidstaten ontstaan er telkens nieuwe marktomstandigheden. Daarom moeten wijzigingen aan 

de huidige definitie in de toekomst mogelijk zijn. 

 

Amendement   159 

Kathleen Van Brempt 

 

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 

(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 
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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 

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 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. 

Teneinde de verbetering en evolutie van 

andere technologieën mogelijk te maken, 

moet worden vermeden dat de aandacht 

uitsluitend gaat naar glasvezel en moet 

het beginsel van technologische 

neutraliteit worden geëerbiedigd.  

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 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 
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etherinterface en een dichtere 

netwerkarchitectuur. 

Or. en 

 

Amendement   160 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

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 

van de uiteenlopende kenmerken van het 

(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 

van de uiteenlopende kenmerken van het 
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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. 

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. Aangezien netwerken 

met zeer hoge capaciteit voor de 

eindgebruikers bedoeld zijn, moet een 

evaluatie van hun ervaringen met 

snelheid, wachttijd of betrouwbaarheid 

worden verricht. 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. 

Or. de 

 

Amendement   161 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

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 

(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 
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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 

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. 

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 

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 bijdragen 

tot het overbruggen van de geografische 

digitale kloof en een kosteneffectieve 

upgrading naar 

hogesnelheidsconnectiviteit en diensten 

van hoge kwaliteit in gebieden zonder 

dekking of met een lage dekking mogelijk 

maken. 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. 

Or. en 

 

Amendement   162 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 

 



 

PE602.947v01-00 20/178 AM\1122801NL.docx 

NL 

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 

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 

(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 voldoen aan de behoeften van 

de meest veeleisende eindgebruikers die in 

sterke mate digitaal werken, vergelijkbaar 

met de prestaties die een netwerk dat uit 

optische componenten bestaat, bij het 

distributiepunt kan bieden. Dit stemt voor 

vaste netwerkaansluitingen overeen met 

prestaties die vergelijkbaar zijn met die van 

een glasvezelinstallatie tot bij 

eengezinswoningen of appartementen, die 

als het distributiepunt worden 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 

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 
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etherinterface en een dichtere 

netwerkarchitectuur. 

uitrol van toekomstige generaties mobiele 

netwerken op basis van een verbeterde 

etherinterface en een dichtere 

netwerkarchitectuur. 

Or. en 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de logica binnen de tekst. 

 

Amendement   163 

Martina Werner 

 

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 

(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 in een bedrijfspand, meer- 

of eengezinswoning 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 
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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 

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. 

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 

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. 

Or. de 

 

Amendement   164 

Eva Kaili 

 

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 

(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 
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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 

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. 

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 panden, die 

als het distributiepunt worden 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 

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. 

Or. en 

Motivering 

De maatstaf moet niet alleen bestaan uit gebouwen, maar uit eender welk betrokken pand. De 

doelstellingen voor de sociaaleconomische factoren (kantoren, scholen enz.) zijn anders dan 

voor eengezinswoningen en we moeten zo inclusief mogelijk zijn. 

 

Amendement   165 
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Michał Boni, Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek 

 

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 

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 

(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 de panden, 

die als het distributiepunt worden 

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 

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 vaste 

netwerken met zeer hoge capaciteit in een 
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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. 

glasvezel-naar-woning-configuratie en de 

backhaulcapaciteit daarvan zullen eerste 

vereisten zijn voor het succes van de uitrol 

van toekomstige generaties mobiele 

netwerken (5G) op basis van een dichtere 

netwerkarchitectuur. 

Or. en 

Motivering 

The overarching objective of the Code is to stimulate the roll-out of networks which can serve 

the future demands of European businesses and citizens. The term very high capacity network 

seeks to define what future state of the art electronic communications infrastructure look like. 

It is suggested to clarify the definition in a way that ensures that very high capacity networks 

benefit the roll-out of 5G networks in the sense that they provide the backhaul for these 

mobile networks. Future 5G ultra-dense and heavy traffic cells have to be connected to a 

backhaul with very high requirements in terms of capacity, latency, and availability. The 

proposal also takes into account the need to ensure technology neutrality since the definition 

of very high capacity network is not based on any given technology. 

 

Amendement   166 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Marisa Matias, Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

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 

(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 
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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 

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. 

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 de panden, 

die als het distributiepunt worden 

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 

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. 

Or. en 

Motivering 

Verduidelijking dat de definitie niet is beperkt tot meergezinswoningen, maar ook andere 

panden omvat, zoals kantoren, boerderijen, eengezinswoningen, tehuizen enz. 

 

Amendement   167 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 
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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 

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 

(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 panden, die 

als het distributiepunt worden 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 

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 
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toenemen en de weg vrijmaken voor de 

uitrol van toekomstige generaties mobiele 

netwerken op basis van een verbeterde 

etherinterface en een dichtere 

netwerkarchitectuur. 

uitrol van toekomstige generaties mobiele 

netwerken op basis van een verbeterde 

etherinterface en een dichtere 

netwerkarchitectuur. 

Or. en 

Motivering 

De maatstaf moet niet alleen bestaan uit gebouwen, maar uit eender welk betrokken pand. De 

doelstellingen voor de sociaaleconomische factoren (kantoren, scholen enz.) zijn anders dan 

voor eengezinswoningen en we moeten zo inclusief mogelijk zijn. 

 

Amendement   168 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 14 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (14 bis) Er blijven zeer aanzienlijke 

prijsverschillen bestaan, zowel voor vaste 

als mobiele communicatie, tussen spraak- 

en sms-communicatie in eigen land en 

communicatie die in een andere lidstaat 

wordt afgegeven. Hoewel er aanzienlijke 

verschillen bestaan tussen landen, 

aanbieders en tariefpakketten en tussen 

vaste en mobiele diensten, blijft dit 

zwakkere consumenten treffen en blijft dit 

de naadloze communicatie binnen de EU 

hinderen. Aanzienlijke 

retailprijsverschillen tussen elektronische-

communicatiediensten die in dezelfde 

lidstaten worden afgegeven en die welke 

in een andere lidstaat worden afgegeven, 

moeten daarom worden gerechtvaardigd 

aan de hand van objectieve criteria. 

Or. en 
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Motivering 

Introductie van het voorstel voor het nieuwe 92 bis. 

 

Amendement   169 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) De voor communicatie gebruikte 

diensten en de technische middelen 

waarmee ze worden geleverd, zijn sterk 

veranderd. Eindgebruikers maken in plaats 

van traditionele spraaktelefonie, 

tekstberichten (SMS) en e-mail steeds meer 

gebruik van functioneel gelijkwaardige 

onlinediensten zoals voice over IP, 

berichtendiensten en webmail. Om ervoor 

te zorgen dat eindgebruikers bij het gebruik 

van functioneel gelijkwaardige diensten 

dezelfde reële bescherming genieten, moet 

een toekomstgerichte definitie van 

elektronische-communicatiediensten niet 

uitsluiten gebaseerd zijn op technische 

parameters maar vanuit functioneel 

oogpunt worden benaderd. De draagwijdte 

van de nodige regulering moet afgestemd 

worden op de doelstellingen van algemeen 

belang. Hoewel het "overbrengen van 

signalen" een belangrijke parameter blijft 

om te bepalen welke diensten onder deze 

richtlijn vallen, moet de definitie ook van 

toepassing zijn op andere diensten 

waarmee communicatie tot stand kan 

worden gebracht. Vanuit het standpunt van 

de eindgebruiker heeft het geen belang of 

de aanbieder zelf signalen overbrengt, dan 

wel of de communicatie via een 

internettoegangsdienst tot stand komt. De 

gewijzigde definitie van elektronische-

communicatiediensten moet derhalve drie 

types diensten omvatten, die elkaar 

gedeeltelijk kunnen overlappen, namelijk 

(15) De voor communicatie gebruikte 

diensten en de technische middelen 

waarmee ze worden geleverd, zijn sterk 

veranderd. Eindgebruikers maken in plaats 

van traditionele spraaktelefonie, 

tekstberichten (SMS) en e-mail steeds meer 

gebruik van functioneel gelijkwaardige 

onlinediensten zoals voice over IP, 

berichtendiensten en webmail, hoewel ze 

deze nog altijd niet beschouwen als 

vervangingsmiddelen van traditionele 

spraakdiensten, doordat zij verschillende 

niveaus van kwaliteit, veiligheid en 

interoperabiliteit blijven zien. Om ervoor 

te zorgen dat eindgebruikers bij het gebruik 

van functioneel gelijkwaardige diensten 

dezelfde reële bescherming genieten, moet 

een toekomstgerichte definitie van 

elektronische-communicatiediensten niet 

uitsluitend gebaseerd zijn op technische 

parameters maar zoveel mogelijk vanuit 

functioneel oogpunt worden benaderd. De 

bestaande verschillen tussen de diensten 

moeten echter worden erkend, aangezien 

onlinediensten zoals voice over IP in de 

meeste gevallen worden verstrekt zonder 

noemenswaardige controle over het 

netwerk dat de communicatie mogelijk 

maakt, maar de eindgebruiker wel de 

mogelijkheid bieden om gemakkelijker 

van de ene dienst over te schakelen op de 

andere dan bij traditionele 

communicatiediensten het geval is. De 

draagwijdte van de nodige regulering moet 
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internettoegangsdiensten overeenkomstig 

de definitie in artikel 2, lid 2, van 

Verordening (EU) 2015/2120, persoonlijke 

communicatiediensten als gedefinieerd in 

deze richtlijn en diensten die hoofdzakelijk 

of volledig uit het overbrengen van 

signalen bestaan. De definitie van 

elektronische-communicatiediensten moet 

een einde maken aan de dubbelzinnige 

situaties bij de toepassing van de vorige 

definitie en ervoor zorgen dat de specifieke 

rechten en verplichtingen in het kader van 

de verschillende soorten diensten 

doelgericht en per bepaling kunnen worden 

toegepast. De verwerking van 

persoonsgegevens door elektronische-

communicatiediensten, al dan niet tegen 

vergoeding, moet gebeuren 

overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG, die op 

25 mei 2018 wordt vervangen door 

Verordening (EU) 2016/679 (algemene 

verordening gegevensbescherming)37. 

afgestemd worden op de doelstellingen van 

algemeen belang. Hoewel het 

"overbrengen van signalen" een belangrijke 

parameter blijft om te bepalen welke 

diensten onder deze richtlijn vallen, moet 

de definitie ook evenredig van toepassing 

zijn op andere diensten waarmee 

communicatie tot stand kan worden 

gebracht om de beste resultaten op te 

leveren voor de eindgebruikers. Vanuit het 

standpunt van de eindgebruiker heeft het 

geen belang of de aanbieder zelf signalen 

overbrengt, dan wel of de communicatie 

via een internettoegangsdienst tot stand 

komt. Daarom mogen deze diensten niet 

worden gedefinieerd op grond van de 

gebruikte technologie, maar in plaats 

daarvan op basis van de legitieme 

verwachtingen van de eindgebruikers, 

afhankelijk van bijvoorbeeld de betaalde 

prijs of het gemak waarmee het contract 

kan worden beëindigd. De gewijzigde 

definitie van elektronische-

communicatiediensten moet derhalve drie 

types diensten omvatten, die elkaar 

gedeeltelijk kunnen overlappen, namelijk 

internettoegangsdiensten overeenkomstig 

de definitie in artikel 2, lid 2, van 

Verordening (EU) 2015/2120, persoonlijke 

communicatiediensten als gedefinieerd in 

deze richtlijn en diensten die hoofdzakelijk 

of volledig uit het overbrengen van 

signalen bestaan. Deze laatste categorie 

omvat geen diensten waarbij 

connectiviteit wordt verstrekt als 

inputproduct voor geconnecteerde 

apparatuur of "slimme goederen" of waar 

de aanbieding van connectiviteit met 

dergelijke producten afhankelijk is van 

een contract met de eindgebruiker, 

aangezien deze volgens de richtlijn inzake 

contracten voor de levering van digitale 

inhoud worden beschouwd als ingebedde 

digitale inhoud of diensten. De definitie 

van elektronische-communicatiediensten 

moet een einde maken aan de 

dubbelzinnige situaties bij de toepassing 

van de vorige definitie en ervoor zorgen 
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dat de specifieke rechten en verplichtingen 

in het kader van de verschillende soorten 

diensten doelgericht en per bepaling 

kunnen worden toegepast. De verwerking 

van persoonsgegevens door elektronische-

communicatiediensten, al dan niet tegen 

vergoeding, moet gebeuren 

overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG, die op 

25 mei 2018 wordt vervangen door 

Verordening (EU) 2016/679 (algemene 

verordening gegevensbescherming)37. 

_________________ _________________ 

37 Verordening (EU) 2016/679 van het 

Europees Parlement en de Raad van 27 

april 2016 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van Richtlijn 

95/46/EG (algemene verordening 

gegevensbescherming) (PB L 119 van 

4.5.2016, blz. 1). 

37 Verordening (EU) 2016/679 van het 

Europees Parlement en de Raad van 27 

april 2016 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van Richtlijn 

95/46/EG (algemene verordening 

gegevensbescherming) (PB L 119 van 

4.5.2016, blz. 1). 

Or. en 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de logica binnen de tekst. 

 

Amendement   170 

Morten Helveg Petersen 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) De voor communicatie gebruikte 

diensten en de technische middelen 

waarmee ze worden geleverd, zijn sterk 

veranderd. Eindgebruikers maken in plaats 

van traditionele spraaktelefonie, 

tekstberichten (SMS) en e-mail steeds meer 

gebruik van functioneel gelijkwaardige 

(15) De voor communicatie gebruikte 

diensten en de technische middelen 

waarmee ze worden geleverd, zijn sterk 

veranderd. Eindgebruikers maken in plaats 

van traditionele spraaktelefonie, 

tekstberichten (SMS) en e-mail steeds meer 

gebruik van functioneel gelijkwaardige 
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onlinediensten zoals voice over IP, 

berichtendiensten en webmail. Om ervoor 

te zorgen dat eindgebruikers bij het gebruik 

van functioneel gelijkwaardige diensten 

dezelfde reële bescherming genieten, moet 

een toekomstgerichte definitie van 

elektronische-communicatiediensten niet 

uitsluiten gebaseerd zijn op technische 

parameters maar vanuit functioneel 

oogpunt worden benaderd. De draagwijdte 

van de nodige regulering moet afgestemd 

worden op de doelstellingen van algemeen 

belang. Hoewel het "overbrengen van 

signalen" een belangrijke parameter blijft 

om te bepalen welke diensten onder deze 

richtlijn vallen, moet de definitie ook van 

toepassing zijn op andere diensten 

waarmee communicatie tot stand kan 

worden gebracht. Vanuit het standpunt van 

de eindgebruiker heeft het geen belang of 

de aanbieder zelf signalen overbrengt, dan 

wel of de communicatie via een 

internettoegangsdienst tot stand komt. De 

gewijzigde definitie van elektronische-

communicatiediensten moet derhalve drie 

types diensten omvatten, die elkaar 

gedeeltelijk kunnen overlappen, namelijk 

internettoegangsdiensten overeenkomstig 

de definitie in artikel 2, lid 2, van 

Verordening (EU) 2015/2120, persoonlijke 

communicatiediensten als gedefinieerd in 

deze richtlijn en diensten die hoofdzakelijk 

of volledig uit het overbrengen van 

signalen bestaan. De definitie van 

elektronische-communicatiediensten moet 

een einde maken aan de dubbelzinnige 

situaties bij de toepassing van de vorige 

definitie en ervoor zorgen dat de specifieke 

rechten en verplichtingen in het kader van 

de verschillende soorten diensten 

doelgericht en per bepaling kunnen worden 

toegepast. De verwerking van 

persoonsgegevens door elektronische-

communicatiediensten, al dan niet tegen 

vergoeding, moet gebeuren 

overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG, die op 

25 mei 2018 wordt vervangen door 

Verordening (EU) 2016/679 (algemene 

onlinediensten zoals voice over IP, 

berichtendiensten en webmail. Om ervoor 

te zorgen dat eindgebruikers en hun 

rechten bij het gebruik van functioneel 

gelijkwaardige diensten dezelfde reële 

bescherming genieten, moet een 

toekomstgerichte definitie van 

elektronische-communicatiediensten niet 

uitsluitend gebaseerd zijn op technische 

parameters maar vanuit functioneel 

oogpunt worden benaderd. De draagwijdte 

van de nodige regulering moet afgestemd 

worden op de doelstellingen van algemeen 

belang. Hoewel het "overbrengen van 

signalen" een belangrijke parameter blijft 

om te bepalen welke diensten onder deze 

richtlijn vallen, moet de definitie ook van 

toepassing zijn op andere diensten 

waarmee communicatie tot stand kan 

worden gebracht. Vanuit het standpunt van 

de eindgebruikers en de bescherming van 

hun rechten heeft het geen belang of de 

aanbieder zelf signalen overbrengt, dan wel 

of de communicatie via een 

internettoegangsdienst tot stand komt. De 

gewijzigde definitie van elektronische-

communicatiediensten moet derhalve drie 

types diensten omvatten, die elkaar 

gedeeltelijk kunnen overlappen, namelijk 

internettoegangsdiensten overeenkomstig 

de definitie in artikel 2, lid 2, van 

Verordening (EU) 2015/2120, persoonlijke 

communicatiediensten als gedefinieerd in 

deze richtlijn en diensten die hoofdzakelijk 

of volledig uit het overbrengen van 

signalen bestaan. De definitie van 

elektronische-communicatiediensten moet 

een einde maken aan de dubbelzinnige 

situaties bij de toepassing van de vorige 

definitie en ervoor zorgen dat de specifieke 

rechten en verplichtingen in het kader van 

de verschillende soorten diensten 

doelgericht en per bepaling kunnen worden 

toegepast. De verwerking van 

persoonsgegevens door elektronische-

communicatiediensten, al dan niet tegen 

vergoeding, moet gebeuren 

overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG, die op 
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verordening gegevensbescherming)37. 25 mei 2018 wordt vervangen door 

Verordening (EU) 2016/679 (algemene 

verordening gegevensbescherming)37. 

_________________ _________________ 

37 Verordening (EU) 2016/679 van het 

Europees Parlement en de Raad van 27 

april 2016 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van Richtlijn 

95/46/EG (algemene verordening 

gegevensbescherming) (PB L 119 van 

4.5.2016, blz. 1). 

37 Verordening (EU) 2016/679 van het 

Europees Parlement en de Raad van 27 

april 2016 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van Richtlijn 

95/46/EG (algemene verordening 

gegevensbescherming) (PB L 119 van 

4.5.2016, blz. 1). 

Or. en 

 

Amendement   171 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) De voor communicatie gebruikte 

diensten en de technische middelen 

waarmee ze worden geleverd, zijn sterk 

veranderd. Eindgebruikers maken in plaats 

van traditionele spraaktelefonie, 

tekstberichten (SMS) en e-mail steeds meer 

gebruik van functioneel gelijkwaardige 

onlinediensten zoals voice over IP, 

berichtendiensten en webmail. Om ervoor 

te zorgen dat eindgebruikers bij het gebruik 

van functioneel gelijkwaardige diensten 

dezelfde reële bescherming genieten, moet 

een toekomstgerichte definitie van 

elektronische-communicatiediensten niet 

uitsluiten gebaseerd zijn op technische 

parameters maar vanuit functioneel 

oogpunt worden benaderd. De draagwijdte 

van de nodige regulering moet afgestemd 

worden op de doelstellingen van algemeen 

belang. Hoewel het "overbrengen van 

(15) De voor communicatie gebruikte 

diensten en de technische middelen 

waarmee ze worden geleverd, zijn sterk 

veranderd. Eindgebruikers maken in plaats 

van traditionele spraaktelefonie, 

tekstberichten (SMS) en e-mail steeds meer 

gebruik van functioneel gelijkwaardige 

onlinediensten zoals voice over IP, 

berichtendiensten en webmail. Om ervoor 

te zorgen dat eindgebruikers bij het gebruik 

van functioneel gelijkwaardige diensten 

dezelfde reële bescherming genieten, moet 

een toekomstgerichte definitie van 

elektronische-communicatiediensten niet 

uitsluitend gebaseerd zijn op technische 

parameters maar vanuit functioneel 

oogpunt worden benaderd. De draagwijdte 

van de nodige regulering moet afgestemd 

worden op de doelstellingen van algemeen 

belang. Hoewel dankzij het "overbrengen 
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signalen" een belangrijke parameter blijft 

om te bepalen welke diensten onder deze 

richtlijn vallen, moet de definitie ook van 

toepassing zijn op andere diensten 

waarmee communicatie tot stand kan 

worden gebracht. Vanuit het standpunt van 

de eindgebruiker heeft het geen belang of 

de aanbieder zelf signalen overbrengt, dan 

wel of de communicatie via een 

internettoegangsdienst tot stand komt. De 

gewijzigde definitie van elektronische-

communicatiediensten moet derhalve drie 

types diensten omvatten, die elkaar 

gedeeltelijk kunnen overlappen, namelijk 

internettoegangsdiensten overeenkomstig 

de definitie in artikel 2, lid 2, van 

Verordening (EU) 2015/2120, persoonlijke 

communicatiediensten als gedefinieerd in 

deze richtlijn en diensten die hoofdzakelijk 

of volledig uit het overbrengen van 

signalen bestaan. De definitie van 

elektronische-communicatiediensten moet 

een einde maken aan de dubbelzinnige 

situaties bij de toepassing van de vorige 

definitie en ervoor zorgen dat de specifieke 

rechten en verplichtingen in het kader van 

de verschillende soorten diensten 

doelgericht en per bepaling kunnen worden 

toegepast. De verwerking van 

persoonsgegevens door elektronische-

communicatiediensten, al dan niet tegen 

vergoeding, moet gebeuren 

overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG, die op 

25 mei 2018 wordt vervangen door 

Verordening (EU) 2016/679 (algemene 

verordening gegevensbescherming)37. 

van signalen" transmissiediensten 

eveneens onder deze richtlijn vallen, moet 

de definitie ook van toepassing zijn op 

andere diensten waarmee communicatie tot 

stand kan worden gebracht. Vanuit het 

standpunt van de eindgebruiker heeft het 

geen belang of de aanbieder zelf signalen 

overbrengt, dan wel of de communicatie 

via een internettoegangsdienst tot stand 

komt. De gewijzigde definitie van 

elektronische-communicatiediensten moet 

derhalve drie types diensten omvatten, die 

elkaar gedeeltelijk kunnen overlappen, 

namelijk internettoegangsdiensten 

overeenkomstig de definitie in artikel 2, 

lid 2, van Verordening (EU) 2015/2120, 

persoonlijke communicatiediensten als 

gedefinieerd in deze richtlijn en diensten 

die hoofdzakelijk of volledig uit het 

overbrengen van signalen bestaan. De 

derde categorie sluit diensten uit die 

worden aangemerkt als persoonlijke 

communicatiediensten zoals gedefinieerd 

in artikel 2, lid 5, van dit wetboek, 

diensten van de informatiemaatschappij 

zoals gedefinieerd in artikel 1 van 

Richtlijn 98/34/EG, en diensten die 

redactioneel toezicht verschaffen of 

uitoefenen over inhoud die wordt 

overgebracht met behulp van 

elektronische-communicatienetwerken en 

-diensten. De definitie van elektronische-

communicatiediensten moet een einde 

maken aan de dubbelzinnige situaties bij de 

toepassing van de vorige definitie en 

ervoor zorgen dat de specifieke rechten en 

verplichtingen in het kader van de 

verschillende soorten diensten doelgericht 

en per bepaling kunnen worden toegepast. 

De verwerking van persoonsgegevens door 

elektronische-communicatiediensten, al 

dan niet tegen vergoeding, moet gebeuren 

overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG, die op 

25 mei 2018 wordt vervangen door 

Verordening (EU) 2016/679 (algemene 

verordening gegevensbescherming)37. 

_________________ _________________ 
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37 Verordening (EU) 2016/679 van het 

Europees Parlement en de Raad van 27 

april 2016 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van Richtlijn 

95/46/EG (algemene verordening 

gegevensbescherming) (PB L 119 van 

4.5.2016, blz. 1). 

37 Verordening (EU) 2016/679 van het 

Europees Parlement en de Raad van 27 

april 2016 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van Richtlijn 

95/46/EG (algemene verordening 

gegevensbescherming) (PB L 119 van 

4.5.2016, blz. 1). 

Or. en 

 

Amendement   172 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 16 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Om onder de definitie van 

elektronische-communicatiediensten te 

vallen moet een dienst normaal gezien 

tegen vergoeding worden aangeboden. In 

de digitale economie zijn marktdeelnemers 

steeds meer van oordeel dat informatie 

over gebruikers een financiële waarde 

bezit. Elektronische-communicatiediensten 

worden vaak aangeboden tegen een andere 

tegenprestatie dan geld, bijvoorbeeld 

toegang tot persoonsgegevens of andere 

gegevens. Het begrip vergoeding moet 

daarom worden verruimd tot situaties 

waarin een aanbieder van diensten de 

eindgebruiker actief verzoekt 

persoonsgegevens te verstrekken en de 

eindgebruikers die gegevens actief op 

directe of indirecte wijze aan de aanbieder 

verstrekt, bijvoorbeeld zijn naam en e-

mailadres of andere gegevens. Het moet 

ook van toepassing zijn op situaties 

waarin de dienstverrichter actief 

informatie verzamelt zonder dat de 

eindgebruiker die actief verstrekt, zoals 

persoonsgegevens, waaronder het IP-

(16) Om onder de definitie van 

elektronische-communicatiediensten te 

vallen moet een dienst normaal gezien 

tegen vergoeding worden aangeboden. In 

de digitale economie zijn marktdeelnemers 

steeds meer van oordeel dat informatie 

over gebruikers een financiële waarde 

bezit. Elektronische-communicatiediensten 

worden soms aangeboden tegen 

persoonsgegevens waarbij die gegevens 

worden gebruikt op een manier die verder 

gaat dan die essentieel is voor de 

uitvoering van het contract. Het begrip 

vergoeding moet daarom worden verruimd 

tot situaties waarin een aanbieder van 

diensten de eindgebruiker verzoekt 

persoonsgegevens te verstrekken en de 

eindgebruiker die gegevens op directe of 

indirecte wijze verstrekt, waarna deze 

worden gebruikt voor een doel dat niet 

noodzakelijk de uitvoering van het 

contract is. Overeenkomstig de rechtspraak 

van het Hof van Justitie van de Europese 

Unie inzake artikel 57 VWEU38 is er ook 

sprake van dienstverrichting tegen 
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adres, of andere automatisch 

gegenereerde informatie, zoals informatie 

die door cookies wordt verzameld en 

doorgegeven. Overeenkomstig de 

rechtspraak van het Hof van Justitie van de 

Europese Unie inzake artikel 57 VWEU38 

is er ook sprake van dienstverrichting tegen 

vergoeding als bedoeld in het Verdrag 

wanner de aanbieder van de dienst wordt 

betaald door een derde partij en niet door 

de ontvanger van de dienst. Het begrip 

vergoeding moet daarom ook van 

toepassing zijn op situaties waarin een 

eindgebruiker als voorwaarde om toegang 

te krijgen tot de dienst wordt blootgesteld 

aan reclame, of waarin de dienstverrichter 

de verzamelde gegevens te gelde maakt. 

vergoeding als bedoeld in het Verdrag 

wanner de aanbieder van de dienst wordt 

betaald door een derde partij en niet door 

de ontvanger van de dienst. Het begrip 

vergoeding moet daarom ook van 

toepassing zijn op situaties waarin een 

eindgebruiker als voorwaarde om toegang 

te krijgen tot de dienst wordt blootgesteld 

aan reclame, of waarin de dienstverrichter 

de verzamelde gegevens te gelde maakt. 

_________________ _________________ 

38 Zaak C-352/85 Bond van Adverteerders 

en anderen vs. Staat der Nederlanden, 

EU:C:1988:196. 

38 Zaak C-352/85 Bond van Adverteerders 

en anderen vs. Staat der Nederlanden, 

EU:C:1988:196. 

Or. en 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de logica binnen de tekst. 

 

Amendement   173 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 17 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Persoonlijke communicatiediensten 

zijn diensten die een interactieve 

uitwisseling van informatie tussen 

personen mogelijk maken, zoals 

traditionele telefoongesprekken tussen 

twee personen, maar ook alle soorten e-

mails, berichtendiensten of groepchats. 

Persoonlijke communicatiediensten 

(17) Persoonlijke communicatiediensten 

zijn diensten die een interactieve 

uitwisseling van informatie tussen 

personen mogelijk maken. Persoonlijke 

communicatiediensten omvatten alleen 

communicatie tussen een door de afzender 

van de communicatie bepaald aantal, d.w.z. 

een niet potentieel oneindig aantal, 
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omvatten alleen communicatie tussen een 

door de afzender van de communicatie 

bepaald aantal, d.w.z. een niet potentieel 

oneindig aantal, natuurlijke personen. 

Communicatie waarbij rechtspersonen zijn 

betrokken, moet onder de definitie vallen 

wanneer natuurlijke personen namens die 

rechtspersoon handelen of minstens bij één 

kant van de communicatie zijn betrokken. 

Interactieve communicatie betekent dat de 

dienst de ontvanger van de informatie de 

mogelijkheid biedt te antwoorden. 

Diensten die niet aan deze eisen voldoen, 

zoals lineaire uitzendingen, video op 

verzoek, websites, sociale netwerken, blogs 

of de uitwisseling van informatie tussen 

machines, mogen niet als persoonlijke 

communicatiediensten worden beschouwd. 

In uitzonderlijke gevallen moet een dienst 

niet als een persoonlijke 

communicatiedienst worden beschouwd 

wanneer de persoonlijke en interactieve 

communicatiemogelijkheid slechts een 

ondergeschikte functie is bij een andere 

dienst en om objectieve technische redenen 

niet zonder die hoofddienst kan worden 

gebruikt en de integratie daarvan geen 

middel is om de regels inzake 

elektronische-communicatiediensten te 

omzeilen. Een voorbeeld van een 

dergelijke uitzondering is, in principe, het 

communicatiekanaal in onlinespellen, 

afhankelijk van de kenmerken van de 

communicatiemogelijkheid van de dienst. 

natuurlijke personen. Communicatie 

waarbij rechtspersonen zijn betrokken, 

moet onder de definitie vallen wanneer 

natuurlijke personen namens die 

rechtspersoon handelen of minstens bij één 

kant van de communicatie zijn betrokken. 

Interactieve communicatie betekent dat de 

dienst de ontvanger van de informatie de 

mogelijkheid biedt te antwoorden. 

Diensten die niet aan deze eisen voldoen, 

zoals lineaire uitzendingen, video op 

verzoek, websites, sociale netwerken, blogs 

of de uitwisseling van informatie tussen 

machines, mogen niet als persoonlijke 

communicatiediensten worden beschouwd. 

In uitzonderlijke gevallen moet een dienst 

niet als een persoonlijke 

communicatiedienst worden beschouwd 

wanneer de persoonlijke en interactieve 

communicatiemogelijkheid slechts een 

ondergeschikte functie is bij een andere 

dienst en om objectieve technische redenen 

niet zonder die hoofddienst kan worden 

gebruikt en de integratie daarvan geen 

middel is om de regels inzake 

elektronische-communicatiediensten te 

omzeilen. 

Een voorbeeld van een dergelijke 

uitzondering is, in principe, het 

communicatiekanaal in onlinespellen of 

toepassingen waarbij documenten worden 

gedeeld, afhankelijk van de kenmerken van 

de communicatiemogelijkheid van de 

dienst. In de mate dat een 

multifunctionele dienst een 

communicatiekenmerk of -element omvat 

dat (op basis van bepaalde feiten) kan 

worden beschouwd als een persoonlijke 

communicatiedienst (die onafhankelijk 

als dusdanig kan worden gebruikt), mag 

alleen dat afzonderlijke kenmerk of 

element als een persoonlijke 

communicatiedienst worden beschouwd. 

Or. en 
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Amendement   174 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 17 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Persoonlijke communicatiediensten 

zijn diensten die een interactieve 

uitwisseling van informatie tussen 

personen mogelijk maken, zoals 

traditionele telefoongesprekken tussen 

twee personen, maar ook alle soorten e-

mails, berichtendiensten of groepchats. 

Persoonlijke communicatiediensten 

omvatten alleen communicatie tussen een 

door de afzender van de communicatie 

bepaald aantal, d.w.z. een niet potentieel 

oneindig aantal, natuurlijke personen. 

Communicatie waarbij rechtspersonen zijn 

betrokken, moet onder de definitie vallen 

wanneer natuurlijke personen namens die 

rechtspersoon handelen of minstens bij één 

kant van de communicatie zijn betrokken. 

Interactieve communicatie betekent dat de 

dienst de ontvanger van de informatie de 

mogelijkheid biedt te antwoorden. 

Diensten die niet aan deze eisen voldoen, 

zoals lineaire uitzendingen, video op 

verzoek, websites, sociale netwerken, blogs 

of de uitwisseling van informatie tussen 

machines, mogen niet als persoonlijke 

communicatiediensten worden beschouwd. 

In uitzonderlijke gevallen moet een dienst 

niet als een persoonlijke 

communicatiedienst worden beschouwd 

wanneer de persoonlijke en interactieve 

communicatiemogelijkheid slechts een 

ondergeschikte functie is bij een andere 

dienst en om objectieve technische redenen 

niet zonder die hoofddienst kan worden 

gebruikt en de integratie daarvan geen 

middel is om de regels inzake 

elektronische-communicatiediensten te 

omzeilen. Een voorbeeld van een 

dergelijke uitzondering is, in principe, het 

communicatiekanaal in onlinespellen, 

(17) Persoonlijke communicatiediensten 

zijn diensten met als hoofddoel de 

interactieve uitwisseling van informatie 

tussen personen mogelijk maken, zoals 

traditionele telefoongesprekken tussen 

twee personen, berichtendiensten of 

groepchats. Persoonlijke 

communicatiediensten omvatten alleen 

communicatie tussen een door de afzender 

van de communicatie bepaald aantal, d.w.z. 

een niet potentieel oneindig aantal, 

natuurlijke personen. Communicatie 

waarbij rechtspersonen zijn betrokken, 

moet onder de definitie vallen wanneer 

natuurlijke personen namens die 

rechtspersoon handelen of minstens bij één 

kant van de communicatie zijn betrokken. 

Interactieve communicatie betekent dat de 

dienst de ontvanger van de informatie de 

mogelijkheid biedt te antwoorden. 

Diensten die niet aan deze eisen voldoen, 

zoals lineaire uitzendingen, video op 

verzoek, websites, sociale netwerken, blogs 

of de uitwisseling van informatie tussen 

machines, mogen niet als persoonlijke 

communicatiediensten worden beschouwd. 

Een dienst mag niet als een persoonlijke 

communicatiedienst worden beschouwd 

wanneer de persoonlijke en interactieve 

communicatiemogelijkheid niet het 

hoofddoel is van de dienst en om 

objectieve technische redenen niet zonder 

die hoofddienst kan worden gebruikt en de 

integratie daarvan geen middel is om de 

regels inzake elektronische-

communicatiediensten te omzeilen, 

aangezien de toepassing van de 

bepalingen in deze richtlijn niet evenredig 

zou zijn met het niveau van connectiviteit 

dat met deze dienst wordt verstrekt. Een 
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afhankelijk van de kenmerken van de 

communicatiemogelijkheid van de dienst. 

voorbeeld van een dergelijke uitzondering 

is, in principe, het communicatiekanaal in 

onlinespellen, afhankelijk van de 

kenmerken van de 

communicatiemogelijkheid van de dienst. 

Or. en 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de logica binnen de tekst. 

 

Amendement   175 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Marisa Matias, Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 17 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Persoonlijke communicatiediensten 

zijn diensten die een interactieve 

uitwisseling van informatie tussen 

personen mogelijk maken, zoals 

traditionele telefoongesprekken tussen 

twee personen, maar ook alle soorten e-

mails, berichtendiensten of groepchats. 

Persoonlijke communicatiediensten 

omvatten alleen communicatie tussen een 

door de afzender van de communicatie 

bepaald aantal, d.w.z. een niet potentieel 

oneindig aantal, natuurlijke personen. 

Communicatie waarbij rechtspersonen zijn 

betrokken, moet onder de definitie vallen 

wanneer natuurlijke personen namens die 

rechtspersoon handelen of minstens bij één 

kant van de communicatie zijn betrokken. 

Interactieve communicatie betekent dat de 

dienst de ontvanger van de informatie de 

mogelijkheid biedt te antwoorden. 

Diensten die niet aan deze eisen voldoen, 

zoals lineaire uitzendingen, video op 

verzoek, websites, sociale netwerken, blogs 

(17) Persoonlijke communicatiediensten 

zijn tegen betaling verstrekte diensten die 

een interactieve uitwisseling van 

informatie tussen personen mogelijk 

maken, zoals traditionele 

telefoongesprekken tussen twee personen, 

maar ook alle soorten e-mails, 

berichtendiensten of groepchats. 

Persoonlijke communicatiediensten 

omvatten alleen communicatie tussen een 

door de afzender van de communicatie 

bepaald aantal, d.w.z. een niet potentieel 

oneindig aantal, natuurlijke personen. 

Communicatie waarbij rechtspersonen zijn 

betrokken, moet onder de definitie vallen 

wanneer natuurlijke personen namens die 

rechtspersoon handelen of minstens bij één 

kant van de communicatie zijn betrokken. 

Interactieve communicatie betekent dat de 

dienst de ontvanger van de informatie de 

mogelijkheid biedt te antwoorden. 

Diensten die niet aan deze eisen voldoen, 

zoals lineaire uitzendingen, video op 
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of de uitwisseling van informatie tussen 

machines, mogen niet als persoonlijke 

communicatiediensten worden beschouwd. 

In uitzonderlijke gevallen moet een dienst 

niet als een persoonlijke 

communicatiedienst worden beschouwd 

wanneer de persoonlijke en interactieve 

communicatiemogelijkheid slechts een 

ondergeschikte functie is bij een andere 

dienst en om objectieve technische redenen 

niet zonder die hoofddienst kan worden 

gebruikt en de integratie daarvan geen 

middel is om de regels inzake 

elektronische-communicatiediensten te 

omzeilen. Een voorbeeld van een 

dergelijke uitzondering is, in principe, het 

communicatiekanaal in onlinespellen, 

afhankelijk van de kenmerken van de 

communicatiemogelijkheid van de dienst. 

verzoek, websites, sociale netwerken, blogs 

of de uitwisseling van informatie tussen 

machines, mogen niet als persoonlijke 

communicatiediensten worden beschouwd. 

In uitzonderlijke gevallen moet een dienst 

niet als een persoonlijke 

communicatiedienst worden beschouwd 

wanneer de persoonlijke en interactieve 

communicatiemogelijkheid slechts een 

ondergeschikte functie is bij een andere 

dienst en om objectieve technische redenen 

niet zonder die hoofddienst kan worden 

gebruikt en de integratie daarvan geen 

middel is om de regels inzake 

elektronische-communicatiediensten te 

omzeilen. Een voorbeeld van een 

dergelijke uitzondering is, in principe, het 

communicatiekanaal in onlinespellen, 

afhankelijk van de kenmerken van de 

communicatiemogelijkheid van de dienst. 

Or. en 

 

Amendement   176 

Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 17 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Persoonlijke communicatiediensten 

zijn diensten die een interactieve 

uitwisseling van informatie tussen 

personen mogelijk maken, zoals 

traditionele telefoongesprekken tussen 

twee personen, maar ook alle soorten e-

mails, berichtendiensten of groepchats. 

Persoonlijke communicatiediensten 

omvatten alleen communicatie tussen een 

door de afzender van de communicatie 

bepaald aantal, d.w.z. een niet potentieel 

oneindig aantal, natuurlijke personen. 

Communicatie waarbij rechtspersonen zijn 

betrokken, moet onder de definitie vallen 

wanneer natuurlijke personen namens die 

(17) Persoonlijke communicatiediensten 

zijn diensten die een interactieve 

uitwisseling van informatie tussen 

personen mogelijk maken, zoals 

traditionele telefoongesprekken tussen 

twee personen, maar ook alle soorten e-

mails, berichtendiensten of groepchats. 

Persoonlijke communicatiediensten 

omvatten alleen communicatie tussen een 

door de afzender van de communicatie 

bepaald aantal, d.w.z. een niet potentieel 

oneindig aantal, natuurlijke personen. 

Communicatie waarbij rechtspersonen zijn 

betrokken, moet onder de definitie vallen 

wanneer natuurlijke personen namens die 
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rechtspersoon handelen of minstens bij één 

kant van de communicatie zijn betrokken. 

Interactieve communicatie betekent dat de 

dienst de ontvanger van de informatie de 

mogelijkheid biedt te antwoorden. 

Diensten die niet aan deze eisen voldoen, 

zoals lineaire uitzendingen, video op 

verzoek, websites, sociale netwerken, blogs 

of de uitwisseling van informatie tussen 

machines, mogen niet als persoonlijke 

communicatiediensten worden beschouwd. 

In uitzonderlijke gevallen moet een dienst 

niet als een persoonlijke 

communicatiedienst worden beschouwd 

wanneer de persoonlijke en interactieve 

communicatiemogelijkheid slechts een 

ondergeschikte functie is bij een andere 

dienst en om objectieve technische redenen 

niet zonder die hoofddienst kan worden 

gebruikt en de integratie daarvan geen 

middel is om de regels inzake 

elektronische-communicatiediensten te 

omzeilen. Een voorbeeld van een 

dergelijke uitzondering is, in principe, het 

communicatiekanaal in onlinespellen, 

afhankelijk van de kenmerken van de 

communicatiemogelijkheid van de dienst. 

rechtspersoon handelen of minstens bij één 

kant van de communicatie zijn betrokken. 

Interactieve communicatie betekent dat de 

dienst de ontvanger van de informatie de 

mogelijkheid biedt te antwoorden. 

Diensten die niet aan deze eisen voldoen, 

zoals lineaire uitzendingen, video op 

verzoek, websites, sociale netwerken, blogs 

of de uitwisseling van informatie tussen 

machines, mogen niet als persoonlijke 

communicatiediensten worden beschouwd. 

In uitzonderlijke gevallen moet een dienst 

niet als een persoonlijke 

communicatiedienst worden beschouwd 

wanneer de persoonlijke en interactieve 

communicatiemogelijkheid een functie is 

bij een andere dienst en om objectieve 

technische redenen niet zonder die 

hoofddienst kan worden gebruikt en de 

integratie daarvan geen middel is om de 

regels inzake elektronische-

communicatiediensten te omzeilen. Een 

voorbeeld van een dergelijke uitzondering 

is, in principe, het communicatiekanaal in 

onlinespellen, afhankelijk van de 

kenmerken van de 

communicatiemogelijkheid van de dienst. 

Or. en 

Motivering 

Deze schrapping dient ter verduidelijking van welk soort diensten binnen het 

toepassingsgebied van deze richtlijn moet vallen om het risico van inconsistente toepassing 

van deze richtlijn te beperken. 

 

Amendement   177 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 18 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Persoonlijke communicatiediensten 

die gebruik maken van nummers uit het 

(18) Persoonlijke communicatiediensten 

die gebruik maken van nummers uit het 
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nationaal en internationaal nummerplan 

staan in verbinding met het openbare 

(pakket- of circuit)geschakelde telefoonnet. 

Nummergebaseerde persoonlijke 

communicatiediensten zijn zowel diensten 

waaraan eindgebruikers zijn toegewezen 

om de eind-tot-eindverbinding te 

waarborgen als diensten waarmee 

eindgebruikers personen kunnen bereiken 

aan wie die nummers zijn toegewezen. Het 

gebruik van een nummer als 

identificatiemiddel mag niet op gelijke voet 

worden gesteld met het gebruik van een 

nummer om verbinding te maken met het 

openbare geschakelde telefoonnet en 

volstaat derhalve niet om te besluiten dat 

een dienst een nummergebaseerde 

persoonlijke communicatiedienst is. 

Nummeronafhankelijke persoonlijke 

communicatiediensten moeten alleen aan 

verplichtingen worden onderworpen 

wanneer vanwege het algemeen belang 

specifieke wettelijke verplichtingen moeten 

worden opgelegd aan alle types 

elektronische-communicatiediensten, 

ongeacht of voor de verlening van de 

dienst gebruik wordt gemaakt van 

nummers. Een verschillende behandeling 

van nummergebaseerde persoonlijke 

communicatiediensten is gerechtvaardigd 

omdat die diensten deel uitmaken en 

derhalve de voordelen genieten van een 

openbaar gewaarborgd interoperabel 

ecosysteem. 

nationaal en internationaal nummerplan 

staan in verbinding met het openbare 

(pakket- of circuit)geschakelde telefoonnet. 

Nummergebaseerde persoonlijke 

communicatiediensten zijn zowel diensten 

waaraan eindgebruikers zijn toegewezen 

om de eind-tot-eindverbinding te 

waarborgen als diensten waarmee 

eindgebruikers personen kunnen bereiken 

aan wie die nummers zijn toegewezen. Het 

gebruik van een nummer als 

identificatiemiddel mag niet op gelijke voet 

worden gesteld met het gebruik van een 

nummer om verbinding te maken met het 

openbare geschakelde telefoonnet en 

volstaat derhalve niet om te besluiten dat 

een dienst een nummergebaseerde 

persoonlijke communicatiedienst is. 

Wanneer de verstrekte dienst niet berust 

op zijn eigen infrastructuur en dus geen 

noemenswaardige controle heeft over het 

netwerk dat wordt gebruikt om de 

communicatie tot stand te brengen, moet 

het gebruik van het nummer ook anders 

worden bekeken, aangezien de 

verplichtingen niet evenredig zouden zijn 

met hun vermogen om een bepaalde 

kwaliteit van de dienstverlening te 

verstrekken. Nummeronafhankelijke 

persoonlijke communicatiediensten moeten 

alleen aan verplichtingen worden 

onderworpen wanneer vanwege het 

algemeen belang specifieke wettelijke 

verplichtingen moeten worden opgelegd 

aan alle types elektronische-

communicatiediensten, ongeacht of voor de 

verlening van de dienst gebruik wordt 

gemaakt van nummers. Een verschillende 

behandeling van nummergebaseerde 

persoonlijke communicatiediensten is 

gerechtvaardigd omdat die diensten deel 

uitmaken en derhalve de voordelen 

genieten van een openbaar gewaarborgd 

interoperabel ecosysteem. 

Or. en 
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Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de logica binnen de tekst. 

 

Amendement   178 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

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 

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. 

(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 

voorspelbaar reguleringsbeleid op de 

interne markt en de nodige sectorspecifieke 

regels om de belangen van de burgers te 

vrijwaren. Al deze politieke doelstellingen 

moeten even belangrijk worden geacht. 
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. Billijke concurrentie is de 
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belangrijkste voorwaarde voor 

investeringen. Het is de bedoeling overal 

in de Europese Unie te zorgen voor uiterst 

efficiënte infrastructuren. 

Or. de 

Motivering 

Alle in deze overweging geformuleerde doelstellingen zijn even belangrijk. Slechts in een 

situatie van billijke concurrentie nemen investeringen toe en wordt infrastructuur uitgebouwd. 

Het is de bedoeling overal in de Europese Unie te zorgen voor uiterst efficiënte 

infrastructuren. 

 

Amendement   179 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

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 

bevoegde instanties en belanghebbenden 

wordt die connectiviteitsdoelstelling 

(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 eindgebruikers en de burgers, 

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, duurzame en 

billijke concurrentie, efficiënte 

investeringen in open innovatie, een 

efficiënt gebruik van het spectrum, 

gemeenschappelijke regels en een 

voorspelbaar reguleringsbeleid op de 

interne markt en de nodige sectorspecifieke 

regels om de belangen van de burgers voor 

de lange termijn te vrijwaren. Voor de 

lidstaten, nationale regelgevende instanties 

en andere bevoegde instanties en 
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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. 

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, waarbij de economische 

ontwikkeling in Europa wordt 

ondersteund door de concurrentiekracht 

van de Europese bedrijfswereld. 

Or. en 

 

Amendement   180 

Nadine Morano 

 

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 

bevoegde instanties en belanghebbenden 

(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, met bijzondere aandacht 

voor de kleine en middelgrote 

ondernemingen, 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 

voorspelbaar reguleringsbeleid op de 

interne markt en de nodige sectorspecifieke 

regels om de belangen van de burgers te 

vrijwaren. Voor de lidstaten, nationale 
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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. 

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. 

Or. fr 

 

Amendement   181 

Kathleen Van Brempt 

 

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 

bevoegde instanties en belanghebbenden 

wordt die connectiviteitsdoelstelling 

enerzijds vertaald in het streven naar 

(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, investering in 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 voorspelbaar 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 

bevoegde instanties en belanghebbenden 

wordt die connectiviteitsdoelstelling 

enerzijds vertaald in het streven naar 
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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. 

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. 

Or. en 

 

Amendement   182 

Aldo Patriciello 

 

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 

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 

(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, vergezeld gaan van 

een aanvullende 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 voorspelbaar 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 

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 
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convergentie van de in verschillende 

gebieden beschikbare capaciteit. 

convergentie van de in verschillende 

gebieden beschikbare capaciteit. 

Or. it 

Amendement   183 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 24 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Het principe dat de lidstaten de 

Uniewetgeving op technologieneutrale 

wijze moeten toepassen, dat wil zeggen dat 

een nationale regelgevende of andere 

bevoegde instantie het gebruik van een 

bepaald type technologie niet mag 

voorschrijven of bevoordelen, sluit niet uit 

dat evenredige maatregelen worden 

genomen om bepaalde specifieke diensten 

te bevorderen wanneer dit gerechtvaardigd 

is om de doelstellingen van het 

regelgevingskader te verwezenlijken, 

bijvoorbeeld digitale televisie als middel 

om de spectrumefficiency te vergroten. 

Voorts sluit dit niet uit dat rekening wordt 

gehouden met het feit dat bepaalde 

transmissiemedia dankzij hun fysieke 

kenmerken en architectuur beter scoren op 

het gebied van kwaliteit van de 

dienstverlening, capaciteit, 

onderhoudskosten, energie-efficiëntie, 

beheersflexibiliteit, betrouwbaarheid, 

robuustheid en aanpasbaarheid en 

uiteindelijk beter presteren, wat bepalend 

kan zijn voor de acties die worden 

genomen om de regelgevingsdoelstellingen 

te verwezenlijken. 

(24) Het principe dat de lidstaten de 

Uniewetgeving op technologieneutrale 

wijze moeten toepassen, dat wil zeggen dat 

een nationale regelgevende of andere 

bevoegde instantie het gebruik van een 

bepaald type technologie niet mag 

voorschrijven of bevoordelen, sluit niet uit 

dat evenredige maatregelen worden 

genomen om bepaalde specifieke diensten 

te bevorderen wanneer dit gerechtvaardigd 

is om de doelstellingen van het 

regelgevingskader te verwezenlijken, 

bijvoorbeeld digitale televisie als middel 

om de spectrumefficiency te vergroten, of 

algemeen de migratie naar verbeterde 

diensten als middel om de tevredenheid 

van de consumenten te vergroten. Voorts 

sluit dit niet uit dat rekening wordt 

gehouden met het feit dat bepaalde 

transmissiemedia dankzij hun fysieke 

kenmerken en architectuur beter scoren op 

het gebied van kwaliteit van de 

dienstverlening, capaciteit, 

onderhoudskosten, energie-efficiëntie, 

beheersflexibiliteit, betrouwbaarheid, 

robuustheid en aanpasbaarheid en 

uiteindelijk beter presteren, wat bepalend 

kan zijn voor de acties die worden 

genomen om de regelgevingsdoelstellingen 

te verwezenlijken. 

Or. en 
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Amendement   184 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 27 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(27) Er moeten behoorlijke stimulansen 

worden geboden ter bevordering van 

investeringen in nieuwe netwerken met 

zeer hoge capaciteit die de innovatie in 

inhoudrijke internetdiensten ondersteunen 

en het internationale concurrentievermogen 

van de Europese Unie versterken. 

Dergelijke netwerken hebben enorme 

mogelijkheden om consumenten en 

bedrijven in de hele Europese Unie van 

dienst te zijn. Het is derhalve van cruciaal 

belang duurzame investeringen in de 

ontwikkeling van deze nieuwe netwerken 

te bevorderen, en tegelijkertijd de 

mededinging te beschermen en de keuze 

voor de consument te vergroten door 

middel van voorspelbaarheid en 

consistentie van de regelgeving. 

(27) Er moeten behoorlijke stimulansen 

worden geboden ter bevordering van 

investeringen in nieuwe netwerken met 

zeer hoge capaciteit die de innovatie in 

inhoudrijke internetdiensten ondersteunen 

en het internationale concurrentievermogen 

van de Europese Unie versterken. 

Dergelijke netwerken hebben enorme 

mogelijkheden om consumenten en 

bedrijven in de hele Europese Unie van 

dienst te zijn. Het is derhalve van cruciaal 

belang duurzame investeringen in de 

ontwikkeling van deze nieuwe netwerken 

te bevorderen, en tegelijkertijd de 

mededinging op lange termijn te 

beschermen, aangezien er op het niveau 

van de infrastructuur knelpunten en 

fysieke toegangsbarrières blijven bestaan, 
en de keuze voor de consument te 

vergroten door middel van 

voorspelbaarheid en consistentie van de 

regelgeving. 

Or. en 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de logica binnen de tekst. 

 

Amendement   185 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 28 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(28) Het doel is om specifieke (28) Het doel is om specifieke 
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sectorregels ex ante steeds meer terug te 

brengen, naarmate de concurrentie in de 

markt zich ontwikkelt, en dat elektronische 

communicatie uiteindelijk volledig wordt 

geregeld door het mededingingsrecht. In 

aanmerking genomen dat de markten voor 

elektronische communicatie de afgelopen 

jaren een sterke concurrentiedynamiek te 

zien hebben gegeven, is het essentieel dat 

ex-ante regulerende verplichtingen alleen 

worden opgelegd wanneer er op de 

betrokken retailmarkten geen 

daadwerkelijke en duurzame mededinging 

is. 

sectorregels ex ante steeds meer terug te 

brengen, naarmate de concurrentie in de 

markt zich ontwikkelt, en dat elektronische 

communicatie uiteindelijk volledig wordt 

geregeld door het mededingingsrecht. In 

aanmerking genomen dat de markten voor 

elektronische communicatie de afgelopen 

jaren een sterke concurrentiedynamiek te 

zien hebben gegeven, is het essentieel dat 

ex-ante regulerende verplichtingen alleen 

worden opgelegd wanneer er op de 

betrokken relevante markten geen 

daadwerkelijke en duurzame mededinging 

op lange termijn is. De markten voor 

elektronische communicatie in Europa 

bestaan echter nog steeds grotendeels uit 

verticaal geïntegreerde exploitanten die 

hun dominantie in de wholesalemarkt als 

hefboom kunnen gebruiken om daarna 

hun dominantie in de retailmarkten te 

vergroten. Daarom moet mededinging op 

lange termijn op de retailmarkt worden 

gewaarborgd door bestaande 

toegangsbarrières op het niveau van de 

infrastructuur weg te werken. 

Or. en 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de logica binnen de tekst. 

 

Amendement   186 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 33 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(33) Overeenkomstig het beginsel van 

scheiding van regelgevende en 

operationele functies moeten de lidstaten 

de onafhankelijkheid van de nationale 

regelgevende instantie en andere bevoegde 

(33) Overeenkomstig het beginsel van 

scheiding van regelgevende en 

operationele functies moeten de lidstaten 

de onafhankelijkheid van de nationale 

regelgevende instantie en andere bevoegde 
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instanties waarborgen teneinde ervoor te 

zorgen dat hun besluiten onpartijdig zijn. 

Deze eis van onafhankelijkheid doet niet af 

aan de institutionele autonomie en de 

constitutionele verplichtingen van de 

lidstaten of aan het beginsel van neutraliteit 

met betrekking tot de regeling van het 

eigendomsrecht in de lidstaten, dat is 

neergelegd in artikel 295 van het Verdrag. 

De nationale regelgevende en andere 

bevoegde instanties moeten over de nodige 

middelen (personeel, expertise en 

geldelijke middelen) beschikken om de hun 

opgedragen taken te kunnen uitvoeren. 

instanties, onder meer van de respectieve 

regeringen, waarborgen teneinde ervoor te 

zorgen dat hun besluiten onpartijdig zijn. 

Deze eis van onafhankelijkheid doet niet af 

aan de institutionele autonomie en de 

constitutionele verplichtingen van de 

lidstaten of aan het beginsel van neutraliteit 

met betrekking tot de regeling van het 

eigendomsrecht in de lidstaten, dat is 

neergelegd in artikel 295 van het Verdrag. 

De nationale regelgevende en andere 

bevoegde instanties moeten over de nodige 

middelen (personeel, expertise en 

geldelijke middelen) beschikken om de hun 

opgedragen taken te kunnen uitvoeren. 

Or. en 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de logica binnen de tekst. 

 

Amendement   187 

Morten Helveg Petersen 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 36 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(36) De onafhankelijkheid van de 

nationale regelgevende instanties moet 

worden versterkt om ervoor te zorgen dat 

het hoofd en de leden van die instanties 

niet vatbaar zijn voor externe druk, door 

minimumkwalificaties voor hun aanstelling 

en een minimumtermijn voor hun mandaat 

vast te stellen. Voorts zal de beperking dat 

hun mandaat slechts één keer kan worden 

verlengd en de verplichting om een 

passende rotatieregeling op te zetten voor 

het bestuur en het topmanagement het 

risico op innige banden beperken, de 

continuïteit waarborgen en de 

onafhankelijkheid versterken. 

(36) De onafhankelijkheid van de 

nationale regelgevende instanties moet 

worden versterkt om ervoor te zorgen dat 

het hoofd en de leden van die instanties 

niet vatbaar zijn voor externe druk, door 

minimumkwalificaties voor hun aanstelling 

en een minimumtermijn voor hun mandaat 

vast te stellen. Voorts zal de beperking dat 

hun mandaat slechts één keer kan worden 

verlengd en de verplichting om een 

passende rotatieregeling op te zetten voor 

het bestuur en het topmanagement het 

risico op innige banden beperken, de 

continuïteit waarborgen en de 

onafhankelijkheid versterken. Hiertoe 
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moeten de lidstaten er ook voor zorgen dat 

de nationale regelgevende instanties 

juridisch gescheiden en functioneel 

onafhankelijk zijn van het bedrijfsleven 

en de overheid, doordat ze van niemand 

instructies vragen of aanvaarden, op 

transparante wijze functioneren en 

daarvoor volgens de wettelijke bepalingen 

van de Unie en de nationale wetgeving 

verantwoording afleggen, en over 

voldoende bevoegdheden beschikken. 

Or. en 

 

Amendement   188 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 40 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(40) Om ervoor te zorgen dat 

dienstverrichter en eindgebruikers de 

vruchten van de eengemaakte markt 

kunnen plukken, moet worden geopteerd 

voor een algemene machtiging voor andere 

elektronische-communicatienetwerken en -

diensten dan nummeronafhankelijke 

persoonlijke communicatiediensten zonder 

dat een expliciet besluit of 

bestuurshandeling van de nationale 

regelgevende instantie nodig is en 

waarvoor een declaratoire kennisgeving de 

enige procedurele vereiste mag zijn. Indien 

de lidstaten van aanbieders van 

elektronische-communicatienetwerken of -

diensten kennisgeving van de aanvang van 

hun activiteiten verlangen, die 

kennisgeving mag voor de aanbieders geen 

administratieve kosten vergen en kan 

mogelijk gemaakt worden via een 

meldpunt op de website van de nationale 

regelgevende instantie. Berec dient de 

kennisgevingen tijdig mee te delen aan alle 

nationale regelgevende instanties van de 

(40) Om ervoor te zorgen dat 

dienstverrichter en eindgebruikers de 

vruchten van de eengemaakte markt 

kunnen plukken, moet worden geopteerd 

voor een algemene machtiging voor andere 

elektronische-communicatienetwerken en -

diensten dan nummeronafhankelijke 

persoonlijke communicatiediensten zonder 

dat een expliciet besluit of 

bestuurshandeling van de nationale 

regelgevende instantie nodig is en 

waarvoor een declaratoire kennisgeving de 

enige procedurele vereiste mag zijn. Indien 

de lidstaten van aanbieders van 

elektronische-communicatienetwerken of -

diensten kennisgeving van de aanvang van 

hun activiteiten verlangen, moeten de 

aanbieders hiervan eenmaal kennisgeving 

doen aan Berec, dat als centraal 

contactpunt fungeert. Die kennisgeving 

mag voor de aanbieders geen 

administratieve kosten vergen en moet 

mogelijk gemaakt worden via een 

meldpunt op de website van Berec. Berec 
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lidstaten waar de aanbieders van 

elektronische-communicatienetwerken of -

diensten voornemens zijn elektronische-

communicatienetwerken of diensten aan te 

bieden. De lidstaten kunnen een wettelijk 

erkend postaal of elektronisch bewijs van 

die kennisgeving aan Berec verlangen. Dit 

bewijs mag geenszins een 

bestuurshandeling behelzen of vergen van 

de nationale regelgevende instantie of een 

andere instantie. 

dient de kennisgevingen tijdig mee te delen 

aan alle nationale regelgevende instanties 

van de lidstaten waar de aanbieders van 

elektronische-communicatienetwerken of -

diensten voornemens zijn elektronische-

communicatienetwerken of diensten aan te 

bieden. De lidstaten kunnen een wettelijk 

erkend postaal of elektronisch bewijs van 

die kennisgeving aan Berec verlangen. Dit 

bewijs mag geenszins een 

bestuurshandeling behelzen of vergen van 

de nationale regelgevende instantie of een 

andere instantie. 

Or. en 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de logica binnen de tekst. 

 

Amendement   189 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 41 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(41) De kennisgeving aan Berec moet 

beperkt blijven tot een verklaring waarmee 

de aanbieder kenbaar maakt dat hij 

voornemens is om te beginnen met het 

aanbieden van elektronische-

communicatienetwerken of -diensten. Een 

aanbieder kan alleen worden gevraagd bij 

die verklaring de in artikel 12 van deze 

richtlijn genoemde informatie mee te 

delen. De lidstaten mogen geen extra of 

afzonderlijke meldingsverplichtingen 

opleggen. 

(41) De kennisgeving aan Berec moet 

beperkt blijven tot een verklaring waarmee 

de aanbieder kenbaar maakt dat hij 

voornemens is om te beginnen met het 

aanbieden van elektronische-

communicatienetwerken of -diensten. Een 

aanbieder kan alleen worden gevraagd bij 

die verklaring de in artikel 12 van deze 

richtlijn genoemde informatie mee te 

delen. De kennisgeving dient erop gericht 

te zijn een consistente toepassing van deze 

richtlijn te vergemakkelijken en om Berec 

en de nationale regelgevende instanties de 

relevantste marktkennis te verschaffen. 
De lidstaten mogen geen extra of 

afzonderlijke meldingsverplichting 



 

PE602.947v01-00 54/178 AM\1122801NL.docx 

NL 

opleggen. 

Or. en 

Motivering 

De kennisgeving aan Berec moet de interne markt bevorderen en de consistente toepassing 

van deze richtlijn helpen vergemakkelijken. 

 

Amendement   190 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 42 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(42) In tegenstelling tot andere 

categorieën van elektronische 

communicatienetwerken en -diensten als 

gedefinieerd in deze richtlijn, maken 

nummeronafhankelijke persoonlijke 

communicatiediensten geen gebruik van de 

openbare nummervoorraden en behoren zij 

niet tot het openbaar gewaarborgde 

interoperabele ecosysteem. Derhalve 

mogen dit soort diensten niet aan de 

algemene machtigingsregeling worden 

onderworpen. 

(42) In tegenstelling tot andere 

categorieën van elektronische 

communicatienetwerken en -diensten als 

gedefinieerd in deze richtlijn, maken 

nummeronafhankelijke persoonlijke 

communicatiediensten geen gebruik van de 

openbare nummervoorraden en behoren zij 

niet tot het openbaar gewaarborgde 

interoperabele ecosysteem. Derhalve 

mogen dit soort diensten niet aan de 

algemene machtigingsregeling worden 

onderworpen. Daarom mogen de lidstaten 

die diensten vooraf niet onderwerpen aan 

vergunningen of soortgelijke 

verplichtingen. 

Or. en 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de logica binnen de tekst. 

 

Amendement   191 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 47 bis (nieuw) 



 

AM\1122801NL.docx 55/178 PE602.947v01-00 

 NL 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (47 bis) Aanbieders van 

elektronische-communicatiediensten die 

in meer dan een lidstaat actief zijn, 

worden nog steeds aan verschillende 

regels, verplichtingen en 

verslagleggingsverplichtingen 

onderworpen ondanks het feit dat zij 

overal in Europa vrijelijk elektronische-

communicatienetwerken en -diensten 

mogen aanbieden, hetgeen de 

ontwikkeling en groei van de interne 

markt voor elektronische communicatie 

belemmert. Aan dergelijke aanbieders zou 

daarom een enkele machtiging moeten 

worden verleend door de lidstaat die in 

hun kennisgeving is vermeld als 

hoofdvestiging van de aanbieder in de 

EU. Deze enkele algemene machtiging 

moet de specifieke voorwaarden omvatten 

die gelden in de verschillende lidstaten 

waar de aanbieder actief is, teneinde te 

garanderen dat hij alle desbetreffende 

wetten naleeft. Berec moet de coördinatie 

en uitwisseling van informatie bevorderen 

om te garanderen dat de aanbieder het 

Unierecht en het nationaal recht naleeft. 

Aanbieders van elektronische-

communicatiediensten zouden nog steeds 

specifieke machtigingen nodig hebben 

voor de gebruiksrechten van nummers, 

radiospectrum en het recht om faciliteiten 

te installeren. 

Or. en 

Motivering 

Om grensoverschrijdende dienstverlening en vrije gegevensstromen te bevorderen, moeten de 

administratieve lasten voor ondernemingen worden verminderd. Momenteel worden zij 

immers geconfronteerd met verschillende aanvragen in verschillende formaten van 28 

verschillende administraties, hoewel zij diensten verlenen die technologisch gezien niet 

afhankelijk zijn van grenzen. In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit 

amendement noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de logica binnen 

de tekst. 
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Amendement   192 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 53 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(53) De lidstaten kunnen wijzigingen 

aanbrengen in rechten, voorwaarden, 

procedures, bijdragen en vergoedingen 

met betrekking tot algemene 

machtigingen en gebruiksrechten 

wanneer dat objectief gerechtvaardigd is. 

Dergelijke wijzigingen moeten tijdig en op 

passende wijze ter kennis van alle 

belanghebbende partijen worden 

gebracht, zodat deze voldoende 

gelegenheid wordt geboden om hun 

standpunt ten aanzien van de wijzigingen 

naar voren te brengen. Ermee rekening 

houdend dat rechtszekerheid moet worden 

gewaarborgd en de voorspelbaarheid van 

de regelgeving moet worden bevorderd, 

moet elke beperking of intrekking van 

bestaande rechten op het gebruik van 

radiospectrum of voor de installatie van 

faciliteiten verlopen via voorspelbare en 

transparante procedures; derhalve 

kunnen strengere eisen of een 

meldingssysteem worden opgelegd 

wanneer gebruiksrechten zijn toegekend 

op basis van een concurrerende of 

vergelijkende procedure. Bij kleine 

wijzigingen van bestaande rechten voor de 

installatie van faciliteiten of het gebruik 

van het spectrum die geen impact hebben 

op de belangen van derden, moeten 

onnodige procedures worden vermeden. 

De wijziging van het spectrumgebruik ten 

gevolge van de toepassing van het 

beginsel van de technologie- en 

dienstenneutraliteit mag niet worden 

beschouwd als een voldoende reden om 

rechten in te trekken aangezien er geen 

nieuwe rechten worden toegekend. 

(53) Zoals de Commissie heeft 

beklemtoond, is radiospectrum een 

schaarse hulpbron die toebehoort aan de 

lidstaten en moet bij het beheer en de 

toewijzing ervan rekening worden 

gehouden met nationale specifieke 

kenmerken en behoeften. De ontwikkeling 

van instrumenten met het oog op de 

verspreiding van beste praktijken en 

ervaringen tussen de lidstaten moet 

wenselijk worden geacht. 
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Or. en 

 

Amendement   193 

Michał Boni 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 53 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(53) De lidstaten kunnen wijzigingen 

aanbrengen in rechten, voorwaarden, 

procedures, bijdragen en vergoedingen met 

betrekking tot algemene machtigingen en 

gebruiksrechten wanneer dat objectief 

gerechtvaardigd is. Dergelijke wijzigingen 

moeten tijdig en op passende wijze ter 

kennis van alle belanghebbende partijen 

worden gebracht, zodat deze voldoende 

gelegenheid wordt geboden om hun 

standpunt ten aanzien van de wijzigingen 

naar voren te brengen. Ermee rekening 

houdend dat rechtszekerheid moet worden 

gewaarborgd en de voorspelbaarheid van 

de regelgeving moet worden bevorderd, 

moet elke beperking of intrekking van 

bestaande rechten op het gebruik van 

radiospectrum of voor de installatie van 

faciliteiten verlopen via voorspelbare en 

transparante procedures; derhalve kunnen 

strengere eisen of een meldingssysteem 

worden opgelegd wanneer gebruiksrechten 

zijn toegekend op basis van een 

concurrerende of vergelijkende procedure. 

Bij kleine wijzigingen van bestaande 

rechten voor de installatie van faciliteiten 

of het gebruik van het spectrum die geen 

impact hebben op de belangen van derden, 

moeten onnodige procedures worden 

vermeden. De wijziging van het 

spectrumgebruik ten gevolge van de 

toepassing van het beginsel van de 

technologie- en dienstenneutraliteit mag 

niet worden beschouwd als een voldoende 

reden om rechten in te trekken aangezien er 

geen nieuwe rechten worden toegekend. 

(53) De lidstaten kunnen wijzigingen 

aanbrengen in rechten, voorwaarden, 

procedures, bijdragen en vergoedingen met 

betrekking tot algemene machtigingen en 

gebruiksrechten wanneer dat objectief 

gerechtvaardigd is. Dergelijke wijzigingen 

moeten tijdig en op passende wijze ter 

kennis van alle belanghebbende partijen 

worden gebracht, zodat deze voldoende 

gelegenheid wordt geboden om hun 

standpunt ten aanzien van de wijzigingen 

naar voren te brengen. Ermee rekening 

houdend dat rechtszekerheid moet worden 

gewaarborgd en de voorspelbaarheid van 

de regelgeving moet worden bevorderd, 

moet elke beperking of intrekking van 

bestaande rechten op het gebruik van 

radiospectrum of voor de installatie van 

faciliteiten verlopen via voorspelbare en 

transparante procedures; derhalve kunnen 

strengere eisen of een meldingssysteem 

worden opgelegd wanneer gebruiksrechten 

zijn toegekend op basis van een 

concurrerende of vergelijkende procedure. 

Wat het recht op spectrumgebruik betreft, 

heeft de eigenaar daarvan het recht 

bezwaar aan te tekenen tegen elke 

voorgestelde wijziging op basis van zijn 

bestaande en toekomstige 

spectrumgebruiksplan en de noodzaak om 

investeringen te beschermen. Bij kleine 

wijzigingen van bestaande rechten voor de 

installatie van faciliteiten of het gebruik 

van het spectrum die geen impact hebben 

op de belangen van derden, moeten 

onnodige procedures worden vermeden. De 
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wijziging van het spectrumgebruik ten 

gevolge van de toepassing van het beginsel 

van de technologie- en dienstenneutraliteit 

mag niet worden beschouwd als een 

voldoende reden om rechten in te trekken 

aangezien er geen nieuwe rechten worden 

toegekend. 

Or. en 

Motivering 

Rechtszekerheid in verband met spectrumgebruiksrechten is essentieel voor de bevordering 

van investeringen in mobiele netwerken en met name in 5G, de volgende mobiele generatie. 

Daarom wordt voorgesteld dat exploitanten de kans krijgen bezwaar aan te tekenen tegen 

wijzigingen aan spectrumrechten op basis van beperkte voorwaarden, zoals toekomstige 

plannen voor het gebruik van netwerkspectrum en de noodzaak om nog niet volledig 

afgeschreven investeringen te beschermen. 

 

Amendement   194 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 57 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(57) Het onderwerpen van 

dienstenaanbieders aan Om de 

verplichtingen inzake rapportage en 

informatieverstrekking voor netwerk- en 

dienstenaanbieders en voor de betrokken 

bevoegde instantie kan zowel voor de 

onderneming als voor de betrokken 

nationale regelgevende instantie 

bezwaarlijk zijn behoren dergelijke 

verplichtingen evenredig en objectief 

gerechtvaardigd te zijn en beperkt te 

blijven tot het strikt noodzakelijke. Met 

name dubbele verzoeken om informatie 

van de bevoegde instantie en Berec waarbij 

systematisch en regelmatig wordt 

aangetoond dat is voldaan aan alle in het 

kader van een algemene machtiging 

geldende of aan de gebruiksrechten 

gekoppelde voorwaarden moeten worden 

(57) Om de verplichtingen inzake 

rapportage en informatieverstrekking voor 

netwerk- en dienstenaanbieders en voor de 

betrokken bevoegde instantie te verlichten, 

behoren dergelijke verplichtingen 

evenredig en objectief gerechtvaardigd te 

zijn en beperkt te blijven tot het strikt 

noodzakelijke. Met name dubbele 

verzoeken om informatie van de bevoegde 

instantie en Berec waarbij systematisch en 

regelmatig wordt aangetoond dat is 

voldaan aan alle in het kader van een 

algemene machtiging geldende of aan de 

gebruiksrechten gekoppelde voorwaarden 

moeten worden vermeden. Verplichtingen 

inzake rapportage en 

informatieverstrekking voor aanbieders 

van elektronische-communicatiediensten 

die in verschillende lidstaten actief zijn, 
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vermeden. Ondernemingen moeten weten 

waarvoor de gevraagde informatie zal 

worden gebruikt. Het verstrekken van 

informatie mag geen voorwaarde voor 

markttoegang zijn. Voor statistische 

doeleinden kan van de aanbieders van 

elektronische-communicatienetwerken of -

diensten kennisgeving van stopzetting van 

de activiteit worden verlangd. 

moeten worden gecoördineerd door de 

lidstaat die verantwoordelijk is voor het 

verlenen van de enkele algemene 

machtiging, behoudens 

informatieaanvragen betreffende het 

verlenen van gebruiksrechten voor 

nummers, radiospectrum en het verlenen 

van rechten om faciliteiten te installeren. 

Berec dient de vrije informatiestroom 

tussen de betrokken lidstaten te 

vergemakkelijken. Die informatie moet 

worden gevraagd in een 

gemeenschappelijke en 

gestandaardiseerde vorm. Ondernemingen 

moeten weten waarvoor de gevraagde 

informatie zal worden gebruikt. Het 

verstrekken van informatie mag geen 

voorwaarde voor markttoegang zijn. Voor 

statistische doeleinden kan van de 

aanbieders van elektronische-

communicatienetwerken of -diensten 

kennisgeving van stopzetting van de 

activiteit worden verlangd. 

Or. en 

Motivering 

Om grensoverschrijdende dienstverlening en vrije gegevensstromen te bevorderen, moeten de 

administratieve lasten voor ondernemingen worden verminderd. Momenteel worden zij 

immers geconfronteerd met verschillende aanvragen in verschillende formaten van 28 

verschillende administraties, hoewel zij diensten verlenen die technologisch gezien niet 

afhankelijk zijn van grenzen. In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement van het 

Europees Parlement is dit amendement noodzakelijk om dwingende redenen die verband 

houden met de logica binnen de tekst. 

 

Amendement   195 

Angelika Niebler, Markus Pieper 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 60 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(60) Aangezien de technologie, de 

topologie, het mediumgebruik en de 

(60) Aangezien de technologie, de 

topologie, het mediumgebruik en de 
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eigendom van 

breedbandcommunicatienetwerken steeds 

belangrijker en diverser worden, moet 

regulering gebeuren op basis van 

gedetailleerde informatie en prognoses 

over de uitrol van netwerken om de 

effectiviteit te waarborgen en de 

inspanningen toe te spitsen op de gebieden 

waar ze nodig zijn. Die informatie moet 

plannen omvatten over zowel de uitrol van 

netwerken met zeer hoge capaciteit als van 

significante upgrades of uitbreidingen van 

bestaande koper- of andere netwerken die 

niet op alle vlakken de prestatiekenmerken 

van netwerken met zeer hoge capaciteit 

bezitten, zoals de uitrol van glasvezel tot 

de kast in combinatie met actieve 

technologieën zoals vectoring. De 

nauwkeurigheid en territoriale 

fijnmazigheid van de informatie die de 

nationale regelgevende instanties moeten 

verzamelen, moet worden bepaald door de 

regelgevende doelstellingen en moeten 

toereikend zijn voor die 

regelgevingsdoelstellingen. De omvang 

van de territoriale eenheid zal ook 

verschillen van lidstaat tot lidstaat, 

afhankelijk van de regelgevingsbehoeften 

in de specifieke nationale context en de 

beschikbaarheid van lokale gegevens. 

Niveau 3 in de Nomenclatuur van 

territoriale eenheden voor de statistiek 

(NUTS) zal als territoriale eenheid in de 

meeste gevallen wellicht niet fijnmazig 

genoeg zijn. De nationale regelgevende 

instanties moeten van Berec richtsnoeren 

krijgen over de beste praktijken voor de 

aanpak van die taak waarbij die 

richtsnoeren voortbouwen op de 

beschikbare ervaring van de nationale 

regelgevende instanties met de uitvoering 

van geografische onderzoeken van de 

netwerkontwikkeling. De nationale 

regelgevende instanties moeten de 

eindgebruikers tools aanreiken met 

betrekking tot de kwaliteit van de 

dienstverlening om hen beter bewust te 

maken van de beschikbare 

eigendom van 

breedbandcommunicatienetwerken steeds 

belangrijker en diverser worden, moet 

regulering gebeuren op basis van 

gedetailleerde informatie en prognoses 

over de uitrol van netwerken om de 

effectiviteit te waarborgen en de 

inspanningen toe te spitsen op de gebieden 

waar ze nodig zijn. Die informatie moet 

plannen omvatten over zowel de uitrol van 

netwerken met zeer hoge capaciteit als van 

significante upgrades of uitbreidingen van 

bestaande koper- of andere netwerken die 

niet op alle vlakken de prestatiekenmerken 

van netwerken met zeer hoge capaciteit 

bezitten, zoals de uitrol van glasvezel tot 

de kast in combinatie met actieve 

technologieën zoals vectoring. De 

nauwkeurigheid en territoriale 

fijnmazigheid van de informatie die de 

nationale regelgevende instanties moeten 

verzamelen, moeten worden bepaald door 

de regelgevende doelstellingen en moeten 

toereikend zijn voor die 

regelgevingsdoelstellingen. De omvang 

van de territoriale eenheid zal ook 

verschillen van lidstaat tot lidstaat, 

afhankelijk van de regelgevingsbehoeften 

in de specifieke nationale context en de 

beschikbaarheid van lokale gegevens. 

Niveau 3 in de Nomenclatuur van 

territoriale eenheden voor de statistiek 

(NUTS) zal als territoriale eenheid in de 

meeste gevallen wellicht niet fijnmazig 

genoeg zijn. De nationale regelgevende 

instanties moeten van Berec richtsnoeren 

krijgen over de beste praktijken voor de 

aanpak van die taak waarbij die 

richtsnoeren voortbouwen op de 

beschikbare ervaring van de nationale 

regelgevende instanties met de uitvoering 

van geografische onderzoeken van de 

netwerkontwikkeling. De nationale 

regelgevende instanties moeten de 

eindgebruikers tools aanreiken met 

betrekking tot de kwaliteit van de 

dienstverlening om hen beter bewust te 

maken van de beschikbare 
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connectiviteitsdiensten. connectiviteitsdiensten. In het kader van 

deze onderzoeken moeten de nationale 

regelgevende instanties, de andere 

bevoegde instanties en Berec het 

evenredigheidsbeginsel naleven. Daarbij 

moet er in het bijzonder op worden gelet 

dat ondernemingen die elektronische-

communicatienetwerken en -diensten, 

bijbehorende installaties of diensten 

aanbieden, door de onderzoeken van de 

informatie geen concurrentienadeel 

lijden. 

Or. de 

Motivering 

Ondernemingen mogen door de onderzoeken van de gevraagde informatie geen nadeel 

ondervinden bij hun concurrerende activiteiten. De onderzoeken mogen in elk geval geen 

onevenredig hoge administratieve en bureaucratische lasten met zich meebrengen. 

 

Amendement   196 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 60 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(60) Aangezien de technologie, de 

topologie, het mediumgebruik en de 

eigendom van 

breedbandcommunicatienetwerken steeds 

belangrijker en diverser worden, moet 

regulering gebeuren op basis van 

gedetailleerde informatie en prognoses 

over de uitrol van netwerken om de 

effectiviteit te waarborgen en de 

inspanningen toe te spitsen op de gebieden 

waar ze nodig zijn. Die informatie moet 

plannen omvatten over zowel de uitrol van 

netwerken met zeer hoge capaciteit als van 

significante upgrades of uitbreidingen van 

bestaande koper- of andere netwerken die 

niet op alle vlakken de prestatiekenmerken 

van netwerken met zeer hoge capaciteit 

(60) Aangezien de technologie, de 

topologie, het mediumgebruik en de 

eigendom van 

breedbandcommunicatienetwerken steeds 

belangrijker en diverser worden, moet 

regulering gebeuren op basis van 

gedetailleerde informatie en prognoses 

over de uitrol van netwerken om de 

effectiviteit te waarborgen en de 

inspanningen toe te spitsen op de gebieden 

waar ze nodig zijn. Die informatie is 

essentieel om investeringen te bevorderen, 

de connectiviteit in de hele EU te doen 

toenemen, de betrokken lokale overheden 

zichtbaar te maken en de Europese 

burgers te informeren over hun 

toekomstige connectiviteit. Die informatie 
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bezitten, zoals de uitrol van glasvezel tot 

de kast in combinatie met actieve 

technologieën zoals vectoring. De 

nauwkeurigheid en territoriale 

fijnmazigheid van de informatie die de 

nationale regelgevende instanties moeten 

verzamelen, moet worden bepaald door de 

regelgevende doelstellingen en moeten 

toereikend zijn voor die 

regelgevingsdoelstellingen. De omvang 

van de territoriale eenheid zal ook 

verschillen van lidstaat tot lidstaat, 

afhankelijk van de regelgevingsbehoeften 

in de specifieke nationale context en de 

beschikbaarheid van lokale gegevens. 

Niveau 3 in de Nomenclatuur van 

territoriale eenheden voor de statistiek 

(NUTS) zal als territoriale eenheid in de 

meeste gevallen wellicht niet fijnmazig 

genoeg zijn. De nationale regelgevende 

instanties moeten van Berec richtsnoeren 

krijgen over de beste praktijken voor de 

aanpak van die taak, waarbij die 

richtsnoeren voortbouwen op de 

beschikbare ervaring van de nationale 

regelgevende instanties met de uitvoering 

van geografische onderzoeken van de 

netwerkontwikkeling. De nationale 

regelgevende instanties moeten de 

eindgebruikers tools aanreiken met 

betrekking tot de kwaliteit van de 

dienstverlening om hen beter bewust te 

maken van de beschikbare 

connectiviteitsdiensten. 

moet plannen omvatten over zowel de 

uitrol van netwerken met zeer hoge 

capaciteit als van significante upgrades of 

uitbreidingen van bestaande koper- of 

andere netwerken die niet op alle vlakken 

de prestatiekenmerken van netwerken met 

zeer hoge capaciteit bezitten, zoals de 

uitrol van glasvezel tot de kast in 

combinatie met actieve technologieën zoals 

vectoring. De nauwkeurigheid en 

territoriale fijnmazigheid van de informatie 

die de nationale regelgevende instanties 

moeten verzamelen, moeten worden 

bepaald door de regelgevende 

doelstellingen en moeten toereikend zijn 

voor die regelgevingsdoelstellingen. De 

omvang van de territoriale eenheid zal ook 

verschillen van lidstaat tot lidstaat, 

afhankelijk van de regelgevingsbehoeften 

in de specifieke nationale context en de 

beschikbaarheid van lokale gegevens. 

Niveau 3 in de Nomenclatuur van 

territoriale eenheden voor de statistiek 

(NUTS) zal als territoriale eenheid in de 

meeste gevallen wellicht niet fijnmazig 

genoeg zijn. De nationale regelgevende 

instanties moeten van Berec richtsnoeren 

krijgen over de beste praktijken voor de 

aanpak van die taak, waarbij die 

richtsnoeren voortbouwen op de 

beschikbare ervaring van de nationale 

regelgevende instanties met de uitvoering 

van geografische onderzoeken van de 

netwerkontwikkeling. De nationale 

regelgevende instanties moeten de 

eindgebruikers tools aanreiken met 

betrekking tot de kwaliteit van de 

dienstverlening om hen beter bewust te 

maken van de beschikbare 

connectiviteitsdiensten. 

Or. en 

 

Amendement   197 

Kathleen Van Brempt 
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Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 60 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(60) Aangezien de technologie, de 

topologie, het mediumgebruik en de 

eigendom van 

breedbandcommunicatienetwerken steeds 

belangrijker en diverser worden, moet 

regulering gebeuren op basis van 

gedetailleerde informatie en prognoses 

over de uitrol van netwerken om de 

effectiviteit te waarborgen en de 

inspanningen toe te spitsen op de gebieden 

waar ze nodig zijn. Die informatie moet 

plannen omvatten over zowel de uitrol van 

netwerken met zeer hoge capaciteit als van 

significante upgrades of uitbreidingen van 

bestaande koper- of andere netwerken die 

niet op alle vlakken de prestatiekenmerken 

van netwerken met zeer hoge capaciteit 

bezitten, zoals de uitrol van glasvezel tot 

de kast in combinatie met actieve 

technologieën zoals vectoring. De 

nauwkeurigheid en territoriale 

fijnmazigheid van de informatie die de 

nationale regelgevende instanties moeten 

verzamelen, moet worden bepaald door de 

regelgevende doelstellingen en moeten 

toereikend zijn voor die 

regelgevingsdoelstellingen. De omvang 

van de territoriale eenheid zal ook 

verschillen van lidstaat tot lidstaat, 

afhankelijk van de regelgevingsbehoeften 

in de specifieke nationale context en de 

beschikbaarheid van lokale gegevens. 

Niveau 3 in de Nomenclatuur van 

territoriale eenheden voor de statistiek 

(NUTS) zal als territoriale eenheid in de 

meeste gevallen wellicht niet fijnmazig 

genoeg zijn. De nationale regelgevende 

instanties moeten van Berec richtsnoeren 

krijgen over de beste praktijken voor de 

aanpak van die taak, waarbij die 

richtsnoeren voortbouwen op de 

beschikbare ervaring van de nationale 

regelgevende instanties met de uitvoering 

(60) Aangezien de technologie, de 

topologie, het mediumgebruik en de 

eigendom van 

breedbandcommunicatienetwerken steeds 

belangrijker en diverser worden, moet 

regulering gebeuren op basis van 

gedetailleerde informatie en prognoses 

over de uitrol van netwerken om de 

effectiviteit te waarborgen en de 

inspanningen toe te spitsen op de gebieden 

waar ze nodig zijn. Die informatie moet 

plannen omvatten over zowel de uitrol van 

netwerken met zeer hoge capaciteit als van 

significante upgrades of uitbreidingen van 

bestaande koper- of andere netwerken die 

niet op alle vlakken de prestatiekenmerken 

van netwerken met zeer hoge capaciteit 

bezitten, zoals de uitrol van glasvezel tot 

de kast in combinatie met actieve 

technologieën zoals vectoring. De 

nauwkeurigheid en territoriale 

fijnmazigheid van de informatie die de 

nationale regelgevende instanties moeten 

verzamelen, moeten worden bepaald door 

de regelgevende doelstellingen en moeten 

toereikend zijn voor die 

regelgevingsdoelstellingen. De omvang 

van de territoriale eenheid zal ook 

verschillen van lidstaat tot lidstaat, 

afhankelijk van de regelgevingsbehoeften 

in de specifieke nationale context en de 

beschikbaarheid van lokale gegevens. 

Niveau 3 in de Nomenclatuur van 

territoriale eenheden voor de statistiek 

(NUTS) zal als territoriale eenheid in de 

meeste gevallen wellicht niet fijnmazig 

genoeg zijn. De nationale regelgevende 

instanties moeten van Berec richtsnoeren 

krijgen over de beste praktijken voor de 

aanpak van die taak, waarbij die 

richtsnoeren voortbouwen op de 

beschikbare ervaring van de nationale 

regelgevende instanties met de uitvoering 
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van geografische onderzoeken van de 

netwerkontwikkeling. De nationale 

regelgevende instanties moeten de 

eindgebruikers tools aanreiken met 

betrekking tot de kwaliteit van de 

dienstverlening om hen beter bewust te 

maken van de beschikbare 

connectiviteitsdiensten. 

van geografische onderzoeken van de 

netwerkontwikkeling. De nationale 

regelgevende instanties moeten het 

passende vertrouwelijkheidsniveau 

toepassen wanneer ze deze gegevens 

behandelen, teneinde gevoelige 

bedrijfsinformatie en de 

investeringsposities van de verschillende 

marktspelers te beschermen. De nationale 

regelgevende instanties moeten de 

eindgebruikers tools aanreiken met 

betrekking tot de kwaliteit van de 

dienstverlening om hen beter bewust te 

maken van de beschikbare 

connectiviteitsdiensten. 

Or. en 

 

Amendement   198 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 60 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(60) Aangezien de technologie, de 

topologie, het mediumgebruik en de 

eigendom van 

breedbandcommunicatienetwerken steeds 

belangrijker en diverser worden, moet 

regulering gebeuren op basis van 

gedetailleerde informatie en prognoses 

over de uitrol van netwerken om de 

effectiviteit te waarborgen en de 

inspanningen toe te spitsen op de gebieden 

waar ze nodig zijn. Die informatie moet 

plannen omvatten over zowel de uitrol van 

netwerken met zeer hoge capaciteit als van 

significante upgrades of uitbreidingen van 

bestaande koper- of andere netwerken die 

niet op alle vlakken de prestatiekenmerken 

van netwerken met zeer hoge capaciteit 

bezitten, zoals de uitrol van glasvezel tot 

de kast in combinatie met actieve 

(60) Aangezien de technologie, de 

topologie, het mediumgebruik en de 

eigendom van 

breedbandcommunicatienetwerken steeds 

belangrijker en diverser worden, moet 

regulering gebeuren op basis van 

gedetailleerde informatie en prognoses 

over de uitrol van netwerken om de 

effectiviteit te waarborgen en de 

inspanningen toe te spitsen op de gebieden 

waar ze nodig zijn. Die informatie is 

essentieel om investeringen te bevorderen, 

de connectiviteit in de hele EU te doen 

toenemen, de betrokken lokale overheden 

zichtbaar te maken en de Europese 

burgers te informeren over hun 

toekomstige connectiviteit. Die informatie 
moet plannen omvatten over zowel de 

uitrol van netwerken met zeer hoge 
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technologieën zoals vectoring. De 

nauwkeurigheid en territoriale 

fijnmazigheid van de informatie die de 

nationale regelgevende instanties moeten 

verzamelen, moet worden bepaald door de 

regelgevende doelstellingen en moeten 

toereikend zijn voor die 

regelgevingsdoelstellingen. De omvang 

van de territoriale eenheid zal ook 

verschillen van lidstaat tot lidstaat, 

afhankelijk van de regelgevingsbehoeften 

in de specifieke nationale context en de 

beschikbaarheid van lokale gegevens. 

Niveau 3 in de Nomenclatuur van 

territoriale eenheden voor de statistiek 

(NUTS) zal als territoriale eenheid in de 

meeste gevallen wellicht niet fijnmazig 

genoeg zijn. De nationale regelgevende 

instanties moeten van Berec richtsnoeren 

krijgen over de beste praktijken voor de 

aanpak van die taak, waarbij die 

richtsnoeren voortbouwen op de 

beschikbare ervaring van de nationale 

regelgevende instanties met de uitvoering 

van geografische onderzoeken van de 

netwerkontwikkeling. De nationale 

regelgevende instanties moeten de 

eindgebruikers tools aanreiken met 

betrekking tot de kwaliteit van de 

dienstverlening om hen beter bewust te 

maken van de beschikbare 

connectiviteitsdiensten. 

capaciteit als van significante upgrades of 

uitbreidingen van bestaande koper- of 

andere netwerken die niet op alle vlakken 

de prestatiekenmerken van netwerken met 

zeer hoge capaciteit bezitten, zoals de 

uitrol van glasvezel tot de kast in 

combinatie met actieve technologieën zoals 

vectoring. De nauwkeurigheid en 

territoriale fijnmazigheid van de informatie 

die de nationale regelgevende instanties 

moeten verzamelen, moeten worden 

bepaald door de regelgevende 

doelstellingen en moeten toereikend zijn 

voor die regelgevingsdoelstellingen. De 

omvang van de territoriale eenheid zal ook 

verschillen van lidstaat tot lidstaat, 

afhankelijk van de regelgevingsbehoeften 

in de specifieke nationale context en de 

beschikbaarheid van lokale gegevens. 

Niveau 3 in de Nomenclatuur van 

territoriale eenheden voor de statistiek 

(NUTS) zal als territoriale eenheid in de 

meeste gevallen wellicht niet fijnmazig 

genoeg zijn. De nationale regelgevende 

instanties moeten van Berec richtsnoeren 

krijgen over de beste praktijken voor de 

aanpak van die taak, waarbij die 

richtsnoeren voortbouwen op de 

beschikbare ervaring van de nationale 

regelgevende instanties met de uitvoering 

van geografische onderzoeken van de 

netwerkontwikkeling. De nationale 

regelgevende instanties moeten de 

eindgebruikers tools aanreiken met 

betrekking tot de kwaliteit van de 

dienstverlening om hen beter bewust te 

maken van de beschikbare 

connectiviteitsdiensten. 

Or. en 

 

Amendement   199 

José Blanco López 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 60 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(60) Aangezien de technologie, de 

topologie, het mediumgebruik en de 

eigendom van 

breedbandcommunicatienetwerken steeds 

belangrijker en diverser worden, moet 

regulering gebeuren op basis van 

gedetailleerde informatie en prognoses 

over de uitrol van netwerken om de 

effectiviteit te waarborgen en de 

inspanningen toe te spitsen op de gebieden 

waar ze nodig zijn. Die informatie moet 

plannen omvatten over zowel de uitrol van 

netwerken met zeer hoge capaciteit als van 

significante upgrades of uitbreidingen van 

bestaande koper- of andere netwerken die 

niet op alle vlakken de prestatiekenmerken 

van netwerken met zeer hoge capaciteit 

bezitten, zoals de uitrol van glasvezel tot 

de kast in combinatie met actieve 

technologieën zoals vectoring. De 

nauwkeurigheid en territoriale 

fijnmazigheid van de informatie die de 

nationale regelgevende instanties moeten 

verzamelen, moet worden bepaald door de 

regelgevende doelstellingen en moeten 

toereikend zijn voor die 

regelgevingsdoelstellingen. De omvang 

van de territoriale eenheid zal ook 

verschillen van lidstaat tot lidstaat, 

afhankelijk van de regelgevingsbehoeften 

in de specifieke nationale context en de 

beschikbaarheid van lokale gegevens. 

Niveau 3 in de Nomenclatuur van 

territoriale eenheden voor de statistiek 

(NUTS) zal als territoriale eenheid in de 

meeste gevallen wellicht niet fijnmazig 

genoeg zijn. De nationale regelgevende 

instanties moeten van Berec richtsnoeren 

krijgen over de beste praktijken voor de 

aanpak van die taak, waarbij die 

richtsnoeren voortbouwen op de 

beschikbare ervaring van de nationale 

regelgevende instanties met de uitvoering 

van geografische onderzoeken van de 

netwerkontwikkeling. De nationale 

(60) Aangezien de technologie, de 

topologie, het mediumgebruik en de 

eigendom van 

breedbandcommunicatienetwerken steeds 

belangrijker en diverser worden, moet 

regulering gebeuren op basis van 

gedetailleerde informatie en prognoses 

over de uitrol van netwerken om de 

effectiviteit te waarborgen en de 

inspanningen toe te spitsen op de gebieden 

waar ze nodig zijn. Die informatie is 

essentieel om investeringen te bevorderen, 

de connectiviteit in de hele EU te doen 

toenemen, de betrokken lokale overheden 

zichtbaar te maken en de Europese 

burgers te informeren over hun 

toekomstige connectiviteit. Die informatie 
moet plannen omvatten over zowel de 

uitrol van netwerken met zeer hoge 

capaciteit als van significante upgrades of 

uitbreidingen van bestaande koper- of 

andere netwerken die niet op alle vlakken 

de prestatiekenmerken van netwerken met 

zeer hoge capaciteit bezitten, zoals de 

uitrol van glasvezel tot de kast in 

combinatie met actieve technologieën zoals 

vectoring. De nauwkeurigheid en 

territoriale fijnmazigheid van de informatie 

die de nationale regelgevende instanties 

moeten verzamelen, moeten worden 

bepaald door de regelgevende 

doelstellingen en moeten toereikend zijn 

voor die regelgevingsdoelstellingen. De 

omvang van de territoriale eenheid zal ook 

verschillen van lidstaat tot lidstaat, 

afhankelijk van de regelgevingsbehoeften 

in de specifieke nationale context en de 

beschikbaarheid van lokale gegevens. 

Niveau 3 in de Nomenclatuur van 

territoriale eenheden voor de statistiek 

(NUTS) zal als territoriale eenheid in de 

meeste gevallen wellicht niet fijnmazig 

genoeg zijn. De nationale regelgevende 

instanties moeten van Berec richtsnoeren 

krijgen over de beste praktijken voor de 
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regelgevende instanties moeten de 

eindgebruikers tools aanreiken met 

betrekking tot de kwaliteit van de 

dienstverlening om hen beter bewust te 

maken van de beschikbare 

connectiviteitsdiensten. 

aanpak van die taak, waarbij die 

richtsnoeren voortbouwen op de 

beschikbare ervaring van de nationale 

regelgevende instanties met de uitvoering 

van geografische onderzoeken van de 

netwerkontwikkeling. De nationale 

regelgevende instanties moeten de 

eindgebruikers tools aanreiken met 

betrekking tot de kwaliteit van de 

dienstverlening om hen beter bewust te 

maken van de beschikbare 

connectiviteitsdiensten. 

Or. en 

 

Amendement   200 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 60 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(60) Aangezien de technologie, de 

topologie, het mediumgebruik en de 

eigendom van 

breedbandcommunicatienetwerken steeds 

belangrijker en diverser worden, moet 

regulering gebeuren op basis van 

gedetailleerde informatie en prognoses 

over de uitrol van netwerken om de 

effectiviteit te waarborgen en de 

inspanningen toe te spitsen op de gebieden 

waar ze nodig zijn. Die informatie moet 

plannen omvatten over zowel de uitrol van 

netwerken met zeer hoge capaciteit als van 

significante upgrades of uitbreidingen van 

bestaande koper- of andere netwerken die 

niet op alle vlakken de 

prestatiekenmerken van netwerken met 

zeer hoge capaciteit bezitten, zoals de 

uitrol van glasvezel tot de kast in 

combinatie met actieve technologieën 

zoals vectoring. De nauwkeurigheid en 

territoriale fijnmazigheid van de informatie 

die de nationale regelgevende instanties 

(60) Aangezien de technologie, de 

topologie, het mediumgebruik en de 

eigendom van 

breedbandcommunicatienetwerken steeds 

belangrijker en diverser worden, moet 

regulering gebeuren op basis van 

gedetailleerde informatie over de uitrol van 

netwerken om de effectiviteit te 

waarborgen en de inspanningen toe te 

spitsen op de gebieden waar ze nodig zijn. 

Die informatie moet plannen omvatten 

over zowel de uitrol van netwerken met 

zeer hoge capaciteit als van significante 

upgrades of uitbreidingen van bestaande 

kopernetwerken. De nauwkeurigheid en 

territoriale fijnmazigheid van de informatie 

die de nationale regelgevende instanties 

moeten verzamelen, moeten worden 

bepaald door de regelgevende 

doelstellingen en moeten toereikend zijn 

voor die regelgevingsdoelstellingen. De 

omvang van de territoriale eenheid zal ook 

verschillen van lidstaat tot lidstaat, 
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moeten verzamelen, moet worden bepaald 

door de regelgevende doelstellingen en 

moeten toereikend zijn voor die 

regelgevingsdoelstellingen. De omvang 

van de territoriale eenheid zal ook 

verschillen van lidstaat tot lidstaat, 

afhankelijk van de regelgevingsbehoeften 

in de specifieke nationale context en de 

beschikbaarheid van lokale gegevens. 

Niveau 3 in de Nomenclatuur van 

territoriale eenheden voor de statistiek 

(NUTS) zal als territoriale eenheid in de 

meeste gevallen wellicht niet fijnmazig 

genoeg zijn. De nationale regelgevende 

instanties moeten van Berec richtsnoeren 

krijgen over de beste praktijken voor de 

aanpak van die taak, waarbij die 

richtsnoeren voortbouwen op de 

beschikbare ervaring van de nationale 

regelgevende instanties met de uitvoering 

van geografische onderzoeken van de 

netwerkontwikkeling. De nationale 

regelgevende instanties moeten de 

eindgebruikers tools aanreiken met 

betrekking tot de kwaliteit van de 

dienstverlening om hen beter bewust te 

maken van de beschikbare 

connectiviteitsdiensten. 

afhankelijk van de regelgevingsbehoeften 

in de specifieke nationale context en de 

beschikbaarheid van lokale gegevens. 

Niveau 3 in de Nomenclatuur van 

territoriale eenheden voor de statistiek 

(NUTS) zal als territoriale eenheid in de 

meeste gevallen wellicht niet fijnmazig 

genoeg zijn. De nationale regelgevende 

instanties moeten van Berec richtsnoeren 

krijgen over de beste praktijken voor de 

aanpak van die taak, waarbij die 

richtsnoeren voortbouwen op de 

beschikbare ervaring van de nationale 

regelgevende instanties met de uitvoering 

van geografische onderzoeken van de 

netwerkontwikkeling. De nationale 

regelgevende instanties moeten de 

eindgebruikers tools aanreiken met 

betrekking tot de kwaliteit van de 

dienstverlening om hen beter bewust te 

maken van de beschikbare 

connectiviteitsdiensten. 

Or. en 

 

Amendement   201 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 60 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(60) Aangezien de technologie, de 

topologie, het mediumgebruik en de 

eigendom van 

breedbandcommunicatienetwerken steeds 

belangrijker en diverser worden, moet 

regulering gebeuren op basis van 

gedetailleerde informatie en prognoses 

(60) Aangezien de technologie, de 

topologie, het mediumgebruik en de 

eigendom van 

breedbandcommunicatienetwerken steeds 

belangrijker en diverser worden, moet 

regulering gebeuren op basis van 

gedetailleerde informatie en prognoses 
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over de uitrol van netwerken om de 

effectiviteit te waarborgen en de 

inspanningen toe te spitsen op de gebieden 

waar ze nodig zijn. Die informatie moet 

plannen omvatten over zowel de uitrol van 

netwerken met zeer hoge capaciteit als van 

significante upgrades of uitbreidingen van 

bestaande koper- of andere netwerken die 

niet op alle vlakken de prestatiekenmerken 

van netwerken met zeer hoge capaciteit 

bezitten, zoals de uitrol van glasvezel tot 

de kast in combinatie met actieve 

technologieën zoals vectoring. De 

nauwkeurigheid en territoriale 

fijnmazigheid van de informatie die de 

nationale regelgevende instanties moeten 

verzamelen, moet worden bepaald door de 

regelgevende doelstellingen en moeten 

toereikend zijn voor die 

regelgevingsdoelstellingen. De omvang 

van de territoriale eenheid zal ook 

verschillen van lidstaat tot lidstaat, 

afhankelijk van de regelgevingsbehoeften 

in de specifieke nationale context en de 

beschikbaarheid van lokale gegevens. 

Niveau 3 in de Nomenclatuur van 

territoriale eenheden voor de statistiek 

(NUTS) zal als territoriale eenheid in de 

meeste gevallen wellicht niet fijnmazig 

genoeg zijn. De nationale regelgevende 

instanties moeten van Berec richtsnoeren 

krijgen over de beste praktijken voor de 

aanpak van die taak, waarbij die 

richtsnoeren voortbouwen op de 

beschikbare ervaring van de nationale 

regelgevende instanties met de uitvoering 

van geografische onderzoeken van de 

netwerkontwikkeling. De nationale 

regelgevende instanties moeten de 

eindgebruikers tools aanreiken met 

betrekking tot de kwaliteit van de 

dienstverlening om hen beter bewust te 

maken van de beschikbare 

connectiviteitsdiensten. 

over de uitrol van netwerken om de 

effectiviteit te waarborgen en de 

inspanningen toe te spitsen op de gebieden 

waar ze nodig zijn. Die informatie moet 

plannen omvatten over zowel de uitrol van 

netwerken met zeer hoge capaciteit als van 

significante upgrades of uitbreidingen van 

bestaande koper- of andere netwerken die 

niet op alle vlakken de prestatiekenmerken 

van netwerken met zeer hoge capaciteit 

bezitten, zoals de uitrol van glasvezel tot 

de kast in combinatie met actieve 

technologieën zoals vectoring. De 

nauwkeurigheid en territoriale 

fijnmazigheid van de informatie die de 

nationale regelgevende instanties moeten 

verzamelen, moeten worden bepaald door 

de regelgevende doelstellingen en moeten 

toereikend zijn voor die 

regelgevingsdoelstellingen. De omvang 

van de territoriale eenheid zal ook 

verschillen van lidstaat tot lidstaat, 

afhankelijk van de regelgevingsbehoeften 

in de specifieke nationale context en de 

beschikbaarheid van lokale gegevens. 

Niveau 3 in de Nomenclatuur van 

territoriale eenheden voor de statistiek 

(NUTS) zal als territoriale eenheid in de 

meeste gevallen wellicht niet fijnmazig 

genoeg zijn. De nationale regelgevende 

instanties moeten van Berec richtsnoeren 

krijgen over de beste praktijken voor de 

aanpak van die taak, waarbij die 

richtsnoeren voortbouwen op de 

beschikbare ervaring van de nationale 

regelgevende instanties met de uitvoering 

van geografische onderzoeken van de 

netwerkontwikkeling. Behoudens 

geheimhoudingsverplichtingen en de 

bescherming van bedrijfsgeheimen 

moeten de nationale regelgevende 

instanties dergelijke onderzoeken vrij 

beschikbaar stellen in een open 

gegevensformaat zonder beperkingen op 

hergebruik, en moeten ze de 

eindgebruikers tools aanreiken met 

betrekking tot de kwaliteit van de 

dienstverlening om hen beter bewust te 
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maken van de beschikbare 

connectiviteitsdiensten. 

Or. en 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de logica binnen de tekst. 

 

Amendement   202 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 61 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(61) Indien er in specifieke en duidelijk 

afgebakende gebieden sprake is van 

digitale uitsluiting moeten nationale 

regelgevende instanties de mogelijkheid 

hebben een oproep te publiceren om te 

peilen naar de belangstelling van 

ondernemingen om te investeren in 

netwerken van zeer hoge capaciteit. Met 

het oog op een voorspelbaar 

investeringsklimaat moeten nationale 

regelgevende instanties informatie 

kunnen uitwisselen met ondernemingen 

die bereid zijn ultrasnelle netwerken op te 

zetten over de mate waarin in het 

betrokken gebied andere vormen van 

netwerkverbeteringen, m.i.v. Die met een 

downloadsnelheid van minder dan 100 

Mbps, aan de gang zijn of zijn gepland. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   203 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 61 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(61) Indien er in specifieke en duidelijk 

afgebakende gebieden sprake is van 

digitale uitsluiting moeten nationale 

regelgevende instanties de mogelijkheid 

hebben een oproep te publiceren om te 

peilen naar de belangstelling van 

ondernemingen om te investeren in 

netwerken van zeer hoge capaciteit. Met 

het oog op een voorspelbaar 

investeringsklimaat moeten nationale 

regelgevende instanties informatie kunnen 

uitwisselen met ondernemingen die bereid 

zijn ultrasnelle netwerken op te zetten over 

de mate waarin in het betrokken gebied 

andere vormen van netwerkverbeteringen, 

m.i.v. Die met een downloadsnelheid van 

minder dan 100 Mbps, aan de gang zijn of 

zijn gepland. 

(61) Indien er in specifieke en duidelijk 

afgebakende gebieden sprake is van 

digitale uitsluiting moeten nationale 

regelgevende instanties de mogelijkheid 

hebben een oproep te publiceren om te 

peilen naar de belangstelling van 

ondernemingen om te investeren in 

netwerken van zeer hoge capaciteit. Met 

het oog op een voorspelbaar 

investeringsklimaat moeten nationale 

regelgevende instanties informatie kunnen 

uitwisselen met ondernemingen die bereid 

zijn ultrasnelle netwerken op te zetten over 

de mate waarin in het betrokken gebied 

andere vormen van netwerkverbeteringen, 

m.i.v. die met een downloadsnelheid van 

minder dan 100 Mbps, aan de gang zijn of 

zijn gepland. Rekening houdend met het 

grote potentieel van satelliettechnologieën 

die kostenefficiënte connectiviteit kunnen 

brengen naar gebieden waar er sprake is 

van digitale uitsluiting, dienen de 

nationale regelgevende instanties de 

satellietexploitanten ook op de hoogte te 

brengen van dergelijke oproepen teneinde 

het gebruik van de beste technologieën op 

basis van regionale kenmerken te 

bevorderen. 

Or. en 

 

Amendement   204 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 61 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(61) Indien er in specifieke en duidelijk 

afgebakende gebieden sprake is van 

digitale uitsluiting moeten nationale 

regelgevende instanties de mogelijkheid 

(61) Het sluiten van de digitale kloof in 

Europa is een essentiële voorwaarde om 

te komen tot een gigabitmaatschappij 

waarin alle Europeanen toegang hebben 
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hebben een oproep te publiceren om te 

peilen naar de belangstelling van 

ondernemingen om te investeren in 

netwerken van zeer hoge capaciteit. Met 

het oog op een voorspelbaar 

investeringsklimaat moeten nationale 

regelgevende instanties informatie kunnen 

uitwisselen met ondernemingen die bereid 

zijn ultrasnelle netwerken op te zetten over 

de mate waarin in het betrokken gebied 

andere vormen van netwerkverbeteringen, 

m.i.v. Die met een downloadsnelheid van 

minder dan 100 Mbps, aan de gang zijn of 

zijn gepland. 

tot internet en digitale diensten. Indien er 

in specifieke en duidelijk afgebakende 

gebieden sprake is van digitale uitsluiting 

moeten nationale regelgevende instanties 

daarom de mogelijkheid hebben een 

oproep te publiceren om te peilen naar de 

belangstelling van ondernemingen om te 

investeren in netwerken van zeer hoge 

capaciteit. Met het oog op een voorspelbaar 

investeringsklimaat moeten nationale 

regelgevende instanties informatie kunnen 

uitwisselen met ondernemingen die bereid 

zijn ultrasnelle netwerken op te zetten over 

de mate waarin in het betrokken gebied 

andere vormen van netwerkverbeteringen, 

m.i.v. die met een downloadsnelheid van 

minder dan 100 Mbps, aan de gang zijn of 

zijn gepland. 

Or. en 

 

Amendement   205 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Martina Werner, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 61 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(61) Indien er in specifieke en duidelijk 

afgebakende gebieden sprake is van 

digitale uitsluiting moeten nationale 

regelgevende instanties de mogelijkheid 

hebben een oproep te publiceren om te 

peilen naar de belangstelling van 

ondernemingen om te investeren in 

netwerken van zeer hoge capaciteit. Met 

het oog op een voorspelbaar 

investeringsklimaat moeten nationale 

regelgevende instanties informatie kunnen 

uitwisselen met ondernemingen die bereid 

zijn ultrasnelle netwerken op te zetten over 

de mate waarin in het betrokken gebied 

andere vormen van netwerkverbeteringen, 

m.i.v. Die met een downloadsnelheid van 

(61) Het sluiten van de digitale kloof in 

Europa is een essentiële voorwaarde om 

te komen tot een gigabitmaatschappij 

waarin alle Europeanen toegang hebben 

tot internet en digitale diensten. Indien er 

in specifieke en duidelijk afgebakende 

gebieden sprake is van digitale uitsluiting 

moeten nationale regelgevende instanties 

daarom de mogelijkheid hebben een 

oproep te publiceren om te peilen naar de 

belangstelling van ondernemingen om te 

investeren in netwerken van zeer hoge 

capaciteit. Met het oog op een voorspelbaar 

investeringsklimaat moeten nationale 

regelgevende instanties informatie kunnen 

uitwisselen met ondernemingen die bereid 
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minder dan 100 Mbps, aan de gang zijn of 

zijn gepland. 

zijn ultrasnelle netwerken op te zetten over 

de mate waarin in het betrokken gebied 

andere vormen van netwerkverbeteringen, 

m.i.v. die met een downloadsnelheid van 

minder dan 100 Mbps, aan de gang zijn of 

zijn gepland. 

Or. en 

Motivering 

De gigabitmaatschappij kan alleen maar tot stand komen als alle Europeanen toegang 

hebben tot betaalbaar internet. 

 

Amendement   206 

José Blanco López 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 61 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(61) Indien er in specifieke en duidelijk 

afgebakende gebieden sprake is van 

digitale uitsluiting moeten nationale 

regelgevende instanties de mogelijkheid 

hebben een oproep te publiceren om te 

peilen naar de belangstelling van 

ondernemingen om te investeren in 

netwerken van zeer hoge capaciteit. Met 

het oog op een voorspelbaar 

investeringsklimaat moeten nationale 

regelgevende instanties informatie kunnen 

uitwisselen met ondernemingen die bereid 

zijn ultrasnelle netwerken op te zetten over 

de mate waarin in het betrokken gebied 

andere vormen van netwerkverbeteringen, 

m.i.v. Die met een downloadsnelheid van 

minder dan 100 Mbps, aan de gang zijn of 

zijn gepland. 

(61) Het sluiten van de digitale kloof in 

Europa is een essentiële voorwaarde om 

te komen tot een gigabitmaatschappij 

waarin alle Europeanen toegang hebben 

tot internet en digitale diensten. Indien er 

in specifieke en duidelijk afgebakende 

gebieden sprake is van digitale uitsluiting 

moeten nationale regelgevende instanties 

daarom de mogelijkheid hebben een 

oproep te publiceren om te peilen naar de 

belangstelling van ondernemingen om te 

investeren in netwerken van zeer hoge 

capaciteit. Met het oog op een voorspelbaar 

investeringsklimaat moeten nationale 

regelgevende instanties informatie kunnen 

uitwisselen met ondernemingen die bereid 

zijn ultrasnelle netwerken op te zetten over 

de mate waarin in het betrokken gebied 

andere vormen van netwerkverbeteringen, 

m.i.v. die met een downloadsnelheid van 

minder dan 100 Mbps, aan de gang zijn of 

zijn gepland. 

Or. en 
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Amendement   207 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 61 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(61) Indien er in specifieke en duidelijk 

afgebakende gebieden sprake is van 

digitale uitsluiting moeten nationale 

regelgevende instanties de mogelijkheid 

hebben een oproep te publiceren om te 

peilen naar de belangstelling van 

ondernemingen om te investeren in 

netwerken van zeer hoge capaciteit. Met 

het oog op een voorspelbaar 

investeringsklimaat moeten nationale 

regelgevende instanties informatie kunnen 

uitwisselen met ondernemingen die bereid 

zijn ultrasnelle netwerken op te zetten over 

de mate waarin in het betrokken gebied 

andere vormen van netwerkverbeteringen, 

m.i.v. Die met een downloadsnelheid van 

minder dan 100 Mbps, aan de gang zijn of 

zijn gepland. 

(61) Indien er in specifieke en duidelijk 

afgebakende gebieden sprake is van 

digitale uitsluiting moeten nationale 

regelgevende instanties de mogelijkheid 

hebben een oproep te publiceren om te 

peilen naar de belangstelling van 

ondernemingen om te investeren in 

netwerken van zeer hoge capaciteit. Met 

het oog op een voorspelbaar 

investeringsklimaat en rekening houdend 

met geleidelijke technologische innovatie, 

moeten nationale regelgevende instanties 

informatie kunnen uitwisselen met 

ondernemingen die bereid zijn ultrasnelle 

netwerken op te zetten over de mate waarin 

in het betrokken gebied andere vormen van 

netwerkverbeteringen, m.i.v. die met een 

downloadsnelheid van minder dan 100 

Mbps, aan de gang zijn of zijn gepland. 

Or. en 

 

Amendement   208 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 61 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (61 bis) In onderontwikkelde 

gebieden moeten de nationale 

regelgevende instanties de mogelijkheid 

hebben een oproep te publiceren om te 

peilen naar de belangstelling van 

ondernemingen om te investeren in 
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netwerken met hoge capaciteit die tegen 

2020 downloadsnelheden van 30 tot 100 

Mbps kunnen aanbieden. 

Or. en 

 

Amendement   209 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 66 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(66) Een belangrijke taak van Berec is in 

voorkomend geval adviezen te verstrekken 

in verband met grensoverschrijdende 

geschillen. De nationale regelgevende 

instanties moeten in die gevallen bij het 

opleggen van verplichtingen aan een 

onderneming of de beslechting van 

geschillen dan ook rekening houden met 

de adviezen van BEREC. 

(66) Een belangrijke taak van Berec is in 

voorkomend geval besluiten vast te stellen 

in verband met grensoverschrijdende 

geschillen. De nationale regelgevende 

instanties moeten in die gevallen bij het 

opleggen van verplichtingen aan een 

onderneming of de beslechting van 

geschillen de besluiten van Berec dan ook 

volledig ten uitvoer leggen. 

Or. en 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de logica binnen de tekst. 

 

Amendement   210 

Michał Boni 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 84 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(84) Gelet op hun algemene 

economische deskundigheid en 

marktkennis, op de objectieve en 

technische aard van hun beoordelingen en 

teneinde de consistentie met hun andere 

marktreguleringstaken te waarborgen, 

(84) Gelet op hun algemene 

economische deskundigheid en 

marktkennis, op de objectieve en 

technische aard van hun beoordelingen en 

teneinde de consistentie met hun andere 

marktreguleringstaken te waarborgen, 
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moeten de nationale regelgevende 

instanties bepalen welke de onderdelen van 

de selectieprocedures zijn en welke aan 

rechten voor het gebruik van spectrum 

gekoppelde voorwaarden de grootste 

impact hebben op de marktomstandigheden 

en de concurrentie, m.i.v. de voorwaarden 

voor toegang en uitbreiding. Het gaat 

bijvoorbeeld om parameters voor de 

economische waardering van spectrum 

overeenkomstig deze richtlijn, het 

specificeren van regelgevende en 

marktvormingsmaatregelen, zoals het 

gebruik van spectrumgrenzen, het 

reserveren van spectrum of het opleggen 

van verplichtingen inzake 

wholesaletoegang, of de middelen om de 

aan de gebruiksrechten gekoppelde 

dekkingsvoorwaarden te definiëren. De 

convergentie tussen het gebruik en de 

definitie van die elementen zou worden 

versterkt door een coördinatiemechanisme 

waarbij Berec, de Commissie en de 

nationale regelgevende instanies van de 

andere lidstaten ontwerp maatregelen 

zouden onderzoeken voor de toekenning 

van gebruiksrechten door een bepaalde 

lidstaat en tegelijk met de binnenlandse 

openbare raadpleging. Een door een 

nationale regelgevende instantie 

vastgestelde maatregel moet onderdeel zijn 

van een bredere nationale maatregel in 

verband met de toekenning, de handel, het 

leasen, de looptijd, de vernieuwing of de 

wijziging van rechten voor het gebruik van 

radiospectrum en van de selectieprocedure 

of de aan de gebruiksrechten gekoppelde 

voorwaarden. Bij de kennisgeving van een 

ontwerpmaatregel kunnen nationale 

regelgevende instanties informatie 

verstrekken over andere nationale 

ontwerpmaatregelen in verband met de 

relevante selectieprocedure voor de 

toekenning van rechten voor het gebruik 

van radiospectrum, die niet onder 

mechanisme voor intercollegiale toetsing 

vallen. 

moeten de nationale regelgevende 

instanties bepalen welke de onderdelen van 

de selectieprocedures zijn en welke aan 

rechten voor het gebruik van spectrum 

gekoppelde voorwaarden de grootste 

impact hebben op de marktomstandigheden 

en de concurrentie, m.i.v. de voorwaarden 

voor toegang en uitbreiding. Het gaat 

bijvoorbeeld om parameters voor de 

economische waardering van spectrum 

overeenkomstig deze richtlijn, het 

specificeren van regelgevende en 

marktvormingsmaatregelen, zoals het 

gebruik van spectrumgrenzen, het 

reserveren van spectrum of het opleggen 

van verplichtingen inzake 

wholesaletoegang, of de middelen om de 

aan de gebruiksrechten gekoppelde 

dekkingsvoorwaarden te definiëren. De 

convergentie tussen het gebruik en de 

definitie van die elementen zou worden 

versterkt door een coördinatiemechanisme 

waarbij Berec, de Commissie en de 

nationale regelgevende instanties van de 

andere lidstaten ontwerpmaatregelen 

zouden onderzoeken voor de toekenning 

van gebruiksrechten door een bepaalde 

lidstaat en tegelijk met de binnenlandse 

openbare raadpleging. Het is eveneens 

belangrijk dat de nationale regelgevende 

instanties, voordat zij het spectrumbeleid 

van hun land ten aanzien van 

spectrumvergunningen omschrijven, een 

gemeenschappelijke reeks beginselen in 

verband met de toewijzing van spectrum 

in de EU kunnen raadplegen. Berec is 

verantwoordelijk voor het opstellen en 

actualiseren van dergelijke richtsnoeren 

zodra dit mogelijk is na goedkeuring van 

het wetboek. De lidstaten moeten in de 

grootst mogelijke mate rekening houden 

met de richtsnoeren van Berec. Een door 

een nationale regelgevende instantie 

vastgestelde maatregel moet onderdeel zijn 

van een bredere nationale maatregel in 

verband met de toekenning, de handel, het 

leasen, de looptijd, de vernieuwing of de 

wijziging van rechten voor het gebruik van 
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radiospectrum en van de selectieprocedure 

of de aan de gebruiksrechten gekoppelde 

voorwaarden. Bij de kennisgeving van een 

ontwerpmaatregel kunnen nationale 

regelgevende instanties informatie 

verstrekken over andere nationale 

ontwerpmaatregelen in verband met de 

relevante selectieprocedure voor de 

toekenning van rechten voor het gebruik 

van radiospectrum, die niet onder 

mechanisme voor intercollegiale toetsing 

vallen. 

Or. en 

Motivering 

Het is de bedoeling van de Commissie dat het spectrumbeheer eerst en vooral de 

verantwoordelijkheid blijft van elke lidstaat afzonderlijk. De Europese markten zullen wellicht 

echter verder gesegmenteerd blijven op basis van nationale grenzen zolang er geen op 

eenvormige wijze toegepast spectrumbeleid bestaat. Hoewel de intercollegiale toetsing zal 

leiden tot enige ex-postcoördinatie tussen de lidstaten, zal dat proces een gebrek aan 

voorspelbaarheid vertonen en de vastlegging van coördinatiebeleidsmaatregelen tussen de 

nationale regelgevende instanties en uiteindelijk tussen de lidstaten met enkele jaren 

vertragen. 

 

Amendement   211 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 86 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(86) De lidstaten moeten bij de 

toekenning van gebruiksrechten waarbij 

het verwachte gebruik ook 

grensoverschrijdende situaties omvat, 

worden aangemoedigd om te kiezen voor 

gezamenlijke machtigingen. 

(86) De lidstaten moeten bij de 

toekenning van gebruiksrechten waarbij 

het verwachte gebruik ook 

grensoverschrijdende situaties omvat en 

waarbij er een aanmerkelijk risico van 

grensoverschrijdende schadelijke 

interferentie bestaat, worden verplicht om 

te kiezen voor gezamenlijke machtigingen. 

Bovendien moeten ze worden 

aangemoedigd om dergelijke gezamenlijke 

machtigingen te kiezen op verzoek van 

marktdeelnemers die aantonen dat er een 
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grensoverschrijdende vraag naar de 

aanbieding van pan-Europese diensten 

bestaat. 

Or. en 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de logica binnen de tekst. 

 

Amendement   212 

Michał Boni 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 86 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(86) De lidstaten moeten bij de 

toekenning van gebruiksrechten waarbij 

het verwachte gebruik ook 

grensoverschrijdende situaties omvat, 

worden aangemoedigd om te kiezen voor 

gezamenlijke machtigingen. 

(86) De lidstaten moeten bij de 

toekenning van gebruiksrechten waarbij 

het verwachte gebruik ook 

grensoverschrijdende situaties omvat, 

worden aangemoedigd om te kiezen voor 

gezamenlijke machtigingen. De lidstaten 

moeten ook de keuze krijgen om Berec, de 

Beleidsgroep Radiospectrum of de 

Commissie de bevoegdheid te verlenen om 

de selectieprocedure uit te voeren. 

Or. en 

Motivering 

De vaststelling van een procedure voor gezamenlijke machtigingen zal de opkomst van pan-

Europese machtigingsbeleidsmaatregelen vergemakkelijken. De lidstaten zullen in dit proces 

een belangrijke rol blijven vervullen, maar moeten ook de mogelijkheid krijgen om de 

Commissie of Berec en de Beleidsgroep Radiospectrum de bevoegdheid te verlenen de 

selectieprocedure uit te voeren. 

 

Amendement   213 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 91 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (91 bis) Aanbieders van openbare 

communicatienetwerken of van openbare 

elektronische-communicatiediensten 

moeten eindgebruikers op de hoogte 

brengen van de maatregelen die zij 

kunnen treffen om de veiligheid van hun 

communicatie te beschermen, 

bijvoorbeeld door gebruik te maken van 

specifieke soorten software of 

encryptietechnologieën. Het voorschrift 

dat eindgebruikers in kennis moeten 

worden gesteld van bijzondere 

veiligheidsrisico's ontheft de 

dienstenaanbieder niet van de 

verplichting om op eigen kosten 

onmiddellijk passende maatregelen te 

nemen om nieuwe onvoorziene 

veiligheidsrisico's te vermijden en het 

gebruikelijke beveiligingsniveau van de 

dienst te herstellen. Het verstrekken van 

informatie over veiligheidsrisico's aan de 

abonnee dient kosteloos te geschieden. 

Or. en 

 

Amendement   214 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 91 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (91 bis) Om een waarborg voor de 

veiligheid en integriteit van netwerken en 

diensten te garanderen, moet het gebruik 

van eind-tot-eindversleuteling worden 

bevorderd en, indien nodig, verplicht 

worden gesteld, in overeenstemming met 

de beginselen van gegevensbescherming 

door ontwerp en privacy door ontwerp. 

Meer bepaald mogen de lidstaten geen 

verplichting opleggen aan de 
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encryptiediensten, de elektronische-

communicatiediensten en alle andere 

organisaties (op elk niveau in de 

toeleveringsketen) waardoor de veiligheid 

van hun netwerken en diensten wordt 

verzwakt, zoals het toestaan en in de hand 

werken van het gebruik van "backdoors". 

Or. en 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de logica binnen de tekst. 

 

Amendement   215 

Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 93 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(93) Wanneer voor het aanbieden van 

elektronische communicatie een beroep 

wordt gedaan op openbare middelen 

waarvan het gebruik een specifieke 

machtiging vergt, kunnen de lidstaten de 

instantie die bevoegd is voor de verlening 

van die machtigingen het recht geven 

vergoedingen op te leggen om een 

optimaal gebruik van die middelen te 

waarborgen overeenkomstig de in deze 

richtlijn geschetste procedures en conform 

de rechtspraak van het Hof van Justitie. De 

lidstaten kunnen geen heffingen of 

vergoedingen vragen voor het verstrekken 

van andere netwerken en elektronische-

communicatiediensten dan wie waarin deze 

richtlijn voorziet. In dit verband dienen de 

lidstaten een consistent beleid te voeren bij 

de vaststelling van die heffingen of 

vergoedingen teneinde geen buitensporige 

financiële last te koppelen aan de algemene 

machtigingsprocedures of gebruiksrechten 

voor ondernemingen die elektronische-

(93) Wanneer voor het aanbieden van 

elektronische communicatie een beroep 

wordt gedaan op openbare middelen 

waarvan het gebruik een specifieke 

machtiging vergt, kunnen de lidstaten de 

instantie die bevoegd is voor de verlening 

van die machtigingen het recht geven 

vergoedingen op te leggen om een 

optimaal gebruik van die middelen te 

waarborgen overeenkomstig de in deze 

richtlijn geschetste procedures en conform 

de rechtspraak van het Hof van Justitie. 

Dat gebruik kan worden gegarandeerd 

door de vergoedingen vast te stellen op 

een niveau dat de waarde van het 

spectrum bij het op een na beste gebruik 

weergeeft. De lidstaten kunnen geen 

heffingen of vergoedingen vragen voor het 

verstrekken van andere netwerken en 

elektronische-communicatiediensten dan 

wie waarin deze richtlijn voorziet. In dit 

verband dienen de lidstaten een consistent 

beleid te voeren bij de vaststelling van die 
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communicatienetwerken en -diensten 

aanbieden. 

heffingen of vergoedingen teneinde geen 

buitensporige financiële last te koppelen 

aan de algemene machtigingsprocedures of 

gebruiksrechten voor ondernemingen die 

elektronische-communicatienetwerken en -

diensten aanbieden. 

Or. en 

Motivering 

Het wetboek vermeldt verschillende criteria die voor vergoedingen in aanmerking moeten 

worden genomen, maar geeft alles bij elkaar genomen geen duidelijke richtsnoeren in 

verband met de beste praktijken voor het vaststellen van spectrumvergoedingen. Het wetboek 

moet bepalen dat de vergoedingen de waarde van het spectrum voor het op een na beste 

gebruik ervan moeten weergeven (bijv. de alternatieve kosten). 

 

Amendement   216 

Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 95 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(95) In het kader van hun functie om een 

optimaal gebruik van het radiospectrum te 

waarborgen, kunnen vergoedingen voor 

rechten voor het gebruik van radiospectrum 

een invloed hebben op de beslissingen over 

de aanvraag van dergelijke rechten en de 

ingebruikneming van radiospectrum. Bij de 

vaststelling van reserveringsprijzen als 

instrument om de minimumwaardering die 

een optimaal gebruik waarborgt te bepalen, 

moeten de lidstaten er derhalve voor 

zorgen dat die prijzen, ongeacht de aard 

van de gehanteerde selectieprocedure, ook 

een weergave zijn van de extra kosten voor 

de naleving van de aan de 

machtigingsvoorwaarden gekoppelde 

voorwaarden in het kader van 

beleidsdoelstellingen die in normale 

commerciële omstandigheden niet zouden 

worden verwezenlijkt, zoals voorwaarden 

inzake territoriale dekking. Hierbij moet 

(95) In het kader van hun functie om een 

optimaal gebruik van het radiospectrum te 

waarborgen, kunnen vergoedingen voor 

rechten voor het gebruik van radiospectrum 

een invloed hebben op de beslissingen over 

de aanvraag van dergelijke rechten en de 

ingebruikneming van radiospectrum. Bij de 

vaststelling van reserveringsprijzen als 

instrument om de minimumwaardering die 

een optimaal gebruik waarborgt te bepalen, 

moeten de lidstaten er derhalve voor 

zorgen dat die prijzen, ongeacht de aard 

van de gehanteerde selectieprocedure, een 

weergave zijn van en evenredig zijn met de 

extra kosten voor de naleving van de aan 

de machtigingsvoorwaarden gekoppelde 

voorwaarden in het kader van 

beleidsdoelstellingen die in normale 

commerciële omstandigheden niet zouden 

worden verwezenlijkt, zoals voorwaarden 

inzake territoriale dekking. Hierbij moet 
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rekening worden gehouden met de 

mededingingscontext op de betrokken 

markt. 

rekening worden gehouden met de 

mededingingscontext op de betrokken 

markt. 

Or. en 

Motivering 

Wanneer dergelijke duidelijke richtsnoeren worden verstrekt, heeft dat het voordeel dat de 

prijsverschillen tussen de lidstaten worden beperkt. 

 

Amendement   217 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 103 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(103) Het waarborgen van 

alomtegenwoordige connectiviteit in elke 

lidstaat is essentieel voor de economische 

en sociale ontwikkeling, de participatie in 

het openbare leven en sociale en territoriale 

cohesie. Aangezien connectiviteit een 

integraal onderdeel van de Europese 

maatschappij en welvaart wordt, moet EU-

brede dekking tot stand worden gebracht 

doordat de lidstaten passende vereisten 

inzake dekking invoeren die aangepast 

moeten zijn aan elk betrokken gebied en 

beperkt moeten blijven tot een evenredige 

belasting, zodat de implementatie door 

aanbieders van diensten niet wordt 

belemmerd. De dekking van het 

grondgebied alsmede de connectiviteit in 

alle lidstaten moet maximaal en 

betrouwbaar zijn, teneinde diensten en 

toepassingen, zoals "connected" auto's en 

e-gezondheid, in de lidstaten en over hun 

grenzen heen te bevorderen. Om ervoor te 

zorgen dat de rechtszekerheid wordt 

verbeterd, de voorspelbaarheid van 

investeringsbehoeften wordt verhoogd en 

evenredige en billijke connectiviteit voor 

alle burgers wordt gewaarborgd, moet de 

(103) Het waarborgen van 

alomtegenwoordige connectiviteit in elke 

lidstaat is essentieel voor de economische 

en sociale ontwikkeling, de participatie in 

het openbare leven en sociale en territoriale 

cohesie. Aangezien connectiviteit een 

integraal onderdeel van de Europese 

maatschappij en welvaart wordt, moet EU-

brede dekking tot stand worden gebracht 

doordat de lidstaten passende vereisten 

inzake dekking invoeren die aangepast 

moeten zijn aan elk betrokken gebied en 

beperkt moeten blijven tot een evenredige 

belasting, zodat de implementatie door 

aanbieders van diensten niet wordt 

belemmerd. De dekking van het 

grondgebied alsmede de connectiviteit in 

alle lidstaten moet maximaal en 

betrouwbaar zijn, teneinde diensten en 

toepassingen, zoals "connected" auto's en 

e-gezondheid, in de lidstaten en over hun 

grenzen heen te bevorderen. Om ervoor te 

zorgen dat de rechtszekerheid wordt 

verbeterd, de voorspelbaarheid van 

investeringsbehoeften wordt verhoogd en 

evenredige en billijke connectiviteit voor 

alle burgers wordt gewaarborgd, moet de 
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toepassing van dekkingsverplichtingen 

door de bevoegde instanties op EU-niveau 

worden gecoördineerd. Rekening houdend 

met nationale bijzonderheden, dient deze 

coördinatie te worden beperkt tot algemene 

criteria voor de vaststelling en meting van 

dekkingsverplichtingen, zoals de 

bevolkingsdichtheid of topografische en 

topologische kenmerken. 

toepassing van dekkingsverplichtingen 

door de bevoegde instanties op EU-niveau 

worden gecoördineerd. Rekening houdend 

met nationale bijzonderheden, dient deze 

coördinatie te worden beperkt tot algemene 

criteria voor de vaststelling en meting van 

dekkingsverplichtingen, zoals de 

bevolkingsdichtheid of topografische en 

topologische kenmerken, waarbij rekening 

wordt gehouden met het beginsel van 

technologische neutraliteit, teneinde een 

combinatie van de beste technologieën per 

regio te stimuleren. 

Or. en 

 

Amendement   218 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 103 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(103) Het waarborgen van 

alomtegenwoordige connectiviteit in elke 

lidstaat is essentieel voor de economische 

en sociale ontwikkeling, de participatie in 

het openbare leven en sociale en territoriale 

cohesie. Aangezien connectiviteit een 

integraal onderdeel van de Europese 

maatschappij en welvaart wordt, moet EU-

brede dekking tot stand worden gebracht 

doordat de lidstaten passende vereisten 

inzake dekking invoeren die aangepast 

moeten zijn aan elk betrokken gebied en 

beperkt moeten blijven tot een evenredige 

belasting, zodat de implementatie door 

aanbieders van diensten niet wordt 

belemmerd. De dekking van het 

grondgebied alsmede de connectiviteit in 

alle lidstaten moet maximaal en 

betrouwbaar zijn, teneinde diensten en 

toepassingen, zoals "connected" auto's en 

e-gezondheid, in de lidstaten en over hun 

grenzen heen te bevorderen. Om ervoor te 

(103) Het waarborgen van 

alomtegenwoordige connectiviteit in elke 

lidstaat is essentieel voor de economische 

en sociale ontwikkeling, de participatie in 

het openbare leven en sociale en territoriale 

cohesie. Aangezien connectiviteit een 

integraal onderdeel van de Europese 

maatschappij en welvaart wordt, moet EU-

brede dekking tot stand worden gebracht 

doordat de lidstaten passende vereisten 

inzake dekking invoeren die aangepast 

moeten zijn aan elk betrokken gebied en 

beperkt moeten blijven tot een evenredige 

belasting, zodat de implementatie door 

aanbieders van diensten niet wordt 

belemmerd. De dekking van het 

grondgebied alsmede de connectiviteit in 

alle lidstaten moet maximaal en 

betrouwbaar zijn, teneinde diensten en 

toepassingen, zoals "connected" auto's en 

e-gezondheid, in de lidstaten en over hun 

grenzen heen te bevorderen. Om ervoor te 
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zorgen dat de rechtszekerheid wordt 

verbeterd, de voorspelbaarheid van 

investeringsbehoeften wordt verhoogd en 

evenredige en billijke connectiviteit voor 

alle burgers wordt gewaarborgd, moet de 

toepassing van dekkingsverplichtingen 

door de bevoegde instanties op EU-niveau 

worden gecoördineerd. Rekening houdend 

met nationale bijzonderheden, dient deze 

coördinatie te worden beperkt tot algemene 

criteria voor de vaststelling en meting van 

dekkingsverplichtingen, zoals de 

bevolkingsdichtheid of topografische en 

topologische kenmerken. 

zorgen dat de rechtszekerheid wordt 

verbeterd, de voorspelbaarheid van 

investeringsbehoeften wordt verhoogd en 

evenredige en billijke connectiviteit voor 

alle burgers wordt gewaarborgd, moet de 

toepassing van dekkingsverplichtingen 

door de bevoegde instanties op EU-niveau 

worden gecoördineerd. Rekening houdend 

met nationale bijzonderheden, dient deze 

coördinatie te worden beperkt tot algemene 

criteria voor de vaststelling en meting van 

dekkingsverplichtingen, zoals de 

bevolkingsdichtheid of topografische en 

topologische kenmerken, in 

overeenstemming met het beginsel van 

technologische neutraliteit. 

Or. en 

 

Amendement   219 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Martina Werner, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 103 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(103) Het waarborgen van 

alomtegenwoordige connectiviteit in elke 

lidstaat is essentieel voor de economische 

en sociale ontwikkeling, de participatie in 

het openbare leven en sociale en territoriale 

cohesie. Aangezien connectiviteit een 

integraal onderdeel van de Europese 

maatschappij en welvaart wordt, moet EU-

brede dekking tot stand worden gebracht 

doordat de lidstaten passende vereisten 

inzake dekking invoeren die aangepast 

moeten zijn aan elk betrokken gebied en 

beperkt moeten blijven tot een evenredige 

belasting, zodat de implementatie door 

aanbieders van diensten niet wordt 

belemmerd. De dekking van het 

grondgebied alsmede de connectiviteit in 

alle lidstaten moet maximaal en 

(103) Het waarborgen van 

alomtegenwoordige connectiviteit in elke 

lidstaat is essentieel voor de economische 

en sociale ontwikkeling, de participatie in 

het openbare leven en sociale en territoriale 

cohesie. Aangezien connectiviteit een 

integraal onderdeel van de Europese 

maatschappij en welvaart wordt, moet EU-

brede dekking voor nagenoeg 100 procent 

van de Europese burgers tot stand worden 

gebracht doordat de lidstaten passende 

vereisten inzake dekking invoeren die 

aangepast moeten zijn aan elk betrokken 

gebied en beperkt moeten blijven tot een 

evenredige belasting, zodat de 

implementatie door aanbieders van 

diensten niet wordt belemmerd. De 

dekking van het grondgebied alsmede de 
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betrouwbaar zijn, teneinde diensten en 

toepassingen, zoals "connected" auto's en 

e-gezondheid, in de lidstaten en over hun 

grenzen heen te bevorderen. Om ervoor te 

zorgen dat de rechtszekerheid wordt 

verbeterd, de voorspelbaarheid van 

investeringsbehoeften wordt verhoogd en 

evenredige en billijke connectiviteit voor 

alle burgers wordt gewaarborgd, moet de 

toepassing van dekkingsverplichtingen 

door de bevoegde instanties op EU-niveau 

worden gecoördineerd. Rekening houdend 

met nationale bijzonderheden, dient deze 

coördinatie te worden beperkt tot algemene 

criteria voor de vaststelling en meting van 

dekkingsverplichtingen, zoals de 

bevolkingsdichtheid of topografische en 

topologische kenmerken. 

connectiviteit in alle lidstaten moet 

maximaal en betrouwbaar zijn, teneinde 

diensten en toepassingen, zoals 

"connected" auto's en e-gezondheid, in de 

lidstaten en over hun grenzen heen te 

bevorderen. Om ervoor te zorgen dat de 

rechtszekerheid wordt verbeterd, de 

voorspelbaarheid van 

investeringsbehoeften wordt verhoogd en 

evenredige en billijke connectiviteit voor 

alle burgers wordt gewaarborgd, moet de 

toepassing van dekkingsverplichtingen 

door de bevoegde instanties op EU-niveau 

worden gecoördineerd. Rekening houdend 

met nationale bijzonderheden, dient deze 

coördinatie te worden beperkt tot algemene 

criteria voor de vaststelling en meting van 

dekkingsverplichtingen, zoals de 

bevolkingsdichtheid of topografische en 

topologische kenmerken. 

Or. en 

Motivering 

De dekkingsverplichtingen zijn een belangrijk instrument in de evolutie naar een 

gigabitmaatschappij voor alle Europese burgers. 

 

Amendement   220 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 103 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(103) Het waarborgen van 

alomtegenwoordige connectiviteit in elke 

lidstaat is essentieel voor de economische 

en sociale ontwikkeling, de participatie in 

het openbare leven en sociale en territoriale 

cohesie. Aangezien connectiviteit een 

integraal onderdeel van de Europese 

maatschappij en welvaart wordt, moet EU-

brede dekking tot stand worden gebracht 

doordat de lidstaten passende vereisten 

(103) Het waarborgen van 

alomtegenwoordige connectiviteit in elke 

lidstaat is essentieel voor de economische 

en sociale ontwikkeling, de participatie in 

het openbare leven en sociale en territoriale 

cohesie. Aangezien connectiviteit een 

integraal onderdeel van de Europese 

maatschappij en welvaart wordt, moet EU-

brede dekking voor nagenoeg 100 procent 

van de Europese burgers tot stand worden 
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inzake dekking invoeren die aangepast 

moeten zijn aan elk betrokken gebied en 

beperkt moeten blijven tot een evenredige 

belasting, zodat de implementatie door 

aanbieders van diensten niet wordt 

belemmerd. De dekking van het 

grondgebied alsmede de connectiviteit in 

alle lidstaten moet maximaal en 

betrouwbaar zijn, teneinde diensten en 

toepassingen, zoals "connected" auto's en 

e-gezondheid, in de lidstaten en over hun 

grenzen heen te bevorderen. Om ervoor te 

zorgen dat de rechtszekerheid wordt 

verbeterd, de voorspelbaarheid van 

investeringsbehoeften wordt verhoogd en 

evenredige en billijke connectiviteit voor 

alle burgers wordt gewaarborgd, moet de 

toepassing van dekkingsverplichtingen 

door de bevoegde instanties op EU-niveau 

worden gecoördineerd. Rekening houdend 

met nationale bijzonderheden, dient deze 

coördinatie te worden beperkt tot algemene 

criteria voor de vaststelling en meting van 

dekkingsverplichtingen, zoals de 

bevolkingsdichtheid of topografische en 

topologische kenmerken. 

gebracht doordat de lidstaten passende 

vereisten inzake dekking invoeren die 

aangepast moeten zijn aan elk betrokken 

gebied en beperkt moeten blijven tot een 

evenredige belasting, zodat de 

implementatie door aanbieders van 

diensten niet wordt belemmerd. De 

dekking van het grondgebied alsmede de 

connectiviteit in alle lidstaten moet 

maximaal en betrouwbaar zijn, teneinde 

diensten en toepassingen, zoals 

"connected" auto's en e-gezondheid, in de 

lidstaten en over hun grenzen heen te 

bevorderen. Om ervoor te zorgen dat de 

rechtszekerheid wordt verbeterd, de 

voorspelbaarheid van 

investeringsbehoeften wordt verhoogd en 

evenredige en billijke connectiviteit voor 

alle burgers wordt gewaarborgd, moet de 

toepassing van dekkingsverplichtingen 

door de bevoegde instanties op EU-niveau 

worden gecoördineerd. Rekening houdend 

met nationale bijzonderheden, dient deze 

coördinatie te worden beperkt tot algemene 

criteria voor de vaststelling en meting van 

dekkingsverplichtingen, zoals de 

bevolkingsdichtheid of topografische en 

topologische kenmerken. 

Or. en 

 

Amendement   221 

Pilar del Castillo Vera 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 105 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(105) De harmonisering en coördinatie 

van spectrum en de regulering inzake 

apparatuur, gesteund door normalisatie, 

vullen elkaar aan en moeten zorgvuldig 

worden gecoördineerd, zodat de 

gemeenschappelijke doelstellingen worden 

behaald, met ondersteuning van de 

(105) De harmonisering en coördinatie 

van spectrum en de regulering inzake 

apparatuur, gesteund door normalisatie, 

vullen elkaar aan en moeten zorgvuldig 

worden gecoördineerd, zodat de 

gemeenschappelijke doelstellingen worden 

behaald, met ondersteuning van de 
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Beleidsgroep Radiospectrum. Coördinatie 

tussen de in het kader van de 

Radiospectrumbeschikking aan CEPT 

verstrekte mandaten betreffende inhoud en 

tijdschema's en aan 

normalisatieorganisaties, zoals het 

Europees Instituut voor 

telecommunicatienormen, gerichte 

verzoeken betreffende normalisatie, onder 

meer wat betreft parameters voor radio-

ontvangers, moet ervoor zorgen dat de 

invoering van toekomstige systemen wordt 

vergemakkelijkt, mogelijkheden voor het 

gedeeld gebruik van spectrum tot stand 

worden gebracht en een efficiënt beheer 

van spectrum wordt gewaarborgd. 

Beleidsgroep Radiospectrum. Coördinatie 

tussen de in het kader van de 

Radiospectrumbeschikking aan CEPT 

verstrekte mandaten betreffende inhoud en 

tijdschema's en aan 

normalisatieorganisaties, zoals het 

Europees Instituut voor 

telecommunicatienormen, gerichte 

verzoeken betreffende normalisatie, onder 

meer wat betreft parameters voor radio-

ontvangers, moet ervoor zorgen dat de 

invoering van toekomstige systemen wordt 

vergemakkelijkt, mogelijkheden voor het 

gedeeld gebruik van spectrum tot stand 

worden gebracht en een efficiënt beheer 

van spectrum wordt gewaarborgd. 

Normen, specificaties of aanbevelingen 

betreffende vaste of mobiele 

netwerkelementen en bijbehorende 

faciliteiten moeten waar mogelijk 

rekening houden met 

toegangsverplichtingen die mogelijk uit 

hoofde van deze richtlijn moeten worden 

opgelegd. 

Or. en 

Motivering 

Houdt onlosmakelijk verband met ander amendement. 

 

Amendement   222 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 106 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(106) De vraag naar geharmoniseerd 

radiospectrum is niet uniform in alle delen 

van de Unie. Indien er op regionaal of 

nationaal niveau geen vraag is naar een 

geharmoniseerde band kunnen de lidstaten 

bij wijze van uitzondering in staat worden 

gesteld een alternatief gebruik van de band 

(106) De vraag naar geharmoniseerd 

radiospectrum is niet uniform in alle delen 

van de Unie. Indien er op regionaal of 

nationaal niveau geen vraag is naar een 

geharmoniseerde band kunnen de lidstaten 

bij wijze van uitzondering in staat worden 

gesteld een alternatief gebruik van de band 
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toe te staan, zo lang de vraag uitblijft en op 

voorwaarde dat het alternatieve gebruik 

geen afbreuk doet aan het geharmoniseerde 

gebruik van de desbetreffende band door 

andere lidstaten, en het alternatieve gebruik 

wordt stopgezet wanneer zich vraag naar 

geharmoniseerd gebruik voordoet. 

toe te staan, zo lang de vraag uitblijft, is 

gebaseerd op een prognose van de 

marktontwikkeling en op voorwaarde dat 

het alternatieve gebruik geen afbreuk doet 

aan het geharmoniseerde gebruik van de 

desbetreffende band door andere lidstaten, 

en het alternatieve gebruik wordt stopgezet 

wanneer zich vraag naar geharmoniseerd 

gebruik voordoet. 

Or. en 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de logica binnen de tekst. 

 

Amendement   223 

Morten Helveg Petersen 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 111 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(111) Wanneer de lidstaten in 

uitzonderlijke gevallen besluiten om de 

vrijheid van aanbieding van elektronische-

communicatienetwerken en -diensten om 

redenen van openbare orde, openbare 

veiligheid of volksgezondheid in te perken, 

moeten zij uiteenzetten wat de redenen 

voor deze inperking zijn. 

(111) Wanneer de lidstaten in 

uitzonderlijke gevallen besluiten om de 

vrijheid van aanbieding van elektronische-

communicatienetwerken en -diensten om 

redenen van openbare orde, openbare 

veiligheid of volksgezondheid in te perken, 

moeten dergelijke beperkingen met 

redenen worden omkleed, moet de wet 

erin voorzien, moeten ze de essentie van 

de door het Handvest erkende rechten en 

vrijheden eerbiedigen en in 

overeenstemming met artikel 52, lid 1, van 

het Handvest het evenredigheidsbeginsel 

in acht nemen. Bovendien moet elke 

nationale wetgeving die 

overheidsinstanties algemene toegang 

geeft tot de netwerken of de inhoud van 

elektronische communicatie, worden 

beschouwd als een gevaar voor het 

fundamentele recht op eerbiediging van 

de persoonlijke levenssfeer, zoals 
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gewaarborgd door artikel 7 van het 

Handvest. 

Or. en 

 

Amendement   224 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 113 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(113) Gezien de toenemende vraag naar 

spectrum en nieuwe, uiteenlopende 

toepassingen en technologieën die meer 

flexibiliteit wat betreft de toegang tot en 

het gebruik van spectrum vergen, moeten 

de lidstaten gedeeld gebruik van spectrum 

bevorderen door de meest geschikte 

machtigingsstelsels voor elk scenario te 

bepalen alsmede passende en transparante 

voorschriften en voorwaarden op dat vlak 

vast te stellen. Door gedeeld gebruik van 

spectrum wordt doeltreffend en efficiënt 

gebruik ervan in toenemende mate 

gewaarborgd: meerdere onafhankelijke 

gebruikers of toestellen krijgen toegang tot 

dezelfde frequentieband in het kader van 

verschillende soorten wettelijke regelingen, 

waardoor extra spectrumruimte 

beschikbaar wordt, de efficiëntie van het 

gebruik toeneemt en de toegang tot 

spectrum voor nieuwe gebruikers 

gemakkelijker wordt. Gedeeld gebruik kan 

zijn gebaseerd op algemene machtigingen 

of vergunningvrij gebruik, waarbij 

meerdere gebruikers onder specifieke 

omstandigheden inzake gedeeld gebruik 

toegang krijgen tot hetzelfde spectrum, en 

dat kunnen gebruiken, in verschillende 

geografische gebieden of op verschillende 

tijdstippen. Het kan ook zijn gebaseerd op 

individuele gebruiksrechten in het kader 

van regelingen zoals vergunningplichtige 

gedeelde toegang, waarbij alle gebruikers 

(113) Gezien de toenemende vraag naar 

spectrum en nieuwe, uiteenlopende 

toepassingen en technologieën die meer 

flexibiliteit wat betreft de toegang tot en 

het gebruik van spectrum vergen, moeten 

de lidstaten gedeeld gebruik van spectrum 

bevorderen door de meest geschikte 

machtigingsstelsels voor elk scenario te 

bepalen alsmede passende en transparante 

voorschriften en voorwaarden op dat vlak 

vast te stellen. Tijdens dit proces dienen de 

lidstaten de ongehinderde voortzetting te 

garanderen van bestaande diensten die 

gebruikmaken van het spectrum, zoals 

satellietconnectiviteit van diverse aard, 

met name communicatie, waarneming 

van de aarde en geonavigatie. Door 

gedeeld gebruik van spectrum wordt 

doeltreffend en efficiënt gebruik ervan in 

toenemende mate gewaarborgd: meerdere 

onafhankelijke gebruikers of toestellen 

krijgen toegang tot dezelfde frequentieband 

in het kader van verschillende soorten 

wettelijke regelingen, waardoor extra 

spectrumruimte beschikbaar wordt, de 

efficiëntie van het gebruik toeneemt en de 

toegang tot spectrum voor nieuwe 

gebruikers gemakkelijker wordt. Gedeeld 

gebruik kan zijn gebaseerd op algemene 

machtigingen of vergunningvrij gebruik, 

waarbij meerdere gebruikers onder 

specifieke omstandigheden inzake gedeeld 

gebruik toegang krijgen tot hetzelfde 
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(bestaande gebruikers en nieuwe 

gebruikers) overeenstemming hebben 

bereikt over de voorwaarden voor gedeelde 

toegang, onder toezicht van de bevoegde 

instanties, op zodanige wijze dat een 

minimale gegarandeerde 

radiotransmissiekwaliteit wordt 

gewaarborgd. Wanneer de lidstaten 

gedeeld gebruik in het kader van meerdere 

machtigingsregelingen toestaan, dienen zij 

ervoor te zorgen dat de looptijden voor een 

dergelijk gebruik in het kader van meerder 

machtigingsregelingen niet te zeer van 

elkaar afwijken. 

spectrum, en dat kunnen gebruiken, in 

verschillende geografische gebieden of op 

verschillende tijdstippen. Het kan ook zijn 

gebaseerd op individuele gebruiksrechten 

in het kader van regelingen zoals 

vergunningplichtige gedeelde toegang, 

waarbij alle gebruikers (bestaande 

gebruikers en nieuwe gebruikers) 

overeenstemming hebben bereikt over de 

voorwaarden voor gedeelde toegang, onder 

toezicht van de bevoegde instanties, op 

zodanige wijze dat een minimale 

gegarandeerde radiotransmissiekwaliteit 

wordt gewaarborgd. Wanneer de lidstaten 

gedeeld gebruik in het kader van meerdere 

machtigingsregelingen toestaan, dienen zij 

ervoor te zorgen dat de looptijden voor een 

dergelijk gebruik in het kader van meerder 

machtigingsregelingen niet te zeer van 

elkaar afwijken. 

Or. en 

 

Amendement   225 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 119 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(119) De lidstaten dienen, voorafgaand 

aan het verlenen van rechten, uitsluitend 

verplichtingen op te leggen betreffende de 

controle van elementen waarvan een 

zorgvuldig handelende aanvrager 

redelijkerwijs de nodige gegevens kan 

verstrekken, waarbij terdege rekening 

wordt gehouden met de belangrijke 

publieke en marktwaarde van 

radiospectrum, dat een schaars openbaar 

bezit is. Dit doet geen afbreuk aan de 

mogelijkheid om vervolgens te controleren 

of aan criteria is voldaan, bijvoorbeeld 

door middel van mijlpalen, wanneer het 

aanvankelijk redelijkerwijs niet mogelijk 

(119) De lidstaten dienen, voorafgaand 

aan het verlenen van rechten, uitsluitend 

verplichtingen op te leggen betreffende de 

controle van elementen waarvan een 

zorgvuldig handelende aanvrager 

redelijkerwijs de nodige gegevens kan 

verstrekken, waarbij terdege rekening 

wordt gehouden met de belangrijke 

publieke en marktwaarde van 

radiospectrum, dat een schaars openbaar 

bezit is. Dit doet geen afbreuk aan de 

mogelijkheid om vervolgens te controleren 

of aan criteria is voldaan, bijvoorbeeld 

door middel van mijlpalen, wanneer het 

aanvankelijk redelijkerwijs niet mogelijk 
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was aan criteria te voldoen. Teneinde het 

doeltreffend en efficiënt gebruik van 

radiospectrum in stand te houden, dienen 

de lidstaten geen rechten te verlenen 

wanneer uit hun beoordeling blijkt dat 

aanvragers niet in staat zijn om aan de 

voorwaarden te voldoen, zonder daarbij 

afbreuk te doen aan de mogelijkheid om 

experimenteel gebruik gedurende een 

beperkte tijd te vergemakkelijken. Door 

ervoor te zogen dat de looptijd van 

machtigingen voor het gebruik van 

spectrum lang genoeg is, neemt de 

voorspelbaarheid op het vlak van 

investeringen toe, hetgeen bijdraagt tot een 

snellere uitrol van netwerken en betere 

diensten, alsmede tot de stabiliteit ter 

ondersteuning van de handel in en de 

verhuur van spectrum. Tenzij een 

machtiging voor het gebruik van spectrum 

voor onbeperkte duur wordt verstrekt, dient 

bij een dergelijke looptijd rekening te 

worden gehouden met de nagestreefde 

doelstellingen en dient deze afdoende te 

zijn om ervoor te zorgen dat de gedane 

investeringen gemakkelijker kunnen 

worden terugverdiend. Een langere looptijd 

kan de voorspelbaarheid van investeringen 

waarborgen, maar maatregelen voor een 

doeltreffend en efficiënt gebruik van 

radiospectrum, zoals de bevoegdheid van 

de bevoegde instantie om het recht te 

wijzigen of in te trekken indien niet wordt 

voldaan aan de voorwaarden die aan de 

gebruiksrechten zijn verbonden, of de 

bevordering van de mogelijkheid om 

radiospectrum te verhandelen of verhuren, 

zullen ervoor zorgen dat ongepaste 

accumulatie van radiospectrum wordt 

voorkomen en dat een grotere mate van 

flexibiliteit bij de verdeling van 

spectrummiddelen wordt bevorderd. Ook 

door vaker gebruik te maken van 

vergoedingen op jaarbasis wordt ervoor 

gezorgd dat het gebruik van het spectrum 

door de houder van de rechten permanent 

wordt beoordeeld. 

was aan criteria te voldoen. Teneinde het 

doeltreffend en efficiënt gebruik van 

radiospectrum in stand te houden, dienen 

de lidstaten geen rechten te verlenen 

wanneer uit hun beoordeling blijkt dat 

aanvragers niet in staat zijn om aan de 

voorwaarden te voldoen, zonder daarbij 

afbreuk te doen aan de mogelijkheid om 

experimenteel gebruik gedurende een 

beperkte tijd te vergemakkelijken. Door 

ervoor te zorgen dat de maximale looptijd 

van machtigingen voor het gebruik van 

spectrum lang genoeg is, neemt de 

voorspelbaarheid op het vlak van 

investeringen toe, hetgeen bijdraagt tot een 

snellere uitrol van netwerken en betere 

diensten, alsmede tot de stabiliteit ter 

ondersteuning van de handel in en de 

verhuur van spectrum, waarbij regelmatig 

beoordelingen moeten worden verricht 

over de vraag of de marktontwikkeling en 

de technologische innovatie een 

doeltreffender spectrumgebruik mogelijk 

maken. Tenzij een machtiging voor het 

gebruik van spectrum voor onbeperkte 

duur wordt verstrekt, dient bij een 

dergelijke looptijd rekening te worden 

gehouden met de nagestreefde 

doelstellingen en dient deze afdoende te 

zijn om ervoor te zorgen dat de gedane 

investeringen gemakkelijker kunnen 

worden terugverdiend. Een langere looptijd 

kan de voorspelbaarheid van investeringen 

waarborgen, maar maatregelen voor een 

doeltreffend en efficiënt gebruik van 

radiospectrum, zoals de bevoegdheid van 

de bevoegde instantie om het recht te 

wijzigen of in te trekken indien niet wordt 

voldaan aan de voorwaarden die aan de 

gebruiksrechten zijn verbonden, of de 

bevordering van de mogelijkheid om 

radiospectrum te verhandelen of verhuren, 

zullen ervoor zorgen dat ongepaste 

accumulatie van radiospectrum wordt 

voorkomen en dat een grotere mate van 

flexibiliteit bij de verdeling van 

spectrummiddelen wordt bevorderd. Ook 

door vaker gebruik te maken van 
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vergoedingen op jaarbasis wordt ervoor 

gezorgd dat het gebruik van het spectrum 

door de houder van de rechten permanent 

wordt beoordeeld. 

Or. en 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de logica binnen de tekst. 

 

Amendement   226 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 119 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(119) De lidstaten dienen, voorafgaand 

aan het verlenen van rechten, uitsluitend 

verplichtingen op te leggen betreffende de 

controle van elementen waarvan een 

zorgvuldig handelende aanvrager 

redelijkerwijs de nodige gegevens kan 

verstrekken, waarbij terdege rekening 

wordt gehouden met de belangrijke 

publieke en marktwaarde van 

radiospectrum, dat een schaars openbaar 

bezit is. Dit doet geen afbreuk aan de 

mogelijkheid om vervolgens te controleren 

of aan criteria is voldaan, bijvoorbeeld 

door middel van mijlpalen, wanneer het 

aanvankelijk redelijkerwijs niet mogelijk 

was aan criteria te voldoen. Teneinde het 

doeltreffend en efficiënt gebruik van 

radiospectrum in stand te houden, dienen 

de lidstaten geen rechten te verlenen 

wanneer uit hun beoordeling blijkt dat 

aanvragers niet in staat zijn om aan de 

voorwaarden te voldoen, zonder daarbij 

afbreuk te doen aan de mogelijkheid om 

experimenteel gebruik gedurende een 

beperkte tijd te vergemakkelijken. Door 

ervoor te zogen dat de looptijd van 

(119) De lidstaten dienen, voorafgaand 

aan het verlenen van rechten, uitsluitend 

verplichtingen op te leggen betreffende de 

controle van elementen waarvan een 

zorgvuldig handelende aanvrager 

redelijkerwijs de nodige gegevens kan 

verstrekken, waarbij terdege rekening 

wordt gehouden met de belangrijke 

publieke en marktwaarde van 

radiospectrum, dat een schaars openbaar 

bezit is. Dit doet geen afbreuk aan de 

mogelijkheid om vervolgens te controleren 

of aan criteria is voldaan, bijvoorbeeld 

door middel van mijlpalen, wanneer het 

aanvankelijk redelijkerwijs niet mogelijk 

was aan criteria te voldoen. Teneinde het 

doeltreffend en efficiënt gebruik van 

radiospectrum in stand te houden, dienen 

de lidstaten geen rechten te verlenen 

wanneer uit hun beoordeling blijkt dat 

aanvragers niet in staat zijn om aan de 

voorwaarden te voldoen, zonder daarbij 

afbreuk te doen aan de mogelijkheid om 

experimenteel gebruik gedurende een 

beperkte tijd te vergemakkelijken. Door 

ervoor te zorgen dat de looptijd van 
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machtigingen voor het gebruik van 

spectrum lang genoeg is, neemt de 

voorspelbaarheid op het vlak van 

investeringen toe, hetgeen bijdraagt tot een 

snellere uitrol van netwerken en betere 

diensten, alsmede tot de stabiliteit ter 

ondersteuning van de handel in en de 

verhuur van spectrum. Tenzij een 

machtiging voor het gebruik van spectrum 

voor onbeperkte duur wordt verstrekt, dient 

bij een dergelijke looptijd rekening te 

worden gehouden met de nagestreefde 

doelstellingen en dient deze afdoende te 

zijn om ervoor te zorgen dat de gedane 

investeringen gemakkelijker kunnen 

worden terugverdiend. Een langere looptijd 

kan de voorspelbaarheid van investeringen 

waarborgen, maar maatregelen voor een 

doeltreffend en efficiënt gebruik van 

radiospectrum, zoals de bevoegdheid van 

de bevoegde instantie om het recht te 

wijzigen of in te trekken indien niet wordt 

voldaan aan de voorwaarden die aan de 

gebruiksrechten zijn verbonden, of de 

bevordering van de mogelijkheid om 

radiospectrum te verhandelen of verhuren, 

zullen ervoor zorgen dat ongepaste 

accumulatie van radiospectrum wordt 

voorkomen en dat een grotere mate van 

flexibiliteit bij de verdeling van 

spectrummiddelen wordt bevorderd. Ook 

door vaker gebruik te maken van 

vergoedingen op jaarbasis wordt ervoor 

gezorgd dat het gebruik van het spectrum 

door de houder van de rechten permanent 

wordt beoordeeld. 

machtigingen voor het gebruik van 

spectrum lang genoeg is, neemt de 

voorspelbaarheid op het vlak van 

investeringen toe, hetgeen bijdraagt tot een 

snellere uitrol van netwerken en betere 

diensten, alsmede tot de stabiliteit ter 

ondersteuning van de handel in en de 

verhuur van spectrum. Tenzij een 

machtiging voor het gebruik van spectrum 

voor onbeperkte duur wordt verstrekt, dient 

bij een dergelijke looptijd rekening te 

worden gehouden met de nagestreefde 

doelstellingen en dient deze afdoende te 

zijn om ervoor te zorgen dat de gedane 

investeringen gemakkelijker kunnen 

worden terugverdiend. Een langere looptijd 

kan de voorspelbaarheid van investeringen 

waarborgen, maar maatregelen voor een 

doeltreffend en efficiënt gebruik van 

radiospectrum zijn eveneens belangrijk, 

zoals de bevoegdheid van de bevoegde 

instantie om na de verlening van de 

gebruiksrechten een tussentijdse 

beoordeling te verrichten en om het recht 

te wijzigen of in te trekken indien niet 

wordt voldaan aan de voorwaarden die aan 

de gebruiksrechten zijn verbonden, of de 

bevordering van de mogelijkheid om 

radiospectrum te verhandelen of verhuren, 

en zullen ervoor zorgen dat ongepaste 

accumulatie van radiospectrum wordt 

voorkomen en dat een grotere mate van 

flexibiliteit bij de verdeling van 

spectrummiddelen wordt bevorderd. Ook 

door vaker gebruik te maken van 

vergoedingen op jaarbasis wordt ervoor 

gezorgd dat het gebruik van het spectrum 

door de houder van de rechten permanent 

wordt beoordeeld. 

Or. en 

 

Amendement   227 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Voorstel voor een richtlijn 
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Overweging 124 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(124) Besluiten inzake maatregelen die 

specifiek zijn gericht op de bevordering 

van de concurrentie bij het verlenen of 

verlengen van gebruiksrechten voor 

radiospectrum, dienen te worden genomen 

door de nationale regelgevende instanties, 

die over de nodige kennis op het vlak van 

de economie, de technologie en de markt 

beschikken. Voorwaarden voor de 

toewijzing van spectrum kunnen van 

invloed zijn op de concurrentiesituatie op 

de markten voor elektronische 

communicatie en op voorwaarden voor 

toegang tot de markt. Beperkte toegang tot 

spectrum, met name wanneer spectrum 

schaars is, kan een toegangsbarrière 

opwerpen of een belemmering vormen 

voor investeringen, de uitrol van 

netwerken, het aanbieden van nieuwe 

diensten of toepassingen, innovatie en 

mededinging. Nieuwe gebruiksrechten, met 

inbegrip van gebruiksrechten die door 

middel van overdracht of verhuur zijn 

verworven, en de invoering van nieuwe, 

flexibele criteria voor spectrumgebruik 

kunnen ook van invloed zijn op de 

bestaande concurrentie. Wanneer bepaalde, 

voor de bevordering van de concurrentie 

gebruikte voorwaarden ten onrechte 

worden toegepast, kunnen daaruit andere 

effecten voortvloeien: bijvoorbeeld kunnen 

spectrumlimieten en -reserveringen tot 

kunstmatige schaarste leiden, kunnen 

wholesaletoegangsverplichtingen bij 

ontbreken van marktmacht tot een 

onterechte beperking van bedrijfsmodellen 

leiden, en kunnen grenzen voor overdracht 

de ontwikkeling van secundaire markten 

belemmeren. Daarom is een consistente en 

objectieve mededingingstoets ten aanzien 

van het opleggen van dergelijke 

voorwaarden noodzakelijk en moet deze op 

consistente wijze worden toegepast. Het 

gebruik van dergelijke maatregelen moet 

(124) Besluiten inzake maatregelen die 

specifiek zijn gericht op de bevordering 

van de concurrentie bij het verlenen of 

verlengen van gebruiksrechten voor 

radiospectrum, dienen te worden genomen 

door de nationale regelgevende instanties, 

die over de nodige kennis op het vlak van 

de economie, de technologie en de markt 

beschikken. Voorwaarden voor de 

toewijzing van spectrum kunnen van 

invloed zijn op de concurrentiesituatie op 

de markten voor elektronische 

communicatie en op voorwaarden voor 

toegang tot de markt. Beperkte toegang tot 

spectrum, met name wanneer spectrum 

schaars is, kan een toegangsbarrière 

opwerpen of een belemmering vormen 

voor investeringen, de uitrol van 

netwerken, het aanbieden van nieuwe 

diensten of toepassingen, innovatie en 

mededinging. Nieuwe gebruiksrechten, met 

inbegrip van gebruiksrechten die door 

middel van overdracht of verhuur zijn 

verworven, en de invoering van nieuwe, 

flexibele criteria voor spectrumgebruik 

kunnen ook van invloed zijn op de 

bestaande concurrentie. Wanneer bepaalde, 

voor de bevordering van de concurrentie 

gebruikte voorwaarden ten onrechte 

worden toegepast, kunnen daaruit andere 

effecten voortvloeien: bijvoorbeeld kunnen 

spectrumlimieten en -reserveringen tot 

kunstmatige schaarste leiden, kunnen 

wholesaletoegangsverplichtingen bij 

ontbreken van marktmacht tot een 

onterechte beperking van bedrijfsmodellen 

leiden, en kunnen grenzen voor overdracht 

de ontwikkeling van secundaire markten 

belemmeren. Daarom is een consistente en 

objectieve mededingingstoets ten aanzien 

van het opleggen van dergelijke 

voorwaarden noodzakelijk en moet deze op 

consistente wijze worden toegepast. Het 

gebruik van dergelijke maatregelen moet 
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daarom worden gebaseerd op een grondige 

en objectieve, door de nationale 

regelgevende instanties uit te voeren, 

beoordeling van de markt en de 

concurrentievoorwaarden op die markt. 

daarom worden gebaseerd op een grondige 

en objectieve, door de nationale 

regelgevende instanties uit te voeren, 

beoordeling van de markt en de 

concurrentievoorwaarden op die markt. De 

nationale regelgevende instanties moeten 

er echter voor zorgen dat het spectrum 

doeltreffend en doelmatig wordt beheerd, 

dat de concurrentie daarbij wordt 

bevorderd en dat het niet wordt gebruikt 

door slechts een beperkt aantal 

marktdeelnemers met de bedoeling de 

concurrentie te beperken. 

Or. en 

 

Amendement   228 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 127 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(127) Door de enorme toename van de 

vraag naar radiospectrum en van de vraag 

door eindgebruikers naar draadloze 

breedbandcapaciteit, zijn alternatieve, 

complementaire, wat spectrumgebruik 

betreft efficiënte toegangsoplossingen 

nodig, waaronder draadloze 

toegangssystemen met laag vermogen en 

kort bereik zoals lokale radionetwerken 

(RLAN) en netwerken van cellulaire 

toegangspunten met een laag vermogen. 

Dergelijke complementaire draadloze 

toegangssystemen, in het bijzonder publiek 

toegankelijke RLAN-toegangspunten, 

geven eindgebruikers in toenemende mate 

toegang tot het internet en bieden mobiele 

aanbieders de mogelijkheid mobiel verkeer 

af te leiden. RLAN's maken gebruik van 

geharmoniseerd radiospectrum zonder dat 

een individuele machtiging of 

gebruiksrecht voor spectrum vereist is. De 

meeste RLAN-toegangspunten worden op 

(127) Door de enorme toename van de 

vraag naar radiospectrum en van de vraag 

door eindgebruikers naar draadloze 

breedbandcapaciteit, zijn alternatieve, 

complementaire, wat spectrumgebruik 

betreft efficiënte toegangsoplossingen 

nodig, waaronder draadloze 

toegangssystemen met laag vermogen en 

kort bereik zoals lokale radionetwerken 

(RLAN) en netwerken van cellulaire 

toegangspunten met een laag vermogen. 

Dergelijke complementaire draadloze 

toegangssystemen, in het bijzonder publiek 

toegankelijke RLAN-toegangspunten, 

geven eindgebruikers in toenemende mate 

toegang tot het internet en bieden mobiele 

aanbieders de mogelijkheid mobiel verkeer 

af te leiden. RLAN's maken gebruik van 

geharmoniseerd radiospectrum zonder dat 

een individuele machtiging of 

gebruiksrecht voor spectrum vereist is. De 

meeste RLAN-toegangspunten worden op 
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dit moment door particuliere gebruikers 

gebruikt als een lokaal draadloos 

verlengstuk van hun vaste 

breedbandverbinding. Eindgebruikers 

mogen er binnen de grenzen van hun eigen 

internetabonnement niet van worden 

weerhouden om hun RLAN-toegang met 

anderen te delen, waardoor het aantal 

beschikbare toegangspunten wordt 

vergroot, met name in dichtbevolkte 

gebieden, wordt gezorgd voor een 

maximale capaciteit op het vlak van 

draadloze gegevens door hergebruik van 

radiospectrum, en wordt een 

kosteneffectieve complementaire draadloze 

breedbandinfrastructuur gecreëerd die voor 

andere eindgebruikers toegankelijk is. 

Onnodige beperkingen op de opstelling en 

onderlinge koppeling van RLAN-

toegangspunten moeten dan ook worden 

opgeheven. Overheden of aanbieders van 

openbare diensten die RLAN's in hun 

gebouwen of op hun terreinen voor hun 

personeel, bezoekers of klanten gebruiken, 

bijvoorbeeld om de toegang tot e-

overheidsdiensten te vergemakkelijken of 

ten behoeve van informatie over openbaar 

vervoer of beheer van het wegverkeer, 

kunnen ook toegang tot dergelijke 

toegangspunten verlenen voor algemeen 

gebruik door de burgers als aanvulling op 

de diensten die zij in hun gebouwen of op 

hun terreinen aanbieden, voor zover dat is 

toegestaan op grond van de voorschriften 

inzake mededinging en openbare 

aanbestedingen. De aanbieder van 

dergelijke lokale toegang tot elektronische-

communicatienetwerken in of rond een 

privéwoning of een beperkte openbare 

ruimte op niet-commerciële basis of als 

nevendienst voor een andere activiteit die 

niet van dergelijke toegang afhankelijk is 

(zoals RLAN-hotspots die op die plaats aan 

klanten van andere commerciële 

activiteiten of aan het algemene publiek 

beschikbaar worden gesteld), kan evenwel 

verplicht zijn algemene machtigingen voor 

gebruiksrechten voor radiospectrum na te 

dit moment door particuliere gebruikers 

gebruikt als een lokaal draadloos 

verlengstuk van hun vaste 

breedbandverbinding. Eindgebruikers 

mogen er binnen de grenzen van hun eigen 

internetabonnement niet van worden 

weerhouden om hun RLAN-toegang met 

anderen te delen, waardoor het aantal 

beschikbare toegangspunten wordt 

vergroot, met name in dichtbevolkte 

gebieden, wordt gezorgd voor een 

maximale capaciteit op het vlak van 

draadloze gegevens door hergebruik van 

radiospectrum, en wordt een 

kosteneffectieve complementaire draadloze 

breedbandinfrastructuur gecreëerd die voor 

andere eindgebruikers toegankelijk is. 

Onnodige beperkingen op de opstelling en 

onderlinge koppeling van RLAN-

toegangspunten moeten dan ook worden 

opgeheven. Overheden of aanbieders van 

openbare diensten die RLAN's in hun 

gebouwen of op hun terreinen voor hun 

personeel, bezoekers of klanten gebruiken, 

bijvoorbeeld om de toegang tot e-

overheidsdiensten te vergemakkelijken of 

ten behoeve van informatie over openbaar 

vervoer of beheer van het wegverkeer, 

kunnen ook toegang tot dergelijke 

toegangspunten verlenen voor algemeen 

gebruik door de burgers als aanvulling op 

de diensten die zij in hun gebouwen of op 

hun terreinen aanbieden, voor zover dat is 

toegestaan op grond van de voorschriften 

inzake mededinging en openbare 

aanbestedingen. De aanbieder van 

dergelijke lokale toegang tot elektronische-

communicatienetwerken in of rond een 

privéwoning of een beperkte openbare 

ruimte op niet-commerciële basis of als 

nevendienst voor een andere activiteit die 

niet van dergelijke toegang afhankelijk is 

(zoals RLAN-hotspots die op die plaats aan 

klanten van andere commerciële 

activiteiten of aan het algemene publiek 

beschikbaar worden gesteld), kan evenwel 

verplicht zijn algemene machtigingen voor 

gebruiksrechten voor radiospectrum na te 
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leven, maar moet niet worden onderworpen 

aan voorwaarden of vereisten die zijn 

verbonden aan algemene machtigingen van 

toepassing op aanbieders van elektronisch-

communicatienetwerken of -diensten, noch 

aan verplichtingen inzake eindgebruikers 

of interconnectie. Op dergelijke aanbieders 

blijven echter wel de voorschriften inzake 

aansprakelijkheid van artikel 12 van 

Richtlijn 2000/31/EG betreffende 

elektronische handel58 van toepassing. Er 

zijn ook andere technologieën, zoals LiFi, 

in opkomst, die eenn aanvulling zullen 

vormen op de huidige capaciteiten van 

RLAN's en draadloze toegangspunten 

betreffende radiospectrum, door middel 

van toegangspunten op basis van optisch 

zichtbaar licht, hetgeen leidt tot hybride 

lokale netwerken waarmee optische 

draadloze communicatie mogelijk is. 

leven, maar moet niet worden onderworpen 

aan voorwaarden of vereisten die zijn 

verbonden aan algemene machtigingen van 

toepassing op aanbieders van elektronisch-

communicatienetwerken of -diensten, noch 

aan verplichtingen inzake eindgebruikers 

of interconnectie. Op dergelijke aanbieders 

blijven echter wel de voorschriften inzake 

aansprakelijkheid van artikel 12 van 

Richtlijn 2000/31/EG betreffende 

elektronische handel58 van toepassing, 

want als personen die derden voor andere 

dan commerciële activiteiten lokale 

toegang aanbieden tot inhoud die wordt 

doorgegeven via hun netwerk maar 

waarover zij geen zeggenschap hebben, 

daarvoor aansprakelijk worden gesteld, 

zou dit hen ontmoedigen dat te doen. Er 

zijn ook andere technologieën, zoals LiFi, 

in opkomst, die een aanvulling zullen 

vormen op de huidige capaciteiten van 

RLAN's en draadloze toegangspunten 

betreffende radiospectrum, door middel 

van toegangspunten op basis van optisch 

zichtbaar licht, hetgeen leidt tot hybride 

lokale netwerken waarmee optische 

draadloze communicatie mogelijk is. 

_________________ _________________ 

58 Richtlijn 2000/31/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 8 juni 2000 

betreffende bepaalde juridische aspecten 

van de diensten van de 

informatiemaatschappij, met name de 

elektronische handel, in de interne markt 

(richtlijn elektronische handel) (PB L 178 

van 17.7.2000, blz.1). 

58 Richtlijn 2000/31/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 8 juni 2000 

betreffende bepaalde juridische aspecten 

van de diensten van de 

informatiemaatschappij, met name de 

elektronische handel, in de interne markt 

(richtlijn elektronische handel) (PB L 178 

van 17.7.2000, blz.1). 

Or. en 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de logica binnen de tekst. 

 

Amendement   229 
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Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 127 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(127) Door de enorme toename van de 

vraag naar radiospectrum en van de vraag 

door eindgebruikers naar draadloze 

breedbandcapaciteit, zijn alternatieve, 

complementaire, wat spectrumgebruik 

betreft efficiënte toegangsoplossingen 

nodig, waaronder draadloze 

toegangssystemen met laag vermogen en 

kort bereik zoals lokale radionetwerken 

(RLAN) en netwerken van cellulaire 

toegangspunten met een laag vermogen. 

Dergelijke complementaire draadloze 

toegangssystemen, in het bijzonder publiek 

toegankelijke RLAN-toegangspunten, 

geven eindgebruikers in toenemende mate 

toegang tot het internet en bieden mobiele 

aanbieders de mogelijkheid mobiel verkeer 

af te leiden. RLAN's maken gebruik van 

geharmoniseerd radiospectrum zonder dat 

een individuele machtiging of 

gebruiksrecht voor spectrum vereist is. De 

meeste RLAN-toegangspunten worden op 

dit moment door particuliere gebruikers 

gebruikt als een lokaal draadloos 

verlengstuk van hun vaste 

breedbandverbinding. Eindgebruikers 

mogen er binnen de grenzen van hun eigen 

internetabonnement niet van worden 

weerhouden om hun RLAN-toegang met 

anderen te delen, waardoor het aantal 

beschikbare toegangspunten wordt 

vergroot, met name in dichtbevolkte 

gebieden, wordt gezorgd voor een 

maximale capaciteit op het vlak van 

draadloze gegevens door hergebruik van 

radiospectrum, en wordt een 

kosteneffectieve complementaire draadloze 

breedbandinfrastructuur gecreëerd die voor 

andere eindgebruikers toegankelijk is. 

(127) Door de enorme toename van de 

vraag naar radiospectrum en van de vraag 

door eindgebruikers naar draadloze 

breedbandcapaciteit, zijn alternatieve, 

complementaire, wat spectrumgebruik 

betreft efficiënte toegangsoplossingen 

nodig, waaronder draadloze 

toegangssystemen met laag vermogen en 

kort bereik zoals lokale radionetwerken 

(RLAN) en netwerken van cellulaire 

toegangspunten met een laag vermogen. 

Dergelijke complementaire draadloze 

toegangssystemen, in het bijzonder publiek 

toegankelijke RLAN-toegangspunten, 

geven eindgebruikers in toenemende mate 

toegang tot het internet en bieden mobiele 

aanbieders de mogelijkheid mobiel verkeer 

af te leiden. RLAN's maken gebruik van 

geharmoniseerd radiospectrum zonder dat 

een individuele machtiging of 

gebruiksrecht voor spectrum vereist is. De 

meeste RLAN-toegangspunten worden op 

dit moment door particuliere gebruikers 

gebruikt als een lokaal draadloos 

verlengstuk van hun vaste 

breedbandverbinding. Eindgebruikers 

moeten er binnen de grenzen van hun eigen 

internetabonnement toe worden 

aangemoedigd om hun RLAN-toegang 

met anderen te delen, waardoor het aantal 

beschikbare toegangspunten wordt 

vergroot, met name in dichtbevolkte 

gebieden, wordt gezorgd voor een 

maximale capaciteit op het vlak van 

draadloze gegevens door hergebruik van 

radiospectrum, en wordt een 

kosteneffectieve complementaire draadloze 

breedbandinfrastructuur gecreëerd die voor 

andere eindgebruikers toegankelijk is. 
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Onnodige beperkingen op de opstelling en 

onderlinge koppeling van RLAN-

toegangspunten moeten dan ook worden 

opgeheven. Overheden of aanbieders van 

openbare diensten die RLAN's in hun 

gebouwen of op hun terreinen voor hun 

personeel, bezoekers of klanten gebruiken, 

bijvoorbeeld om de toegang tot e-

overheidsdiensten te vergemakkelijken of 

ten behoeve van informatie over openbaar 

vervoer of beheer van het wegverkeer, 

kunnen ook toegang tot dergelijke 

toegangspunten verlenen voor algemeen 

gebruik door de burgers als aanvulling op 

de diensten die zij in hun gebouwen of op 

hun terreinen aanbieden, voor zover dat is 

toegestaan op grond van de voorschriften 

inzake mededinging en openbare 

aanbestedingen. De aanbieder van 

dergelijke lokale toegang tot elektronische-

communicatienetwerken in of rond een 

privéwoning of een beperkte openbare 

ruimte op niet-commerciële basis of als 

nevendienst voor een andere activiteit die 

niet van dergelijke toegang afhankelijk is 

(zoals RLAN-hotspots die op die plaats aan 

klanten van andere commerciële 

activiteiten of aan het algemene publiek 

beschikbaar worden gesteld), kan evenwel 

verplicht zijn algemene machtigingen voor 

gebruiksrechten voor radiospectrum na te 

leven, maar moet niet worden onderworpen 

aan voorwaarden of vereisten die zijn 

verbonden aan algemene machtigingen van 

toepassing op aanbieders van elektronisch-

communicatienetwerken of -diensten, noch 

aan verplichtingen inzake eindgebruikers 

of interconnectie. Op dergelijke aanbieders 

blijven echter wel de voorschriften inzake 

aansprakelijkheid van artikel 12 van 

Richtlijn 2000/31/EG betreffende 

elektronische handel58 van toepassing. Er 

zijn ook andere technologieën, zoals LiFi, 

in opkomst, die eenn aanvulling zullen 

vormen op de huidige capaciteiten van 

RLAN's en draadloze toegangspunten 

betreffende radiospectrum, door middel 

van toegangspunten op basis van optisch 

Onnodige beperkingen op de opstelling en 

onderlinge koppeling van RLAN-

toegangspunten moeten dan ook worden 

opgeheven. Overheden of aanbieders van 

openbare diensten die RLAN's in hun 

gebouwen of op hun terreinen voor hun 

personeel, bezoekers of klanten gebruiken, 

bijvoorbeeld om de toegang tot e-

overheidsdiensten te vergemakkelijken of 

ten behoeve van informatie over openbaar 

vervoer of beheer van het wegverkeer, 

kunnen ook toegang tot dergelijke 

toegangspunten verlenen voor algemeen 

gebruik door de burgers als aanvulling op 

de diensten die zij in hun gebouwen of op 

hun terreinen aanbieden, voor zover dat is 

toegestaan op grond van de voorschriften 

inzake mededinging en openbare 

aanbestedingen. De aanbieder van 

dergelijke lokale toegang tot elektronische-

communicatienetwerken in of rond een 

privéwoning of een beperkte openbare 

ruimte op niet-commerciële basis of als 

nevendienst voor een andere activiteit die 

niet van dergelijke toegang afhankelijk is 

(zoals RLAN-hotspots die op die plaats aan 

klanten van andere commerciële 

activiteiten of aan het algemene publiek 

beschikbaar worden gesteld), kan evenwel 

verplicht zijn algemene machtigingen voor 

gebruiksrechten voor radiospectrum na te 

leven, maar moet niet worden onderworpen 

aan voorwaarden of vereisten die zijn 

verbonden aan algemene machtigingen van 

toepassing op aanbieders van elektronisch-

communicatienetwerken of -diensten, noch 

aan verplichtingen inzake eindgebruikers 

of interconnectie. Op dergelijke 

aanbieders, evenals op de eindgebruikers 

of consumenten die toegang delen, blijven 

echter wel de voorschriften inzake 

aansprakelijkheid van artikel 12 van 

Richtlijn 2000/31/EG betreffende 

elektronische handel58 van toepassing. Er 

zijn ook andere technologieën, zoals LiFi, 

in opkomst, die een aanvulling zullen 

vormen op de huidige capaciteiten van 

RLAN's en draadloze toegangspunten 
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zichtbaar licht, hetgeen leidt tot hybride 

lokale netwerken waarmee optische 

draadloze communicatie mogelijk is. 

betreffende radiospectrum, door middel 

van toegangspunten op basis van optisch 

zichtbaar licht, hetgeen leidt tot hybride 

lokale netwerken waarmee optische 

draadloze communicatie mogelijk is. 

_________________ _________________ 

58 Richtlijn 2000/31/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 8 juni 2000 

betreffende bepaalde juridische aspecten 

van de diensten van de 

informatiemaatschappij, met name de 

elektronische handel, in de interne markt 

(richtlijn elektronische handel) (PB L 178 

van 17.7.2000, blz.1). 

58 Richtlijn 2000/31/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 8 juni 2000 

betreffende bepaalde juridische aspecten 

van de diensten van de 

informatiemaatschappij, met name de 

elektronische handel, in de interne markt 

(richtlijn elektronische handel) (PB L 178 

van 17.7.2000, blz.1). 

Or. en 

 

Amendement   230 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 138 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(138) Indien zich dergelijke problemen 

op het gebied van interoperabiliteit 

voordoen, kan de Commissie Berec vragen 

een verslag uit te brengen dat voorziet in 

een feitelijke beoordeling van de 

marktsituatie op het niveau van de Unie en 

van de lidstaten. Op basis van het verslag 

van Berec en andere beschikbare 

bewijsstukken moet de Commissie, 

rekening houdend met de effecten op de 

interne markt, besluiten of maatregelen van 

regelgevende aard door de nationale 

regelgevende instanties noodzakelijk zijn. 

Indien de Commissie besluit dat de 

nationale regelgevende instanties 

dergelijke maatregelen van regelgevende 

aard in overweging moeten nemen, kan zij 

uitvoeringsmaatregelen vaststellen waarin 

de aard en de werkingssfeer van mogelijke 

maatregelen van regelgevende aard door de 

(138) Indien zich dergelijke problemen 

op het gebied van interoperabiliteit 

voordoen, kan de Commissie Berec vragen 

een verslag uit te brengen dat voorziet in 

een feitelijke beoordeling van de 

marktsituatie op het niveau van de Unie en 

van de lidstaten. Op basis van het verslag 

van Berec en andere beschikbare 

bewijsstukken moet de Commissie, 

rekening houdend met de effecten op de 

interne markt, besluiten of maatregelen van 

regelgevende aard door de nationale 

regelgevende instanties noodzakelijk zijn. 

Indien de Commissie besluit dat de 

nationale regelgevende instanties 

dergelijke maatregelen van regelgevende 

aard in overweging moeten nemen, kan zij 

uitvoeringsmaatregelen vaststellen waarin 

de aard en de werkingssfeer van mogelijke 

maatregelen van regelgevende aard door de 
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nationale regelgevende instanties worden 

gespecificeerd, waaronder in het bijzonder 

maatregelen waarbij het verplichte gebruik 

van normen of specificaties aan alle of 

specifieke aanbieders worden opgelegd. De 

begrippen “Europese norm” en 

“internationale norm” zijn gedefinieerd in 

artikel 2 van Verordening (EU) nr. 

1025/2012.61 De nationale regelgevende 

instanties moeten in het licht van de 

specifieke nationale omstandigheden 

beoordelen of het noodzakelijk en 

gerechtvaardigd is maatregelen te treffen 

teneinde eind-tot-eindverbindingen of de 

toegang tot noodhulpdiensten te 

waarborgen, en zo ja, evenredige 

verplichtingen opleggen in 

overeenstemming met de 

uitvoeringsmaatregelen van de Commissie. 

nationale regelgevende instanties worden 

gespecificeerd, waaronder in het bijzonder 

maatregelen waarbij het verplichte gebruik 

van normen of specificaties aan alle of 

specifieke aanbieders worden opgelegd. De 

begrippen “Europese norm” en 

“internationale norm” zijn gedefinieerd in 

artikel 2 van Verordening (EU) nr. 

1025/201261. De nationale regelgevende 

instanties moeten in het licht van de 

specifieke nationale omstandigheden 

beoordelen of het noodzakelijk en 

gerechtvaardigd is maatregelen te treffen 

teneinde eind-tot-eindverbindingen of de 

toegang tot noodhulpdiensten te 

waarborgen, en zo ja, evenredige 

verplichtingen opleggen in 

overeenstemming met de 

uitvoeringsmaatregelen van de Commissie. 

De nationale regelgevende instanties 

mogen geen aanvullende eisen toevoegen 

aan de uitvoeringsmaatregelen van de 

Commissie, aangezien dat belemmeringen 

voor de interne markt zou opwerpen. 

_________________ _________________ 

61 Verordening (EU) Nr. 1025/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 

oktober 2012 betreffende Europese 

normalisatie, tot wijziging van de 

Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van 

de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 

94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 

2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 

2009/105/EG van het Europees Parlement 

en de Raad en tot intrekking van 

Beschikking 87/95/EEG van de Raad en 

Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees 

Parlement en de Raad (PB L 316 van 

14.11.2012, blz. 12). 

61 Verordening (EU) Nr. 1025/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 

oktober 2012 betreffende Europese 

normalisatie, tot wijziging van de 

Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van 

de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 

94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 

2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 

2009/105/EG van het Europees Parlement 

en de Raad en tot intrekking van 

Beschikking 87/95/EEG van de Raad en 

Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees 

Parlement en de Raad (PB L 316 van 

14.11.2012, blz. 12). 

Or. en 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de logica binnen de tekst. 
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Amendement   231 

Olle Ludvigsson 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 139 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(139) In situaties waarin ondernemingen 

geen toegang hebben tot levensvatbare 

alternatieven voor niet-repliceerbare activa 

tot aan het eerste distributiepunt, moeten de 

nationale regelgevende instanties de 

bevoegdheid hebben om 

toegangsverplichtingen op te leggen aan 

alle exploitanten, zonder afbreuk te doen 

aan hun respectievelijke marktmacht. 

Daarbij moeten de nationale regelgevende 

instanties alle technische en economische 

belemmeringen voor toekomstige replicatie 

van netwerken in overweging nemen. 

Alleen het feit dat meerdere dergelijke 

infrastructuurvoorzieningen reeds bestaan, 

hoeft niet per se zodanig te worden 

geïnterpreteerd dat de bijbehorende activa 

repliceerbaar zijn. Het eerste 

distributiepunt moet worden 

geïdentificeerd aan de hand van objectieve 

criteria. 

(139) In situaties waarin ondernemingen 

geen toegang hebben tot levensvatbare 

alternatieven voor niet-repliceerbare activa 

tot aan het eerste distributiepunt, moeten de 

nationale regelgevende instanties de 

bevoegdheid hebben om 

toegangsverplichtingen op te leggen aan 

alle exploitanten, zonder afbreuk te doen 

aan hun respectievelijke marktmacht. 

Daarbij moeten de nationale regelgevende 

instanties alle technische en economische 

belemmeringen voor toekomstige replicatie 

van netwerken in overweging nemen. 

Alleen het feit dat meerdere dergelijke 

infrastructuurvoorzieningen reeds bestaan, 

hoeft niet per se zodanig te worden 

geïnterpreteerd dat de bijbehorende activa 

repliceerbaar zijn. Het eerste 

distributiepunt moet worden 

geïdentificeerd aan de hand van objectieve 

criteria. In uitzonderlijke omstandigheden 

moeten de nationale regelgevende 

instanties de toegang kunnen opleggen tot 

actieve netwerkonderdelen die worden 

gebruikt voor de dienstverlening op 

dergelijke infrastructuur. Dergelijke 

omstandigheden kunnen zich voordoen 

wanneer toegang tot passieve onderdelen 

economisch ondoeltreffend of fysiek niet 

haalbaar zou zijn. De nationale 

regelgevende instanties mogen geen 

verplichtingen opleggen na het eerste 

punt van samenkomst of na het eerste 

distributiepunt wanneer er reeds toegang 

is verleend op een technisch niveau dat de 

toegangvragende partij dezelfde 

functionaliteit en mogelijkheden biedt om 

zijn diensten en kosten te beheersen en 
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aan te passen als wanneer deze persoon 

toegang zou hebben gekregen via 

symmetrische verplichtingen. Teneinde 

duurzame, op concurrentie gebaseerde 

resultaten voor de eindgebruikers te 

garanderen, moet ervoor worden gezorgd 

dat het grootst mogelijke aandeel van de 

waardeketen van elk 

eindgebruikersproduct aan concurrentie 

kan deelnemen. 

Or. en 

 

Amendement   232 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 139 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(139) In situaties waarin ondernemingen 

geen toegang hebben tot levensvatbare 

alternatieven voor niet-repliceerbare activa 

tot aan het eerste distributiepunt, moeten de 

nationale regelgevende instanties de 

bevoegdheid hebben om 

toegangsverplichtingen op te leggen aan 

alle exploitanten, zonder afbreuk te doen 

aan hun respectievelijke marktmacht. 

Daarbij moeten de nationale regelgevende 

instanties alle technische en economische 

belemmeringen voor toekomstige replicatie 

van netwerken in overweging nemen. 

Alleen het feit dat meerdere dergelijke 

infrastructuurvoorzieningen reeds bestaan, 

hoeft niet per se zodanig te worden 

geïnterpreteerd dat de bijbehorende activa 

repliceerbaar zijn. Het eerste 

distributiepunt moet worden 

geïdentificeerd aan de hand van objectieve 

criteria. 

(139) In situaties waarin ondernemingen 

geen toegang hebben tot levensvatbare 

alternatieven voor niet-repliceerbare activa 

tot aan het eerste distributiepunt, moeten de 

nationale regelgevende instanties de 

bevoegdheid hebben om 

toegangsverplichtingen op te leggen aan 

alle exploitanten, zonder afbreuk te doen 

aan hun respectievelijke marktmacht. 

Daarbij moeten de nationale regelgevende 

instanties alle technische en economische 

belemmeringen voor toekomstige replicatie 

van netwerken in overweging nemen. 

Alleen het feit dat meerdere dergelijke 

infrastructuurvoorzieningen reeds bestaan, 

hoeft niet per se zodanig te worden 

geïnterpreteerd dat de bijbehorende activa 

repliceerbaar zijn. Het eerste 

distributiepunt moet worden 

geïdentificeerd aan de hand van objectieve 

criteria. 

In uitzonderlijke omstandigheden in 

overeenstemming met de doelstellingen 

van deze richtlijn moeten de nationale 

regelgevende instanties de toegang 
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kunnen opleggen tot actieve 

netwerkonderdelen die worden gebruikt 

voor de dienstverlening op dergelijke 

infrastructuur. Dergelijke 

omstandigheden kunnen zich voordoen 

wanneer toegang tot passieve onderdelen 

economisch ondoeltreffend of fysiek niet 

haalbaar zou zijn. Teneinde duurzame, op 

concurrentie gebaseerde resultaten voor 

de eindgebruikers te garanderen, moet 

ervoor worden gezorgd dat het grootst 

mogelijke aandeel van de waardeketen 

van elk eindgebruikersproduct aan 

concurrentie kan deelnemen. 

Or. en 

 

Amendement   233 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 139 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(139) In situaties waarin ondernemingen 

geen toegang hebben tot levensvatbare 

alternatieven voor niet-repliceerbare activa 

tot aan het eerste distributiepunt, moeten de 

nationale regelgevende instanties de 

bevoegdheid hebben om 

toegangsverplichtingen op te leggen aan 

alle exploitanten, zonder afbreuk te doen 

aan hun respectievelijke marktmacht. 

Daarbij moeten de nationale regelgevende 

instanties alle technische en economische 

belemmeringen voor toekomstige replicatie 

van netwerken in overweging nemen. 

Alleen het feit dat meerdere dergelijke 

infrastructuurvoorzieningen reeds bestaan, 

hoeft niet per se zodanig te worden 

geïnterpreteerd dat de bijbehorende activa 

repliceerbaar zijn. Het eerste 

distributiepunt moet worden 

geïdentificeerd aan de hand van objectieve 

(139) In situaties waarin ondernemingen 

geen toegang hebben tot levensvatbare 

alternatieven voor niet-repliceerbare activa 

tot aan het eerste distributiepunt, moeten de 

nationale regelgevende instanties de 

bevoegdheid hebben om 

toegangsverplichtingen op te leggen aan 

alle exploitanten, zonder afbreuk te doen 

aan hun respectievelijke marktmacht. 

Daarbij moeten de nationale regelgevende 

instanties alle technische en economische 

belemmeringen voor toekomstige replicatie 

van netwerken in overweging nemen. 

Alleen het feit dat meerdere dergelijke 

infrastructuurvoorzieningen reeds bestaan, 

hoeft niet per se zodanig te worden 

geïnterpreteerd dat de bijbehorende activa 

repliceerbaar zijn. Het eerste 

distributiepunt moet worden 

geïdentificeerd aan de hand van objectieve 
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criteria. criteria. 

In uitzonderlijke omstandigheden in 

overeenstemming met de doelstellingen 

van deze richtlijn moeten de nationale 

regelgevende instanties de toegang 

kunnen opleggen tot actieve 

netwerkonderdelen die worden gebruikt 

voor de dienstverlening op dergelijke 

infrastructuur. Dergelijke 

omstandigheden kunnen zich voordoen 

wanneer toegang tot passieve onderdelen 

economisch ondoeltreffend of fysiek niet 

haalbaar zou zijn. Teneinde duurzame, op 

concurrentie gebaseerde resultaten voor 

de eindgebruikers te garanderen, moet 

ervoor worden gezorgd dat het grootst 

mogelijke aandeel van de waardeketen 

van elk eindgebruikersproduct aan 

concurrentie kan deelnemen. 

Or. en 

Motivering 

De lidstaten moeten hun nationale regelgevende instanties de bevoegdheid kunnen geven om 

oligopolistische marktstructuren aan te pakken. De instrumenten die de nationale 

regelgevende instanties van de telecomverordening krijgen aangereikt, zijn voornamelijk 

gericht op situaties waarin aanmerkelijke marktmacht (AMM) aantoonbaar is. Dit is een 

belangrijke belemmering voor maatregelen van regelgevende aard die de nationale 

regelgevende instanties niet eenvoudig weg kunnen nemen. Ook oligopolistische structuren 

waarbij de markt door meer dan een marktdeelnemer wordt gedomineerd, kunnen 

problematisch zijn. 

 

Amendement   234 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 139 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(139) In situaties waarin ondernemingen 

geen toegang hebben tot levensvatbare 

alternatieven voor niet-repliceerbare activa 

(139) In situaties waarin ondernemingen 

geen toegang hebben tot levensvatbare 

alternatieven voor niet-repliceerbare activa 
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tot aan het eerste distributiepunt, moeten de 

nationale regelgevende instanties de 

bevoegdheid hebben om 

toegangsverplichtingen op te leggen aan 

alle exploitanten, zonder afbreuk te doen 

aan hun respectievelijke marktmacht. 

Daarbij moeten de nationale regelgevende 

instanties alle technische en economische 

belemmeringen voor toekomstige replicatie 

van netwerken in overweging nemen. 

Alleen het feit dat meerdere dergelijke 

infrastructuurvoorzieningen reeds bestaan, 

hoeft niet per se zodanig te worden 

geïnterpreteerd dat de bijbehorende activa 

repliceerbaar zijn. Het eerste 

distributiepunt moet worden 

geïdentificeerd aan de hand van objectieve 

criteria. 

tot aan het eerste distributiepunt, moeten de 

nationale regelgevende instanties de 

bevoegdheid hebben om 

toegangsverplichtingen op te leggen aan 

alle exploitanten, zonder afbreuk te doen 

aan hun respectievelijke marktmacht. 

Daarbij moeten de nationale regelgevende 

instanties alle technische en economische 

belemmeringen voor toekomstige replicatie 

van netwerken in overweging nemen. 

Alleen het feit dat meerdere dergelijke 

infrastructuurvoorzieningen reeds bestaan, 

hoeft niet per se zodanig te worden 

geïnterpreteerd dat de bijbehorende activa 

repliceerbaar zijn. Het eerste 

distributiepunt moet worden 

geïdentificeerd aan de hand van objectieve 

criteria. In uitzonderlijke omstandigheden 

in overeenstemming met de doelstellingen 

van deze richtlijn moeten de nationale 

regelgevende instanties de toegang 

kunnen opleggen tot actieve 

netwerkonderdelen die worden gebruikt 

voor de dienstverlening op dergelijke 

infrastructuur. Dergelijke 

omstandigheden kunnen zich voordoen 

wanneer toegang tot passieve onderdelen 

economisch ondoeltreffend of fysiek niet 

haalbaar zou zijn. Teneinde duurzame, op 

concurrentie gebaseerde resultaten voor 

de eindgebruikers te garanderen, moet 

ervoor worden gezorgd dat het grootst 

mogelijke aandeel van de waardeketen 

van elk eindgebruikersproduct aan 

concurrentie kan deelnemen. 

Or. en 

Motivering 

De instrumenten die de nationale regelgevende instanties van de telecomverordening krijgen 

aangereikt, zijn voornamelijk gericht op situaties waarin AMM aantoonbaar is. Dit is een 

belangrijke belemmering voor maatregelen van regelgevende aard die de nationale 

regelgevende instanties niet eenvoudig weg kunnen nemen. Situaties van AMM vormen echter 

niet de enige bedreiging voor de concurrentie. Oligopolistische structuren waarbij de markt 

niet door één maar door een beperkt aantal marktdeelnemers wordt gedomineerd, zijn 

eveneens problematisch en komen steeds vaker voor als een gevolg van de marktconsolidatie. 
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De lidstaten moeten hun nationale regelgevende instanties de bevoegdheid kunnen geven om 

oligopolistische marktstructuren aan te pakken. 

 

Amendement   235 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 139 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(139) In situaties waarin ondernemingen 

geen toegang hebben tot levensvatbare 

alternatieven voor niet-repliceerbare activa 

tot aan het eerste distributiepunt, moeten de 

nationale regelgevende instanties de 

bevoegdheid hebben om 

toegangsverplichtingen op te leggen aan 

alle exploitanten, zonder afbreuk te doen 

aan hun respectievelijke marktmacht. 

Daarbij moeten de nationale regelgevende 

instanties alle technische en economische 

belemmeringen voor toekomstige replicatie 

van netwerken in overweging nemen. 

Alleen het feit dat meerdere dergelijke 

infrastructuurvoorzieningen reeds bestaan, 

hoeft niet per se zodanig te worden 

geïnterpreteerd dat de bijbehorende activa 

repliceerbaar zijn. Het eerste 

distributiepunt moet worden 

geïdentificeerd aan de hand van objectieve 

criteria. 

(139) In situaties waarin ondernemingen 

geen toegang hebben tot levensvatbare 

alternatieven voor niet-repliceerbare activa 

tot aan het eerste distributiepunt, moeten de 

nationale regelgevende instanties de 

bevoegdheid hebben om 

toegangsverplichtingen op te leggen aan 

alle exploitanten, zonder afbreuk te doen 

aan hun respectievelijke marktmacht. 

Daarbij moeten de nationale regelgevende 

instanties alle technische en economische 

belemmeringen voor toekomstige replicatie 

van netwerken in overweging nemen. 

Aangezien dergelijke verplichtingen 

echter ingrijpend kunnen zijn, de 

stimulansen voor investeringen kunnen 

ondermijnen, en contraproductief kunnen 

werken, omdat ze de positie van de 

dominante marktdeelnemers versterken, 

moeten ze alleen worden toegepast 

wanneer dit gerechtvaardigd en evenredig 

is om te komen tot duurzame mededinging 

op lange termijn in de desbetreffende 

markten. Alleen het feit dat meerdere 

dergelijke infrastructuurvoorzieningen 

reeds bestaan, hoeft niet per se zodanig te 

worden geïnterpreteerd dat de bijbehorende 

activa repliceerbaar zijn. Het eerste 

distributiepunt moet worden 

geïdentificeerd aan de hand van objectieve 

criteria. 

Or. en 
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Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de logica binnen de tekst. 

 

Amendement   236 

Kathleen Van Brempt 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 139 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(139) In situaties waarin ondernemingen 

geen toegang hebben tot levensvatbare 

alternatieven voor niet-repliceerbare activa 

tot aan het eerste distributiepunt, moeten de 

nationale regelgevende instanties de 

bevoegdheid hebben om 

toegangsverplichtingen op te leggen aan 

alle exploitanten, zonder afbreuk te doen 

aan hun respectievelijke marktmacht. 

Daarbij moeten de nationale regelgevende 

instanties alle technische en economische 

belemmeringen voor toekomstige replicatie 

van netwerken in overweging nemen. 

Alleen het feit dat meerdere dergelijke 

infrastructuurvoorzieningen reeds bestaan, 

hoeft niet per se zodanig te worden 

geïnterpreteerd dat de bijbehorende activa 

repliceerbaar zijn. Het eerste 

distributiepunt moet worden 

geïdentificeerd aan de hand van objectieve 

criteria. 

(139) In situaties waarin ondernemingen 

geen toegang hebben tot levensvatbare 

alternatieven voor niet-repliceerbare activa 

tot aan het eerste distributiepunt, moeten de 

nationale regelgevende instanties de 

bevoegdheid hebben om 

toegangsverplichtingen op te leggen aan 

alle exploitanten, zonder afbreuk te doen 

aan hun respectievelijke marktmacht. 

Daarbij moeten de nationale regelgevende 

instanties alle technische en economische 

belemmeringen voor toekomstige replicatie 

van netwerken in overweging nemen. 

Alleen het feit dat meerdere dergelijke 

infrastructuurvoorzieningen reeds bestaan, 

hoeft niet per se zodanig te worden 

geïnterpreteerd dat de bijbehorende activa 

repliceerbaar zijn. Het eerste 

distributiepunt moet worden 

geïdentificeerd aan de hand van objectieve 

criteria. De nationale regelgevende 

instanties moeten beschikken over de 

middelen om in te grijpen indien de 

omstandigheden dit vereisen, teneinde te 

allen tijde de beste resultaten voor de 

eindgebruikers te garanderen op het 

gebied van kwaliteit en de 

beschikbaarheid van concurrerende 

keuzes voor een billijke prijs. 

Or. en 
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Amendement   237 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 139 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(139) In situaties waarin ondernemingen 

geen toegang hebben tot levensvatbare 

alternatieven voor niet-repliceerbare 

activa tot aan het eerste distributiepunt, 

moeten de nationale regelgevende 

instanties de bevoegdheid hebben om 

toegangsverplichtingen op te leggen aan 

alle exploitanten, zonder afbreuk te doen 

aan hun respectievelijke marktmacht. 

Daarbij moeten de nationale regelgevende 

instanties alle technische en economische 

belemmeringen voor toekomstige 

replicatie van netwerken in overweging 

nemen. Alleen het feit dat meerdere 

dergelijke infrastructuurvoorzieningen 

reeds bestaan, hoeft niet per se zodanig te 

worden geïnterpreteerd dat de 

bijbehorende activa repliceerbaar zijn. 

Het eerste distributiepunt moet worden 

geïdentificeerd aan de hand van 

objectieve criteria. 

(139) Richtlijn 2014/61/EU bevat 

aanvullende elementen van een 

symmetrische regelgeving. Daarin is 

vastgesteld dat de Europese Commissie 

uiterlijk op 1 juli 2018 een verslag over de 

uitvoering van deze richtlijn indient bij 

het Europees Parlement en de Raad. Eerst 

moeten de resultaten van het 

uitvoeringsverslag worden afgewacht om 

op basis daarvan te kunnen beslissen om 

aanvullende elementen van een 

symmetrische regelgeving noodzakelijk 

zijn. 

Or. de 

Motivering 

Het verslag over de uitvoering van Richtlijn 2014/61/EU over de kostenverlaging, dat uiterlijk 

op 1 juli 2018 wordt ingediend, zal een nauwkeurige analyse geven van de aanvullende 

elementen voor een symmetrische regelgeving en van de gevolgen daarvan op de markt. 

Momenteel moet dus eerst dit verslag worden afgewacht. 

 

Amendement   238 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 139 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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(139) In situaties waarin ondernemingen 

geen toegang hebben tot levensvatbare 

alternatieven voor niet-repliceerbare activa 

tot aan het eerste distributiepunt, moeten 

de nationale regelgevende instanties de 

bevoegdheid hebben om 

toegangsverplichtingen op te leggen aan 

alle exploitanten, zonder afbreuk te doen 

aan hun respectievelijke marktmacht. 

Daarbij moeten de nationale regelgevende 

instanties alle technische en economische 

belemmeringen voor toekomstige replicatie 

van netwerken in overweging nemen. 

Alleen het feit dat meerdere dergelijke 

infrastructuurvoorzieningen reeds bestaan, 

hoeft niet per se zodanig te worden 

geïnterpreteerd dat de bijbehorende activa 

repliceerbaar zijn. Het eerste 

distributiepunt moet worden 

geïdentificeerd aan de hand van 

objectieve criteria. 

(139) In situaties waarin ondernemingen 

geen toegang hebben tot levensvatbare 

alternatieven voor niet-repliceerbare activa 

tot aan een distributiepunt, moeten de 

nationale regelgevende instanties de 

bevoegdheid hebben om 

toegangsverplichtingen op te leggen aan 

alle exploitanten, zonder afbreuk te doen 

aan hun respectievelijke marktmacht. 

Daarbij moeten de nationale regelgevende 

instanties alle technische en economische 

belemmeringen voor toekomstige replicatie 

van netwerken in overweging nemen. 

Alleen het feit dat meerdere dergelijke 

infrastructuurvoorzieningen reeds bestaan, 

hoeft niet per se zodanig te worden 

geïnterpreteerd dat de bijbehorende activa 

repliceerbaar zijn. Het distributiepunt moet 

worden bepaald door de nationale 

regelgevende instantie. Bij de bepaling 

van de locatie van dit punt wegen de 

nationale regelgevende instanties de 

voordelen die voortvloeien uit 

concurrentie op het gebied van 

infrastructuur, af tegen de noodzaak om 

ondoeltreffende replicatie van 

netwerkelementen te voorkomen. 

Or. en 

 

Amendement   239 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 139 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(139) In situaties waarin ondernemingen 

geen toegang hebben tot levensvatbare 

alternatieven voor niet-repliceerbare activa 

tot aan het eerste distributiepunt, moeten de 

nationale regelgevende instanties de 

bevoegdheid hebben om 

toegangsverplichtingen op te leggen aan 

alle exploitanten, zonder afbreuk te doen 

(139) In situaties waarin ondernemingen 

geen toegang hebben tot levensvatbare 

alternatieven voor niet-repliceerbare activa 

tot aan het eerste distributiepunt, moeten de 

nationale regelgevende instanties de 

bevoegdheid hebben om 

toegangsverplichtingen op te leggen aan 

alle eigenaars van bedrading en kabels of 
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aan hun respectievelijke marktmacht. 

Daarbij moeten de nationale regelgevende 

instanties alle technische en economische 

belemmeringen voor toekomstige replicatie 

van netwerken in overweging nemen. 

Alleen het feit dat meerdere dergelijke 

infrastructuurvoorzieningen reeds bestaan, 

hoeft niet per se zodanig te worden 

geïnterpreteerd dat de bijbehorende activa 

repliceerbaar zijn. Het eerste 

distributiepunt moet worden 

geïdentificeerd aan de hand van objectieve 

criteria. 

ondernemingen die het recht hebben 

dergelijke bedrading en kabels te 

gebruiken, zonder afbreuk te doen aan hun 

respectievelijke marktmacht. Daarbij 

moeten de nationale regelgevende 

instanties alle technische en economische 

belemmeringen voor toekomstige replicatie 

van netwerken in overweging nemen. 

Alleen het feit dat meerdere dergelijke 

infrastructuurvoorzieningen reeds bestaan, 

hoeft niet per se zodanig te worden 

geïnterpreteerd dat de bijbehorende activa 

repliceerbaar zijn. Het eerste 

distributiepunt moet worden 

geïdentificeerd aan de hand van objectieve 

criteria. 

Or. en 

 

Amendement   240 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 139 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (139 bis) In geografische gebieden 

waar de markten dankzij toekomstige 

investeringen of handelsovereenkomsten, 

met inbegrip van mede-

investeringsovereenkomsten, 

oligopolistisch zijn of op basis van de 

toekomstverwachtingen als een oligopolie 

kunnen worden aangemerkt, kunnen de 

bevordering van de concurrentie en de 

bescherming van de voordelen voor de 

eindgebruikers mogelijk in het gedrang 

komen. Wanneer de nationale 

regelgevende instanties unilaterale 

marktmacht (UMM) kunnen vaststellen, 

dienen ze actief specifiek ex-antetoezicht 

uit te oefenen en is het waarschijnlijker 

dat zij ex-anteverplichtingen dienen op te 

leggen of te handhaven. Dit geldt a 
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fortiori als er sprake is van een 

wholesalemarkt. 

Or. en 

Motivering 

Situaties van aanmerkelijke marktmacht vormen niet de enige bedreiging voor de 

concurrentie. Oligopolistische structuren waarbij de markt niet door één maar door een 

beperkt aantal marktdeelnemers wordt gedomineerd, zijn eveneens problematisch en komen 

steeds vaker voor. Het is belangrijk dat de nationale regelgevende instanties de middelen 

hebben om oligopolistische marktstructuren aan te pakken. 

 

Amendement   241 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 139 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (139 bis) In geografische gebieden 

waar de markten dankzij toekomstige 

investeringen of handelsovereenkomsten, 

met inbegrip van mede-

investeringsovereenkomsten, 

oligopolistisch zijn of op basis van de 

toekomstverwachtingen als een oligopolie 

kunnen worden aangemerkt, kunnen de 

bevordering van de concurrentie en de 

bescherming van de voordelen voor de 

eindgebruikers mogelijk in het gedrang 

komen. In dergelijke gevallen dienen de 

nationale regelgevende instanties 

waakzaam te zijn en actief specifiek ex-

antetoezicht uit te oefenen, en is het 

waarschijnlijker dat zij ex-

anteverplichtingen dienen op te leggen of 

te handhaven. Dit geldt a fortiori als er 

sprake is van een wholesalemarkt. 

Or. en 
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Motivering 

The tools that NRAs are given by telecom regulation are mainly focused on situations where 

Significant Market Power (SMP) is demonstrable. This is an important barrier for regulatory 

intervention that is not easy for NRAs to overcome. Importantly, as BEREC rightly points out, 

situations of Significant Market Power are not the only threats to competition. Oligopolistic 

structures where the market is dominated by not one but a reduced number of players are also 

problematic and increasingly commonplace as a result of market consolidation. Member 

States must be entitled to empower their NRAs to deal with oligopolistic market structures. 

 

Amendement   242 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 140 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(140) Het kan gerechtvaardigd zijn 

toegangsverplichtingen op te leggen die 

ook betrekking hebben op bedrading en 

kabels na het eerste punt van samenkomst 

in gebieden met een lagere 

bevolkingsdichtheid, waarbij dergelijke 

verplichtingen worden beperkt tot punten 

die zich zo dicht mogelijk bij de 

eindgebruikers bevinden, wanneer is 

aangetoond dat replicatie ook onmogelijk 

zou zijn na dat eerste punt van 

samenkomst. 

Schrappen 

Or. de 

Motivering 

Het verslag over de uitvoering van Richtlijn 2014/61/EU over de kostenverlaging, dat uiterlijk 

op 1 juli 2018 wordt ingediend, zal een nauwkeurige analyse geven van de aanvullende 

elementen voor een symmetrische regelgeving en van de gevolgen daarvan op de markt. 

Momenteel moet dus eerst dit verslag worden afgewacht. 

 

Amendement   243 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 140 



 

PE602.947v01-00 114/178 AM\1122801NL.docx 

NL 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(140) Het kan gerechtvaardigd zijn 

toegangsverplichtingen op te leggen die 

ook betrekking hebben op bedrading en 

kabels na het eerste punt van samenkomst 

in gebieden met een lagere 

bevolkingsdichtheid, waarbij dergelijke 

verplichtingen worden beperkt tot punten 

die zich zo dicht mogelijk bij de 

eindgebruikers bevinden, wanneer is 

aangetoond dat replicatie ook onmogelijk 

zou zijn na dat eerste punt van 

samenkomst. 

(140) Het kan gerechtvaardigd zijn 

toegangsverplichtingen op te leggen die 

ook betrekking hebben op bedrading en 

kabels na het eerste punt van samenkomst, 

met name in gebieden met een lagere 

bevolkingsdichtheid, waarbij dergelijke 

verplichtingen worden beperkt tot punten 

die zich zo dicht mogelijk bij de 

eindgebruikers bevinden, wanneer is 

aangetoond dat replicatie ook onmogelijk 

zou zijn na dat eerste punt van 

samenkomst. 

Or. en 

 

Amendement   244 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 140 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(140) Het kan gerechtvaardigd zijn 

toegangsverplichtingen op te leggen die 

ook betrekking hebben op bedrading en 

kabels na het eerste punt van samenkomst 

in gebieden met een lagere 

bevolkingsdichtheid, waarbij dergelijke 

verplichtingen worden beperkt tot punten 

die zich zo dicht mogelijk bij de 

eindgebruikers bevinden, wanneer is 

aangetoond dat replicatie ook onmogelijk 

zou zijn na dat eerste punt van 

samenkomst. 

(140) Het kan gerechtvaardigd zijn 

toegangsverplichtingen op te leggen die 

ook betrekking hebben op bedrading en 

kabels na een punt van samenkomst dat 

door de nationale regelgevende instantie 

wordt bepaald, in gebieden met een lagere 

bevolkingsdichtheid, wanneer is 

aangetoond dat replicatie ook economisch 

niet levensvatbaar of fysiek onmogelijk 

zou zijn na dat punt van samenkomst. 

Or. en 

 

Amendement   245 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 
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Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 141 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(141) In dergelijke gevallen kan het 

passend zijn dat de nationale 

regelgevende instanties, teneinde te 

voldoen aan het beginsel van 

evenredigheid, bepaalde categorieën 

eigenaren of ondernemingen, of beide, 

uitsluitend van verplichtingen die verder 

gaan dan het eerste distributiepunt, op 

grond van het feit dat een 

toegangsverplichting die niet is gebaseerd 

op aanmerkelijke marktmacht schadelijk 

kan zijn voor hun business case op het 

gebied van recentelijk geïmplementeerde 

netwerkelementen. Structureel gescheiden 

ondernemingen moeten niet aan 

dergelijke toegangsverplichtingen worden 

onderworpen indien zij op commerciële 

basis doeltreffende alternatieve toegang 

tot een netwerk met zeer hoge capaciteit 

aanbieden. 

Schrappen 

Or. de 

Motivering 

Het verslag over de uitvoering van Richtlijn 2014/61/EU over de kostenverlaging, dat uiterlijk 

op 1 juli 2018 wordt ingediend, zal een nauwkeurige analyse geven van de aanvullende 

elementen voor een symmetrische regelgeving en van de gevolgen daarvan op de markt. 

Momenteel moet dus eerst dit verslag worden afgewacht. 

 

Amendement   246 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 141 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(141) In dergelijke gevallen kan het 

passend zijn dat de nationale 

regelgevende instanties, teneinde te 

voldoen aan het beginsel van 

Schrappen 
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evenredigheid, bepaalde categorieën 

eigenaren of ondernemingen, of beide, 

uitsluitend van verplichtingen die verder 

gaan dan het eerste distributiepunt, op 

grond van het feit dat een 

toegangsverplichting die niet is gebaseerd 

op aanmerkelijke marktmacht schadelijk 

kan zijn voor hun business case op het 

gebied van recentelijk geïmplementeerde 

netwerkelementen. Structureel gescheiden 

ondernemingen moeten niet aan 

dergelijke toegangsverplichtingen worden 

onderworpen indien zij op commerciële 

basis doeltreffende alternatieve toegang 

tot een netwerk met zeer hoge capaciteit 

aanbieden. 

Or. en 

 

Amendement   247 

Michał Boni 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 142 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(142) Gedeeld gebruik van passieve of 

actieve infrastructuur die wordt gebruikt 

voor het aanbieden van draadloze 

elektronische-communicatiediensten of de 

gezamenlijke uitrol van dergelijke 

infrastructuur, in overeenstemming met de 

beginselen van het mededingingsrecht, kan 

uitermate nuttig zijn met het oog op 

maximale connectiviteit met zeer hoge 

capaciteit in de hele Unie, met name in 

gebieden met minder dichte netwerken 

waarin replicatie praktisch niet uitvoerbaar 

is en eindgebruikers wellicht geen toegang 

tot dergelijke connectiviteit krijgen. De 

nationale regelgevende instanties moeten 

in staat worden gesteld om bij wijze van 

uitzondering een dergelijk gedeeld gebruik, 

een dergelijke gezamenlijke uitrol of 

gelokaliseerde roamingtoegang op te 

(142) Gedeeld gebruik van passieve 

infrastructuur die wordt gebruikt voor het 

aanbieden van draadloze elektronische-

communicatiediensten, in 

overeenstemming met de beginselen van 

het mededingingsrecht, kan uitermate 

nuttig zijn met het oog op maximale 

connectiviteit met zeer hoge capaciteit in 

de hele Unie, met name in gebieden met 

minder dichte netwerken waarin replicatie 

praktisch niet uitvoerbaar is en 

eindgebruikers wellicht geen toegang tot 

dergelijke connectiviteit krijgen. De 

nationale regelgevende instanties moeten 

in staat worden gesteld om bij wijze van 

uitzondering een dergelijk gedeeld gebruik 

of gelokaliseerde roamingtoegang op te 

leggen, in overeenstemming met het recht 

van de Unie, indien zij kunnen aantonen 
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leggen, in overeenstemming met het recht 

van de Unie, indien zij kunnen aantonen 

dat een dergelijk gedeeld gebruik of een 

dergelijke toegang voordelen biedt wat 

betreft het wegwerken van zeer significante 

belemmeringen voor replicatie en het 

aanpakken van andere ernstige 

beperkingen voor de eindgebruiker op het 

vlak van keuzemogelijkheden of kwaliteit 

van dienstverlening, of beide, of op het 

vlak van territoriale dekking, waarbij 

rekening wordt gehouden met diverse 

elementen, waaronder met name de 

noodzaak om stimulansen voor de uitrol 

van infrastructuur in stand te houden. 

dat een dergelijk gedeeld gebruik of een 

dergelijke toegang voordelen biedt wat 

betreft het wegwerken van zeer significante 

belemmeringen voor replicatie en het 

aanpakken van andere ernstige 

beperkingen voor de eindgebruiker op het 

vlak van keuzemogelijkheden of kwaliteit 

van dienstverlening, of beide, of op het 

vlak van territoriale dekking, waarbij 

rekening wordt gehouden met diverse 

elementen, waaronder met name de 

noodzaak om stimulansen voor de uitrol 

van infrastructuur in stand te houden. 

Toegang tot bedrading en kabels in 

gebouwen blijft een belangrijke 

belemmering voor de concurrentie. Het is 

belangrijk ervoor te zorgen dat elke 

belanghebbende derde partij toegang 

krijgt tot informatie die door de eigenaars 

of gebruikers van dergelijke 

infrastructuur in gebouwen wordt 

bijgehouden en dat wordt voldaan aan 

alle redelijke verzoeken om toegang. 

Or. en 

Motivering 

Connectiviteit van "iedereen met iedereen" is een belangrijke vereiste die moet worden 

afgedwongen. Conceptueel is dit echter een afwijking van het basisbeginsel van de regulering 

van elektronische-communicatiediensten, die is gebaseerd op AMM en de beginselen van het 

mededingingsrecht. Verplichtingen in verband met connectiviteit van "iedereen met iedereen" 

moeten daarom worden opgelegd in uitzonderlijke omstandigheden waarin ze naar behoren 

kunnen worden gerechtvaardigd en wanneer er geen regulering op grond van AMM bestaat 

of geldt. De toegang tot bedrading en kabels in gebouwen is een dergelijke uitzondering. 

 

Amendement   248 

Lieve Wierinck, Hilde Vautmans 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 143 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(143) Hoewel een nationale regelgevende 

instantie exploitanten die geen 

(143) Hoewel een nationale regelgevende 

instantie exploitanten die geen 



 

PE602.947v01-00 118/178 AM\1122801NL.docx 

NL 

aanmerkelijke marktmacht bezitten 

verplichtingen onder sommige 

omstandigheden kan opleggen om eind-tot-

eindverbindingen of interoperabiliteit van 

diensten tot stand te brengen, moet dit wel 

gebeuren in overeenstemming met het 

regelgevingskader en met name met de 

kennisgevingsprocedures. 

aanmerkelijke marktmacht bezitten 

verplichtingen onder sommige 

omstandigheden kan opleggen om eind-tot-

eindverbindingen of interoperabiliteit van 

diensten tot stand te brengen, moet dit wel 

gebeuren in overeenstemming met het 

regelgevingskader en met name met de 

kennisgevingsprocedures. Dergelijke 

verplichtingen mogen alleen worden 

opgelegd wanneer dit is gerechtvaardigd 

om de doelstellingen van deze richtlijn te 

kunnen behalen, en wanneer ze objectief 

gerechtvaardigd, transparant, evenredig 

en niet-discriminerend zijn, teneinde de 

doeltreffendheid, duurzame concurrentie, 

doeltreffende investeringen en innovatie 

te bevorderen en ze de eindgebruikers een 

maximaal voordeel opleveren, en wanneer 

ze worden opgelegd in overeenstemming 

met de desbetreffende 

kennisgevingsprocedures. 

Or. en 

 

Amendement   249 

Michał Boni 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 143 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(143) Hoewel een nationale regelgevende 

instantie exploitanten die geen 

aanmerkelijke marktmacht bezitten 

verplichtingen onder sommige 

omstandigheden kan opleggen om eind-tot-

eindverbindingen of interoperabiliteit van 

diensten tot stand te brengen, moet dit wel 

gebeuren in overeenstemming met het 

regelgevingskader en met name met de 

kennisgevingsprocedures. 

(143) Hoewel een nationale regelgevende 

instantie exploitanten die geen 

aanmerkelijke marktmacht bezitten 

verplichtingen onder sommige 

omstandigheden kan opleggen om eind-tot-

eindverbindingen of interoperabiliteit van 

diensten tot stand te brengen, moet dit wel 

gebeuren in overeenstemming met het 

regelgevingskader en met name met de 

kennisgevingsprocedures en in gevallen 

waar geen of wellicht geen AMM-

verplichtingen zullen gelden. 

Or. en 
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Motivering 

Verplichtingen in verband met connectiviteit van "iedereen met iedereen" moeten worden 

opgelegd in uitzonderlijke omstandigheden waarin ze naar behoren kunnen worden 

gerechtvaardigd en wanneer er geen regulering op grond van AMM bestaat of geldt. 

 

Amendement   250 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 147 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(147) Dat twee of meer ondernemingen 

gezamenlijk een machtspositie hebben, kan 

niet alleen worden geconstateerd wanneer 

er structurele of andere banden tussen hen 

bestaan, maar ook indien de structuur van 

de betreffende markt gecoördineerde 

effecten bevordert, dit wil zeggen parallelle 

of mededingingsverstorende gedragingen 

op de markt stimuleert. 

(147) Dat twee of meer ondernemingen 

gezamenlijk een machtspositie hebben, kan 

niet alleen worden geconstateerd wanneer 

er structurele of andere banden tussen hen 

bestaan, maar ook indien de structuur van 

de betreffende markt gecoördineerde 

effecten bevordert, dit wil zeggen parallelle 

of mededingingsverstorende gedragingen 

op de markt stimuleert. In het licht van de 

toegenomen convergentie en consolidatie 

van de elektronische-

communicatiemarkten, onder meer in 

sommige inhoudsgerelateerde markten, 

waarbij de markten in toenemende mate 

uit oligopolies of duopolies bestaan, die 

zouden kunnen uitmonden in de 

ondoeltreffendheid van het huidige 

AMM-kader, moet worden overwogen of 

ook kan worden geconstateerd dat twee of 

meer ondernemingen een positie van 

aanmerkelijke marktmacht hebben 

wanneer ze daadwerkelijke concurrentie 

in belangrijke mate kunnen verhinderen. 

De beoordeling daarvan moet rekening 

houden met de relevante markten, onder 

meer de marktaandelen van andere 

marktdeelnemers, de marktmacht van een 

onderneming op nauw verwante markten, 

de toegangsbarrières, de 

marktconcentratie, productdifferentiatie, 

capaciteitsbeperkingen en de kosten voor 

overschakeling naar een andere 
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aanbieder. 

Or. en 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de logica binnen de tekst. 

 

Amendement   251 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 155 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(155) Het uitgangspunt van de nationale 

regelgevende instanties voor de 

identificatie van wholesalemarkten die aan 

regelgeving ex ante kunnen worden 

onderworpen, is de analyse van de 

bijbehorende retailmarkten. De analyse van 

daadwerkelijke concurrentie op retail- en 

wholesaleniveau wordt toekomstgericht 

met betrekking tot een bepaald tijdsbestek 

uitgevoerd, waarbij wordt uitgegaan van 

het mededingingsrecht, in voorkomend 

geval met inbegrip van de relevante 

jurisprudentie van het Hof van Justitie. Als 

wordt geconstateerd dat een retailmarkt 

daadwerkelijk concurrerend zou zijn bij 

afwezigheid van regelgeving ex ante op 

wholesaleniveau op de bijbehorende 

markt(en), dient de nationale regelgevende 

instantie hieruit de conclusie te trekken dat 

regelgeving op wholesaleniveau niet meer 

noodzakelijk is. 

(155) Om voor de nationale 

regelgevende instanties de identificatie te 

vergemakkelijken van wholesalemarkten 

die aan regelgeving ex ante kunnen worden 

onderworpen, zou het passend zijn de 

bijbehorende retailmarkten te analyseren. 

Het is echter niet nodig om de 

retailmarkten formeel te definiëren 

wanneer de marktanalyseprocedure 

vooral is gericht op een wholesalemarkt, 

aangezien een wholesalemarkt met meer 

dan één retailmarkt kan overeenstemmen. 
De analyse van daadwerkelijke 

concurrentie op retail- en wholesaleniveau 

wordt toekomstgericht met betrekking tot 

een bepaald tijdsbestek uitgevoerd, waarbij 

wordt uitgegaan van het 

mededingingsrecht, in voorkomend geval 

met inbegrip van de relevante 

jurisprudentie van het Hof van Justitie. Als 

wordt geconstateerd dat een retailmarkt 

daadwerkelijk concurrerend zou zijn bij 

afwezigheid van regelgeving ex ante op 

wholesaleniveau op de bijbehorende 

markt(en), kan de nationale regelgevende 

instantie hieruit de conclusie trekken dat 

regelgeving op wholesaleniveau niet meer 

noodzakelijk is. 



 

AM\1122801NL.docx 121/178 PE602.947v01-00 

 NL 

Or. en 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de logica binnen de tekst. 

 

Amendement   252 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 157 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(157) De nationale regelgevende 

instanties moeten bij de beoordeling van 

regulering op wholesaleniveau teneinde 

problemen op retailniveau op te lossen 

ermee rekening houden dat enerzijds 

meerdere wholesalemarkten wholesale-

upstreaminputs voor een bepaalde 

retailmarkt kunnen leveren, en anderzijds 

één wholesalemarkt wholesale-

upstreaminputs voor uiteenlopende 

retailmarkten kan leveren. De 

concurrentiedynamiek op een bepaalde 

markt kan verder worden beïnvloed door 

aangrenzende markten die geen verticale 

relatie hebben, bijvoorbeeld in het geval 

van bepaalde vaste en mobiele markten. De 

nationale regelgevende instanties dienen 

deze beoordeling uit te voeren voor elke 

afzonderlijke wholesalemarkt die voor 

regulering in aanmerking komt, te 

beginnen bij corrigerende maatregelen 

voor de toegang tot civiele infrastructuur, 

aangezien dergelijke maatregelen 
gewoonlijk bevorderlijk zijn voor een 

verbetering van de duurzaamheid van de 

concurrentie, met inbegrip van 

concurrentie op het vlak van infrastructuur, 

en vervolgens alle wholesalemarkten te 

analyseren die in aanmerking komen voor 

regelgeving ex ante, in volgorde van 

waarschijnlijke geschiktheid om 

geconstateerde concurrentieproblemen op 

(157) De nationale regelgevende 

instanties moeten bij de beoordeling van 

regulering op wholesaleniveau teneinde 

problemen op retailniveau op te lossen 

ermee rekening houden dat enerzijds 

meerdere wholesalemarkten wholesale-

upstreaminputs voor een bepaalde 

retailmarkt kunnen leveren, en anderzijds 

één wholesalemarkt wholesale-

upstreaminputs voor uiteenlopende 

retailmarkten kan leveren. De 

concurrentiedynamiek op een bepaalde 

markt kan verder worden beïnvloed door 

aangrenzende markten die geen verticale 

relatie hebben, bijvoorbeeld in het geval 

van bepaalde vaste en mobiele markten. De 

nationale regelgevende instanties dienen 

deze beoordeling uit te voeren voor elke 

afzonderlijke wholesalemarkt die voor 

regulering in aanmerking komt, en daarbij 

na te gaan of corrigerende maatregelen 

voor de toegang tot civiele infrastructuur, 

die gewoonlijk bevorderlijk zijn voor een 

verbetering van de duurzaamheid van de 

concurrentie, met inbegrip van 

concurrentie op het vlak van infrastructuur, 

maar die tegelijkertijd afhangen van de 

beschikbaarheid of van fysieke 

beperkingen, dan wel corrigerende 

maatregelen voor toegang tot 

bijbehorende faciliteiten, het passendst 

zijn, en vervolgens dienen zij alle 
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retailniveau aan te pakken. Wanneer de 

nationale regelgevende instanties een 

besluit nemen over de specifieke op te 

leggen corrigerende maatregel, moeten zij 

de technische haalbaarheid ervan 

beoordelen en een kosten-batenanalyse 

uitvoeren, waarbij de mate van 

geschiktheid om de geconstateerde 

problemen op retailniveau aan te pakken in 

acht wordt genomen. De nationale 

regelgevende instanties moeten de 

consequenties van het opleggen van elke 

specifieke corrigerende maatregel in 

overweging nemen: als een maatregel 

slechts bij bepaalde netwerktopologieën 

haalbaar is, kan dat een belemmering 

vormen voor de uitrol van netwerken met 

een zeer hoge capaciteit ten bate van de 

eindgebruiker. De nationale regelgevende 

instantie moet tijdens elke fase van de 

beoordeling, voordat zij bepaalt of een 

aanvullende corrigerende maatregel aan de 

exploitant met aanmerkelijke marktmacht 

wordt opgelegd, ernaar streven te bepalen 

of de betrokken retailmarkt daadwerkelijk 

concurrerend zou zijn in het kader van een 

relevante commerciële regeling of andere 

omstandigheden op de wholesalemarkt, 

met inbegrip van andere soorten regulering 

die al van kracht zijn, zoals algemene 

toegangsverplichtingen met betrekking tot 

niet-repliceerbare activa of verplichtingen 

die op grond van Richtlijn 2014/61/EU zijn 

opgelegd, en in het kader van elke 

regulering die de nationale regelgevende 

instantie als passend beschouwt voor een 

exploitant met aanmerkelijke marktmacht. 

Zelfs als dergelijke verschillen niet leiden 

tot de definitie van afgebakende 

geografische markten, kunnen deze als 

rechtvaardiging dienen van differentiatie 

van de passende corrigerende maatregelen 

die worden opgelegd met het oog op de 

uiteenlopende intensiteit van de 

concurrentiedruk. 

wholesalemarkten te analyseren die in 

aanmerking komen voor regelgeving ex 

ante, in volgorde van waarschijnlijke 

geschiktheid om geconstateerde 

concurrentieproblemen op retailniveau aan 

te pakken. Wanneer de nationale 

regelgevende instanties een besluit nemen 

over de specifieke op te leggen 

corrigerende maatregel, moeten zij de 

technische haalbaarheid ervan beoordelen 

en een kosten-batenanalyse uitvoeren, 

waarbij de mate van geschiktheid om de 

geconstateerde problemen op retailniveau 

aan te pakken in acht wordt genomen en 

waarbij duurzame concurrentie op grond 

van differentiatie en technologische 

neutraliteit mogelijk is. De nationale 

regelgevende instanties moeten de 

consequenties van het opleggen van elke 

specifieke corrigerende maatregel in 

overweging nemen: als een maatregel 

slechts bij bepaalde netwerktopologieën 

haalbaar is, kan dat een belemmering 

vormen voor de uitrol van netwerken met 

een zeer hoge capaciteit ten bate van de 

eindgebruiker. Daarnaast moeten de 

nationale regelgevende instanties via de 

opgelegde corrigerende maatregelen 

voorzien in stimulansen en, waar dat 

mogelijk is vóór de uitrol van de 

infrastructuur, moeten zij voorzien in de 

ontwikkeling van een flexibele en open 

netwerkarchitectuur, die uiteindelijk de 

lasten en complexiteit van de in een latere 

fase opgelegde corrigerende maatregelen 

zal beperken. De nationale regelgevende 

instantie moet tijdens elke fase van de 

beoordeling, voordat zij bepaalt of een 

aanvullende corrigerende maatregel aan de 

exploitant met aanmerkelijke marktmacht 

wordt opgelegd, ernaar streven te bepalen 

of de betrokken markten daadwerkelijk 

concurrerend zou zijn in het kader van een 

relevante commerciële regeling of andere 

omstandigheden op de wholesalemarkt, 

met inbegrip van andere soorten regulering 

die al van kracht zijn, zoals algemene 

toegangsverplichtingen met betrekking tot 
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niet-repliceerbare activa of verplichtingen 

die op grond van Richtlijn 2014/61/EU zijn 

opgelegd, en in het kader van elke 

regulering die de nationale regelgevende 

instantie als passend beschouwt voor een 

exploitant met aanmerkelijke marktmacht. 

Zelfs als dergelijke verschillen niet leiden 

tot de definitie van afgebakende 

geografische markten, kunnen deze als 

rechtvaardiging dienen van differentiatie 

van de passende corrigerende maatregelen 

die worden opgelegd met het oog op de 

uiteenlopende intensiteit van de 

concurrentiedruk. 

Or. en 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de logica binnen de tekst. 

 

Amendement   253 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 164 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(164) Bij de beoordeling van de 

evenredigheid van de op te leggen 

verplichtingen en voorwaarden houden de 

nationale regelgevende instanties rekening 

met de verschillende 

mededingingsvoorwaarden in de 

verschillende regio's in hun lidstaat en 

nemen zij in het bijzonder de resultaten van 

het overeenkomstig deze richtlijn 

uitgevoerde geografische onderzoek in 

acht. 

(164) Bij de beoordeling van de 

evenredigheid van de op te leggen 

verplichtingen en voorwaarden houden de 

nationale regelgevende instanties rekening 

met de verschillende 

mededingingsvoorwaarden in de 

verschillende regio's in hun lidstaat en 

nemen zij in het bijzonder de resultaten van 

het overeenkomstig deze richtlijn 

uitgevoerde geografische onderzoek in 

acht. De nationale regelgevende instanties 

moeten ervoor zorgen dat de 

verplichtingen die zij opleggen aan 

exploitanten met aanmerkelijke 

marktmacht, effectief zijn. De nationale 

regelgevende instanties kunnen vooraf 
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strafregelingen vaststellen die worden 

toegepast wanneer de verplichtingen niet 

worden nagekomen. 

Or. en 

 

Amendement   254 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins, Markus Pieper 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 164 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(164) Bij de beoordeling van de 

evenredigheid van de op te leggen 

verplichtingen en voorwaarden houden de 

nationale regelgevende instanties rekening 

met de verschillende 

mededingingsvoorwaarden in de 

verschillende regio’s in hun lidstaat en 

nemen zij in het bijzonder de resultaten van 

het overeenkomstig deze richtlijn 

uitgevoerde geografische onderzoek in 

acht. 

(164) Bij de beoordeling van de 

evenredigheid van de op te leggen 

verplichtingen en voorwaarden houden de 

nationale regelgevende instanties rekening 

met de verschillende 

mededingingsvoorwaarden in de 

verschillende regio’s in hun lidstaat en 

nemen zij in het bijzonder de resultaten van 

het overeenkomstig deze richtlijn 

uitgevoerde geografische onderzoek in 

acht. Om te garanderen dat de 

verplichtingen van exploitanten met 

aanmerkelijke marktmacht daadwerkelijk 

worden nageleefd, kunnen de nationale 

regelgevende instanties sancties voor 

overtredingen vaststellen. 

Or. de 

 

Amendement   255 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 172 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(172) Civieltechnische activa waarvan 

een elektronische-communicatienetwerk 

gebruikmaakt zijn van essentieel belang 

Schrappen 



 

AM\1122801NL.docx 125/178 PE602.947v01-00 

 NL 

voor de geslaagde uitrol van nieuwe 

netwerken met zeer hoge capaciteit 

vanwege de hoge kosten voor het 

dupliceren van die activa, en de 

significante besparingen die kunnen 

worden verwezenlijkt wanneer deze 

kunnen worden hergebruikt. Daarom is, 

als aanvulling op de in Richtlijn 

2014/61/EU vastgestelde voorschriften 

inzake fysieke infrastructuur, een 

specifieke maatregel nodig wanneer 

civieltechnische activa eigendom zijn van 

een exploitant die is aangewezen als 

exploitant met aanmerkelijke 

marktmacht. Wanneer civieltechnische 

activa beschikbaar en herbruikbaar zijn, 

is het effect van de totstandbrengingen 

van daadwerkelijke toegang tot deze 

activa op de uitrol van concurrerende 

infrastructuur uiterst positief, en het is 

daarom noodzakelijk te waarborgen dat 

de toegang tot dergelijke activa kan 

worden gebruikt als op zichzelf staande 

maatregel voor de verbetering van de 

concurrentie- en implementatiedynamiek 

op alle downstreammarkten, hetgeen in 

overweging moet worden genomen 

voordat de noodzaak om andere potentiële 

corrigerende maatregelen op te leggen 

wordt beoordeeld, en niet enkel als 

aanvullende maatregel op andere 

wholesaleproducten of -diensten, of als 

maatregel die is beperkt tot 

ondernemingen die over dergelijke andere 

wholesaleproducten of -diensten 

beschikken. De nationale regelgevende 

instanties moeten de waarde van 

herbruikbare civieltechnische activa 

bepalen aan de hand van de wettelijk 

voorgeschreven boekwaarde, zonder de 

cumulatieve afschrijvingen op het tijdstip 

van de berekening en geïndexeerd op 

basis van een toepasselijke prijsindex, 

zoals de consumentenprijzenindex, 

waarbij gedurende een periode van ten 

minste 40 jaar volledig afgeschreven 

activa worden uitgesloten die nog worden 
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gebruikt. 

Or. en 

 

Amendement   256 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 172 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(172) Civieltechnische activa waarvan 

een elektronische-communicatienetwerk 

gebruikmaakt zijn van essentieel belang 

voor de geslaagde uitrol van nieuwe 

netwerken met zeer hoge capaciteit 

vanwege de hoge kosten voor het 

dupliceren van die activa, en de 

significante besparingen die kunnen 

worden verwezenlijkt wanneer deze 

kunnen worden hergebruikt. Daarom is, als 

aanvulling op de in Richtlijn 2014/61/EU 

vastgestelde voorschriften inzake fysieke 

infrastructuur, een specifieke maatregel 

nodig wanneer civieltechnische activa 

eigendom zijn van een exploitant die is 

aangewezen als exploitant met 

aanmerkelijke marktmacht. Wanneer 

civieltechnische activa beschikbaar en 

herbruikbaar zijn, is het effect van de 

totstandbrengingen van daadwerkelijke 

toegang tot deze activa op de uitrol van 

concurrerende infrastructuur uiterst 

positief, en het is daarom noodzakelijk te 

waarborgen dat de toegang tot dergelijke 

activa kan worden gebruikt als op zichzelf 

staande maatregel voor de verbetering van 

de concurrentie- en 

implementatiedynamiek op alle 

downstreammarkten, hetgeen in 

overweging moet worden genomen voordat 

de noodzaak om andere potentiële 

corrigerende maatregelen op te leggen 

wordt beoordeeld, en niet enkel als 

aanvullende maatregel op andere 

(172) Civieltechnische activa waarvan 

een elektronische-communicatienetwerk 

gebruikmaakt zijn van essentieel belang 

voor de geslaagde uitrol van nieuwe 

netwerken met zeer hoge capaciteit 

vanwege de hoge kosten voor het 

dupliceren van die activa, en de 

significante besparingen die kunnen 

worden verwezenlijkt wanneer deze 

kunnen worden hergebruikt. Daarom is, als 

aanvulling op de in Richtlijn 2014/61/EU 

vastgestelde voorschriften inzake fysieke 

infrastructuur, een specifieke maatregel 

nodig wanneer civieltechnische activa 

eigendom zijn van een exploitant die is 

aangewezen als exploitant met 

aanmerkelijke marktmacht. Wanneer 

civieltechnische activa beschikbaar en 

herbruikbaar zijn, is het effect van de 

totstandbrengingen van daadwerkelijke 

toegang tot deze activa op de uitrol van 

concurrerende infrastructuur uiterst 

positief, en het is daarom noodzakelijk te 

waarborgen dat de toegang tot dergelijke 

activa kan worden gebruikt als op zichzelf 

staande maatregel voor de verbetering van 

de concurrentie- en 

implementatiedynamiek op alle 

downstreammarkten, hetgeen in 

overweging moet worden genomen voordat 

de noodzaak om andere potentiële 

corrigerende maatregelen op te leggen 

wordt beoordeeld, en niet enkel als 

aanvullende maatregel op andere 
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wholesaleproducten of -diensten, of als 

maatregel die is beperkt tot ondernemingen 

die over dergelijke andere 

wholesaleproducten of -diensten 

beschikken. De nationale regelgevende 

instanties moeten de waarde van 

herbruikbare civieltechnische activa 

bepalen aan de hand van de wettelijk 

voorgeschreven boekwaarde, zonder de 

cumulatieve afschrijvingen op het tijdstip 

van de berekening en geïndexeerd op basis 

van een toepasselijke prijsindex, zoals de 

consumentenprijzenindex, waarbij 

gedurende een periode van ten minste 40 

jaar volledig afgeschreven activa worden 

uitgesloten die nog worden gebruikt. 

wholesaleproducten of -diensten, of als 

maatregel die is beperkt tot ondernemingen 

die over dergelijke andere 

wholesaleproducten of -diensten 

beschikken. De toegang tot dergelijke 

activa kan echter beperkt zijn door fysieke 

beperkingen of beperkte beschikbaarheid. 

Daarom moeten gelijkwaardige 

toegangsmiddelen, zoals toegang tot niet-

geactiveerde glasvezel, ook in overweging 

worden genomen. De nationale 

regelgevende instanties moeten de waarde 

van herbruikbare civieltechnische activa 

bepalen aan de hand van de wettelijk 

voorgeschreven boekwaarde, zonder de 

cumulatieve afschrijvingen op het tijdstip 

van de berekening en geïndexeerd op basis 

van een toepasselijke prijsindex, zoals de 

consumentenprijzenindex, waarbij 

gedurende een periode van ten minste 40 

jaar volledig afgeschreven activa worden 

uitgesloten die nog worden gebruikt. 

Or. en 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de logica binnen de tekst. 

 

Amendement   257 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 172 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(172) Civieltechnische activa waarvan 

een elektronische-communicatienetwerk 

gebruikmaakt zijn van essentieel belang 

voor de geslaagde uitrol van nieuwe 

netwerken met zeer hoge capaciteit 

vanwege de hoge kosten voor het 

dupliceren van die activa, en de 

significante besparingen die kunnen 

(172) Civieltechnische activa waarvan 

een elektronische-communicatienetwerk 

gebruikmaakt, of passieve infrastructuren, 

bijvoorbeeld inactieve leidingen, zijn van 

essentieel belang voor de geslaagde uitrol 

van nieuwe netwerken met zeer hoge 

capaciteit vanwege de hoge kosten voor het 

dupliceren van die activa, en de 
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worden verwezenlijkt wanneer deze 

kunnen worden hergebruikt. Daarom is, als 

aanvulling op de in Richtlijn 2014/61/EU 

vastgestelde voorschriften inzake fysieke 

infrastructuur, een specifieke maatregel 

nodig wanneer civieltechnische activa 

eigendom zijn van een exploitant die is 

aangewezen als exploitant met 

aanmerkelijke marktmacht. Wanneer 

civieltechnische activa beschikbaar en 

herbruikbaar zijn, is het effect van de 

totstandbrengingen van daadwerkelijke 

toegang tot deze activa op de uitrol van 

concurrerende infrastructuur uiterst 

positief, en het is daarom noodzakelijk te 

waarborgen dat de toegang tot dergelijke 

activa kan worden gebruikt als op zichzelf 

staande maatregel voor de verbetering van 

de concurrentie- en 

implementatiedynamiek op alle 

downstreammarkten, hetgeen in 

overweging moet worden genomen voordat 

de noodzaak om andere potentiële 

corrigerende maatregelen op te leggen 

wordt beoordeeld, en niet enkel als 

aanvullende maatregel op andere 

wholesaleproducten of -diensten, of als 

maatregel die is beperkt tot ondernemingen 

die over dergelijke andere 

wholesaleproducten of -diensten 

beschikken. De nationale regelgevende 

instanties moeten de waarde van 

herbruikbare civieltechnische activa 

bepalen aan de hand van de wettelijk 

voorgeschreven boekwaarde, zonder de 

cumulatieve afschrijvingen op het tijdstip 

van de berekening en geïndexeerd op basis 

van een toepasselijke prijsindex, zoals de 

consumentenprijzenindex, waarbij 

gedurende een periode van ten minste 40 

jaar volledig afgeschreven activa worden 

uitgesloten die nog worden gebruikt. 

significante besparingen die kunnen 

worden verwezenlijkt wanneer deze 

kunnen worden hergebruikt. Daarom is, als 

aanvulling op de in Richtlijn 2014/61/EU 

vastgestelde voorschriften inzake fysieke 

infrastructuur, een specifieke maatregel 

nodig wanneer civieltechnische activa 

eigendom zijn van een exploitant die is 

aangewezen als exploitant met 

aanmerkelijke marktmacht. Wanneer 

civieltechnische activa of passieve 

infrastructuren beschikbaar en 

herbruikbaar zijn, is het effect van de 

totstandbrengingen van daadwerkelijke 

toegang tot deze activa op de uitrol van 

concurrerende infrastructuur uiterst 

positief, en het is daarom noodzakelijk te 

waarborgen dat de toegang tot dergelijke 

activa kan worden gebruikt als op zichzelf 

staande maatregel voor de verbetering van 

de concurrentie- en 

implementatiedynamiek op alle 

downstreammarkten, hetgeen in 

overweging moet worden genomen voordat 

de noodzaak om andere potentiële 

corrigerende maatregelen op te leggen 

wordt beoordeeld, en niet enkel als 

aanvullende maatregel op andere 

wholesaleproducten of -diensten, of als 

maatregel die is beperkt tot ondernemingen 

die over dergelijke andere 

wholesaleproducten of -diensten 

beschikken. De nationale regelgevende 

instanties moeten de waarde van 

herbruikbare civieltechnische activa 

bepalen aan de hand van de wettelijk 

voorgeschreven boekwaarde, zonder de 

cumulatieve afschrijvingen op het tijdstip 

van de berekening en geïndexeerd op basis 

van een toepasselijke prijsindex, zoals de 

consumentenprijzenindex, waarbij 

gedurende een periode van ten minste 40 

jaar volledig afgeschreven activa worden 

uitgesloten die nog worden gebruikt. 

Or. de 
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Amendement   258 

Werner Langen, Norbert Lins, Sabine Verheyen 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 173 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(173) Bij het opleggen van verplichtingen 

voor de toegang tot nieuwe en betere 

infrastructuur moeten de nationale 

regelgevende instanties ervoor zorgen dat 

de voorwaarden voor de toegang de 

omstandigheden weerspiegelen die aan het 

besluit tot investering ten grondslag lagen 

en onder meer rekening houden met de 

ontwikkelingskosten, de verwachte 

aanvaarding van de nieuwe producten en 

diensten en het verwachte prijsniveau voor 

de consument. Bovendien moeten de 

nationale regelgevende instanties, om de 

investeerders zekerheid over hun planning 

te bieden, in staat zijn zo nodig 

voorwaarden voor de toegang vast te 

stellen die consistent zijn gedurende 

geschikte herzieningsperioden. Indien 

prijscontrole passend wordt geacht, kunnen 

deze voorwaarden ook prijsafspraken 

inhouden die overeenkomstig het 

Unierecht afhangen van de omvang of duur 

van een contract, en mits deze niet 

discriminerend werken. Bij de opgelegde 

voorwaarden voor de toegang moet 

rekening worden gehouden met de 

noodzaak om daadwerkelijke concurrentie 

bij de dienstverlening aan consumenten en 

bedrijven in stand te houden. 

(173) Bij het opleggen van verplichtingen 

voor de toegang tot nieuwe en betere 

infrastructuur moeten de nationale 

regelgevende instanties ervoor zorgen dat 

de voorwaarden voor de toegang de 

omstandigheden weerspiegelen die aan het 

besluit tot investering ten grondslag lagen 

en onder meer rekening houden met de 

ontwikkelingskosten, de verwachte 

aanvaarding van de nieuwe producten en 

diensten en het verwachte prijsniveau voor 

de consument. Bovendien moeten de 

nationale regelgevende instanties, om de 

investeerders zekerheid over hun planning 

te bieden, in staat zijn zo nodig 

voorwaarden voor de toegang vast te 

stellen die consistent zijn gedurende 

geschikte herzieningsperioden. Indien 

prijscontrole passend wordt geacht, kunnen 

deze voorwaarden ook prijsafspraken 

inhouden die overeenkomstig het 

Unierecht afhangen van de omvang of duur 

van een contract, en mits deze niet 

discriminerend werken. Bij de opgelegde 

voorwaarden voor de toegang moet 

rekening worden gehouden met de 

noodzaak om daadwerkelijke concurrentie 

bij de dienstverlening aan consumenten en 

bedrijven in stand te houden. Elke 

verplichting moet afzonderlijk worden 

beoordeeld; op één uitzondering na 

bestaat er geen hiërarchie tussen de 

verplichtingen die door de nationale 

regelgevende instanties kunnen worden 

opgelegd. Het evenredigheidsbeginsel 

vereist echter dat een verplichting in 

verband met de toegang tot bepaalde 

netwerkinstallaties en het gebruik 

daarvan slechts mag worden opgelegd 

indien een toegangsverplichting tot 
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civieltechnische activa niet of 

waarschijnlijk niet effectief is gebruikt. 

Or. de 

 

Amendement   259 

Michał Boni 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 173 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(173) Bij het opleggen van verplichtingen 

voor de toegang tot nieuwe en betere 

infrastructuur moeten de nationale 

regelgevende instanties ervoor zorgen dat 

de voorwaarden voor de toegang de 

omstandigheden weerspiegelen die aan het 

besluit tot investering ten grondslag lagen 

en onder meer rekening houden met de 

ontwikkelingskosten, de verwachte 

aanvaarding van de nieuwe producten en 

diensten en het verwachte prijsniveau voor 

de consument. Bovendien moeten de 

nationale regelgevende instanties, om de 

investeerders zekerheid over hun planning 

te bieden, in staat zijn zo nodig 

voorwaarden voor de toegang vast te 

stellen die consistent zijn gedurende 

geschikte herzieningsperioden. Indien 

prijscontrole passend wordt geacht, kunnen 

deze voorwaarden ook prijsafspraken 

inhouden die overeenkomstig het 

Unierecht afhangen van de omvang of duur 

van een contract, en mits deze niet 

discriminerend werken. Bij de opgelegde 

voorwaarden voor de toegang moet 

rekening worden gehouden met de 

noodzaak om daadwerkelijke concurrentie 

bij de dienstverlening aan consumenten en 

bedrijven in stand te houden. 

(173) Bij het opleggen van verplichtingen 

voor de toegang tot nieuwe en betere 

infrastructuur moeten de nationale 

regelgevende instanties ervoor zorgen dat 

de voorwaarden voor de toegang de 

omstandigheden weerspiegelen die aan het 

besluit tot investering ten grondslag lagen 

en onder meer rekening houden met de 

ontwikkelingskosten, de verwachte 

aanvaarding van de nieuwe producten en 

diensten en het verwachte prijsniveau voor 

de consument. Bovendien moeten de 

nationale regelgevende instanties, om de 

investeerders zekerheid over hun planning 

te bieden, in staat zijn zo nodig 

voorwaarden voor de toegang vast te 

stellen die consistent zijn gedurende 

geschikte herzieningsperioden. Indien 

prijscontrole passend wordt geacht, kunnen 

deze voorwaarden ook prijsafspraken 

inhouden die overeenkomstig het 

Unierecht afhangen van de omvang of duur 

van een contract, en mits deze niet 

discriminerend werken. Bij de opgelegde 

voorwaarden voor de toegang moet 

rekening worden gehouden met de 

noodzaak om daadwerkelijke concurrentie 

bij de dienstverlening aan consumenten en 

bedrijven in stand te houden. Elke 

verplichting moet apart worden 

beoordeeld en er bestaat geen hiërarchie 

tussen de verschillende verplichtingen die 

de nationale regelgevende instanties 
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kunnen opleggen, met één uitzondering. 

Overeenkomstig het 

evenredigheidsbeginsel kan de 

verplichting om toegang tot specifieke 

netwerkfaciliteiten te verlenen en het 

gebruik ervan toe te staan, alleen worden 

opgelegd indien de verplichting om 

toegang te verlenen tot civieltechnische 

activa, niet of wellicht niet effectief is. 

Or. en 

Motivering 

In overweging 173 moet worden verduidelijkt dat de verplichting om toegang tot specifieke 

netwerkfaciliteiten te verlenen en het gebruik ervan toe te staan, alleen kan worden opgelegd 

indien de verplichting om toegang te verlenen tot civieltechnische activa, niet of wellicht niet 

effectief is. 

 

Amendement   260 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 175 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(175) In geografische gebieden waarin 

in de toekomst twee toegangsnetwerken 

kunnen worden verwacht, is het 

waarschijnlijker dat eindgebruikers 

kunnen profiteren van verbeterde 

netwerkkwaliteit dankzij concurrentie op 

basis van de infrastructuur dan in 

gebieden waarin slechts één netwerk 

beschikbaar is. De toereikendheid van de 

concurrentie en andere parameters, zoals 

prijzen en keuze, is waarschijnlijk 

afhankelijk van de nationale en lokale 

concurrentie-omstandigheden. Wanneer 

ten minste één van de 

netwerkexploitanten op redelijke 

commerciële voorwaarden 

wholesaletoegang aan elke 

belangstellende onderneming aanbiedt, 

waardoor duurzame concurrentie op de 

Schrappen 
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retailmarkt mogelijk is, is het 

onwaarschijnlijk dat de nationale 

regelgevende instanties AMM-gebaseerde 

wholesaletoegangsverplichtingen die 

verder gaan dan toegang tot civiele 

infrastructuur moeten opleggen of in 

stand moeten houden, zodat kan worden 

vertrouwd op de toepassing van algemene 

voorschriften inzake mededinging. Dit is a 

fortiori van toepassing indien beide 

netwerkexploitanten redelijke 

commerciële wholesaletoegang 

aanbieden. In beide gevallen kan het 

passend zijn dat de nationale 

regelgevende instanties gebruikmaken 

van specifiek toezicht op ex post-basis. 

Wanneer in de toekomst drie exploitanten 

van toegangsnetwerken op dezelfde retail- 

en wholesalemarkten aanwezig zijn of 

naar verwachting aanwezig zullen zijn, en 

zij naar verwachting op duurzame wijze 

de concurrentie aangaan (zoals 

bijvoorbeeld het geval kan zijn op mobiel 

gebied en zoals kan plaatsvinden in 

sommige geografische gebieden voor 

vaste-lijnnetwerken, met name wanneer er 

daadwerkelijke toegang is tot civiele 

infrastructuur en/of mede-investeringen, 

waardoor drie of meer exploitanten 

daadwerkelijk controle hebben over de 

toegangsnetwerkactiva die nodig zijn om 

aan de retailvraag te voldoen), is het 

minder waarschijnlijk dat de nationale 

regelgevende instanties een exploitant 

aanwijzen als exploitant met 

aanmerkelijke marktmacht, tenzij zij een 

collectieve machtspositie constateren of 

als elke betrokken onderneming 

aanmerkelijke marktmacht op bepaalde 

wholesalemarkten heeft, zoals in het geval 

van markten voor gespreksafgifte. De 

toepassing van algemene voorschriften 

inzake mededinging op dergelijke 

markten, die worden gekenmerkt door 

duurzame en doeltreffende concurrentie 

op basis van infrastructuur, moet 

afdoende zijn. 
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Or. en 

Motivering 

De tekst houdt geen rekening met de bevindingen van Berec in verband met de problemen met 

markten die als "hechte oligopolies" worden aangemerkt. De conclusie van Berec dat "twee 

niet genoeg is", wordt in deze overweging niet weergegeven. 

 

Amendement   261 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 175 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(175) In geografische gebieden waarin 

in de toekomst twee toegangsnetwerken 

kunnen worden verwacht, is het 

waarschijnlijker dat eindgebruikers 

kunnen profiteren van verbeterde 

netwerkkwaliteit dankzij concurrentie op 

basis van de infrastructuur dan in 

gebieden waarin slechts één netwerk 

beschikbaar is. De toereikendheid van de 

concurrentie en andere parameters, zoals 

prijzen en keuze, is waarschijnlijk 

afhankelijk van de nationale en lokale 

concurrentie-omstandigheden. Wanneer 

ten minste één van de 

netwerkexploitanten op redelijke 

commerciële voorwaarden 

wholesaletoegang aan elke 

belangstellende onderneming aanbiedt, 

waardoor duurzame concurrentie op de 

retailmarkt mogelijk is, is het 

onwaarschijnlijk dat de nationale 

regelgevende instanties AMM-gebaseerde 

wholesaletoegangsverplichtingen die 

verder gaan dan toegang tot civiele 

infrastructuur moeten opleggen of in 

stand moeten houden, zodat kan worden 

vertrouwd op de toepassing van algemene 

voorschriften inzake mededinging. Dit is a 

fortiori van toepassing indien beide 

netwerkexploitanten redelijke 

commerciële wholesaletoegang 

Schrappen 
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aanbieden. In beide gevallen kan het 

passend zijn dat de nationale 

regelgevende instanties gebruikmaken 

van specifiek toezicht op ex post-basis. 

Wanneer in de toekomst drie exploitanten 

van toegangsnetwerken op dezelfde retail- 

en wholesalemarkten aanwezig zijn of 

naar verwachting aanwezig zullen zijn, en 

zij naar verwachting op duurzame wijze 

de concurrentie aangaan (zoals 

bijvoorbeeld het geval kan zijn op mobiel 

gebied en zoals kan plaatsvinden in 

sommige geografische gebieden voor 

vaste-lijnnetwerken, met name wanneer er 

daadwerkelijke toegang is tot civiele 

infrastructuur en/of mede-investeringen, 

waardoor drie of meer exploitanten 

daadwerkelijk controle hebben over de 

toegangsnetwerkactiva die nodig zijn om 

aan de retailvraag te voldoen), is het 

minder waarschijnlijk dat de nationale 

regelgevende instanties een exploitant 

aanwijzen als exploitant met 

aanmerkelijke marktmacht, tenzij zij een 

collectieve machtspositie constateren of 

als elke betrokken onderneming 

aanmerkelijke marktmacht op bepaalde 

wholesalemarkten heeft, zoals in het geval 

van markten voor gespreksafgifte. De 

toepassing van algemene voorschriften 

inzake mededinging op dergelijke 

markten, die worden gekenmerkt door 

duurzame en doeltreffende concurrentie 

op basis van infrastructuur, moet 

afdoende zijn. 

Or. en 

 

Amendement   262 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Jeppe Kofod 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 175 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(175) In geografische gebieden waarin 

in de toekomst twee toegangsnetwerken 

kunnen worden verwacht, is het 

waarschijnlijker dat eindgebruikers 

kunnen profiteren van verbeterde 

netwerkkwaliteit dankzij concurrentie op 

basis van de infrastructuur dan in 

gebieden waarin slechts één netwerk 

beschikbaar is. De toereikendheid van de 

concurrentie en andere parameters, zoals 

prijzen en keuze, is waarschijnlijk 

afhankelijk van de nationale en lokale 

concurrentie-omstandigheden. Wanneer 

ten minste één van de 

netwerkexploitanten op redelijke 

commerciële voorwaarden 

wholesaletoegang aan elke 

belangstellende onderneming aanbiedt, 

waardoor duurzame concurrentie op de 

retailmarkt mogelijk is, is het 

onwaarschijnlijk dat de nationale 

regelgevende instanties AMM-gebaseerde 

wholesaletoegangsverplichtingen die 

verder gaan dan toegang tot civiele 

infrastructuur moeten opleggen of in 

stand moeten houden, zodat kan worden 

vertrouwd op de toepassing van algemene 

voorschriften inzake mededinging. Dit is a 

fortiori van toepassing indien beide 

netwerkexploitanten redelijke 

commerciële wholesaletoegang 

aanbieden. In beide gevallen kan het 

passend zijn dat de nationale 

regelgevende instanties gebruikmaken 

van specifiek toezicht op ex post-basis. 

Wanneer in de toekomst drie exploitanten 

van toegangsnetwerken op dezelfde retail- 

en wholesalemarkten aanwezig zijn of 

naar verwachting aanwezig zullen zijn, en 

zij naar verwachting op duurzame wijze 

de concurrentie aangaan (zoals 

bijvoorbeeld het geval kan zijn op mobiel 

gebied en zoals kan plaatsvinden in 

sommige geografische gebieden voor 

vaste-lijnnetwerken, met name wanneer er 

daadwerkelijke toegang is tot civiele 
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infrastructuur en/of mede-investeringen, 

waardoor drie of meer exploitanten 

daadwerkelijk controle hebben over de 

toegangsnetwerkactiva die nodig zijn om 

aan de retailvraag te voldoen), is het 

minder waarschijnlijk dat de nationale 

regelgevende instanties een exploitant 

aanwijzen als exploitant met 

aanmerkelijke marktmacht, tenzij zij een 

collectieve machtspositie constateren of 

als elke betrokken onderneming 

aanmerkelijke marktmacht op bepaalde 

wholesalemarkten heeft, zoals in het geval 

van markten voor gespreksafgifte. De 

toepassing van algemene voorschriften 

inzake mededinging op dergelijke 

markten, die worden gekenmerkt door 

duurzame en doeltreffende concurrentie 

op basis van infrastructuur, moet 

afdoende zijn. 

Or. en 

Motivering 

The recital ignores the importance of effective access regulation in ensuring competitive 

outcomes in both monopolistic and oligopolistic markets. When retail competition is effective, 

it is often based on regulated wholesale access, especially SMP. Technical and economic 

nature of access is often critical in determining if it truly contributes to the goal of achieving 

effective competition and as such we should not make a mistake to remove regulation only 

because the retail market is competitive. Also, BEREC points out the problems of ‘tight 

oligopolies’ in EU markets and that existing regulatory tools are not able to tackle them. 

 

Amendement   263 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 175 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(175) In geografische gebieden waarin 

in de toekomst twee toegangsnetwerken 

kunnen worden verwacht, is het 

Schrappen 
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waarschijnlijker dat eindgebruikers 

kunnen profiteren van verbeterde 

netwerkkwaliteit dankzij concurrentie op 

basis van de infrastructuur dan in 

gebieden waarin slechts één netwerk 

beschikbaar is. De toereikendheid van de 

concurrentie en andere parameters, zoals 

prijzen en keuze, is waarschijnlijk 

afhankelijk van de nationale en lokale 

concurrentie-omstandigheden. Wanneer 

ten minste één van de 

netwerkexploitanten op redelijke 

commerciële voorwaarden 

wholesaletoegang aan elke 

belangstellende onderneming aanbiedt, 

waardoor duurzame concurrentie op de 

retailmarkt mogelijk is, is het 

onwaarschijnlijk dat de nationale 

regelgevende instanties AMM-gebaseerde 

wholesaletoegangsverplichtingen die 

verder gaan dan toegang tot civiele 

infrastructuur moeten opleggen of in 

stand moeten houden, zodat kan worden 

vertrouwd op de toepassing van algemene 

voorschriften inzake mededinging. Dit is a 

fortiori van toepassing indien beide 

netwerkexploitanten redelijke 

commerciële wholesaletoegang 

aanbieden. In beide gevallen kan het 

passend zijn dat de nationale 

regelgevende instanties gebruikmaken 

van specifiek toezicht op ex post-basis. 

Wanneer in de toekomst drie exploitanten 

van toegangsnetwerken op dezelfde retail- 

en wholesalemarkten aanwezig zijn of 

naar verwachting aanwezig zullen zijn, en 

zij naar verwachting op duurzame wijze 

de concurrentie aangaan (zoals 

bijvoorbeeld het geval kan zijn op mobiel 

gebied en zoals kan plaatsvinden in 

sommige geografische gebieden voor 

vaste-lijnnetwerken, met name wanneer er 

daadwerkelijke toegang is tot civiele 

infrastructuur en/of mede-investeringen, 

waardoor drie of meer exploitanten 

daadwerkelijk controle hebben over de 

toegangsnetwerkactiva die nodig zijn om 

aan de retailvraag te voldoen), is het 
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minder waarschijnlijk dat de nationale 

regelgevende instanties een exploitant 

aanwijzen als exploitant met 

aanmerkelijke marktmacht, tenzij zij een 

collectieve machtspositie constateren of 

als elke betrokken onderneming 

aanmerkelijke marktmacht op bepaalde 

wholesalemarkten heeft, zoals in het geval 

van markten voor gespreksafgifte. De 

toepassing van algemene voorschriften 

inzake mededinging op dergelijke 

markten, die worden gekenmerkt door 

duurzame en doeltreffende concurrentie 

op basis van infrastructuur, moet 

afdoende zijn. 

Or. en 

Motivering 

The recital presents a distorted and inadequate narrative of the evolution and status of 

different telecom market outcomes in the EU and should be deleted. It ignores the crucial role 

effective access regulation has in ensuring competitive outcomes in both monopolistic and 

oligopolistic (2 or more strong players) markets. When retail competition is effective it is 

often based on regulated wholesale access, especially SMP. It would therefore be mistaken to 

remove this regulation just because the retail market is competitive. The text does not take 

into account BEREC findings on the problems related to markets qualified as ‘tight 

oligopolies’ and the inadequacy of existing regulatory tools to tackle them. BEREC’s 

conclusion that “two is not enough” isn’t reflected by this recital. Markets like Belgium and 

the Netherlands, already with oligopolistic structures, would be left as they are today. 

 

Amendement   264 

Fulvio Martusciello 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 175 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(175) In geografische gebieden waarin 

in de toekomst twee toegangsnetwerken 

kunnen worden verwacht, is het 

waarschijnlijker dat eindgebruikers 

kunnen profiteren van verbeterde 

netwerkkwaliteit dankzij concurrentie op 

basis van de infrastructuur dan in 

Schrappen 
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gebieden waarin slechts één netwerk 

beschikbaar is. De toereikendheid van de 

concurrentie en andere parameters, zoals 

prijzen en keuze, is waarschijnlijk 

afhankelijk van de nationale en lokale 

concurrentie-omstandigheden. Wanneer 

ten minste één van de 

netwerkexploitanten op redelijke 

commerciële voorwaarden 

wholesaletoegang aan elke 

belangstellende onderneming aanbiedt, 

waardoor duurzame concurrentie op de 

retailmarkt mogelijk is, is het 

onwaarschijnlijk dat de nationale 

regelgevende instanties AMM-gebaseerde 

wholesaletoegangsverplichtingen die 

verder gaan dan toegang tot civiele 

infrastructuur moeten opleggen of in 

stand moeten houden, zodat kan worden 

vertrouwd op de toepassing van algemene 

voorschriften inzake mededinging. Dit is a 

fortiori van toepassing indien beide 

netwerkexploitanten redelijke 

commerciële wholesaletoegang 

aanbieden. In beide gevallen kan het 

passend zijn dat de nationale 

regelgevende instanties gebruikmaken 

van specifiek toezicht op ex post-basis. 

Wanneer in de toekomst drie exploitanten 

van toegangsnetwerken op dezelfde retail- 

en wholesalemarkten aanwezig zijn of 

naar verwachting aanwezig zullen zijn, en 

zij naar verwachting op duurzame wijze 

de concurrentie aangaan (zoals 

bijvoorbeeld het geval kan zijn op mobiel 

gebied en zoals kan plaatsvinden in 

sommige geografische gebieden voor 

vaste-lijnnetwerken, met name wanneer er 

daadwerkelijke toegang is tot civiele 

infrastructuur en/of mede-investeringen, 

waardoor drie of meer exploitanten 

daadwerkelijk controle hebben over de 

toegangsnetwerkactiva die nodig zijn om 

aan de retailvraag te voldoen), is het 

minder waarschijnlijk dat de nationale 

regelgevende instanties een exploitant 

aanwijzen als exploitant met 

aanmerkelijke marktmacht, tenzij zij een 
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collectieve machtspositie constateren of 

als elke betrokken onderneming 

aanmerkelijke marktmacht op bepaalde 

wholesalemarkten heeft, zoals in het geval 

van markten voor gespreksafgifte. De 

toepassing van algemene voorschriften 

inzake mededinging op dergelijke 

markten, die worden gekenmerkt door 

duurzame en doeltreffende concurrentie 

op basis van infrastructuur, moet 

afdoende zijn. 

Or. en 

 

Amendement   265 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 175 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(175) In geografische gebieden waarin in 

de toekomst twee toegangsnetwerken 

kunnen worden verwacht, is het 

waarschijnlijker dat eindgebruikers kunnen 

profiteren van verbeterde netwerkkwaliteit 

dankzij concurrentie op basis van de 

infrastructuur dan in gebieden waarin 

slechts één netwerk beschikbaar is. De 

toereikendheid van de concurrentie en 

andere parameters, zoals prijzen en keuze, 

is waarschijnlijk afhankelijk van de 

nationale en lokale concurrentie-

omstandigheden. Wanneer ten minste één 

van de netwerkexploitanten op redelijke 

commerciële voorwaarden 

wholesaletoegang aan elke belangstellende 

onderneming aanbiedt, waardoor duurzame 

concurrentie op de retailmarkt mogelijk is, 

is het onwaarschijnlijk dat de nationale 

regelgevende instanties AMM-gebaseerde 

wholesaletoegangsverplichtingen die 

verder gaan dan toegang tot civiele 

infrastructuur moeten opleggen of in stand 

moeten houden, zodat kan worden 

(175) In geografische gebieden waarin in 

de toekomst twee toegangsnetwerken 

kunnen worden verwacht, is het 

waarschijnlijker dat eindgebruikers kunnen 

profiteren van verbeterde netwerkkwaliteit 

dankzij concurrentie op basis van de 

infrastructuur dan in gebieden waarin 

slechts één netwerk beschikbaar is. De 

toereikendheid van de concurrentie en 

andere parameters, zoals prijzen en keuze, 

is waarschijnlijk afhankelijk van de 

nationale en lokale concurrentie-

omstandigheden. Wanneer ten minste één 

van de netwerkexploitanten op redelijke 

commerciële voorwaarden 

wholesaletoegang aan elke belangstellende 

onderneming aanbiedt, waardoor duurzame 

concurrentie op lange termijn op de 

betrokken markten mogelijk is, is het 

onwaarschijnlijk dat de nationale 

regelgevende instanties AMM-gebaseerde 

wholesaletoegangsverplichtingen die 

verder gaan dan toegang tot civiele 

infrastructuur moeten opleggen of in stand 
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vertrouwd op de toepassing van algemene 

voorschriften inzake mededinging. Dit is a 

fortiori van toepassing indien beide 

netwerkexploitanten redelijke commerciële 

wholesaletoegang aanbieden. In beide 

gevallen kan het passend zijn dat de 

nationale regelgevende instanties 

gebruikmaken van specifiek toezicht op ex 

post-basis. Wanneer in de toekomst drie 

exploitanten van toegangsnetwerken op 

dezelfde retail- en wholesalemarkten 

aanwezig zijn of naar verwachting 

aanwezig zullen zijn, en zij naar 

verwachting op duurzame wijze de 

concurrentie aangaan (zoals bijvoorbeeld 

het geval kan zijn op mobiel gebied en 

zoals kan plaatsvinden in sommige 

geografische gebieden voor vaste-

lijnnetwerken, met name wanneer er 

daadwerkelijke toegang is tot civiele 

infrastructuur en/of mede-investeringen, 

waardoor drie of meer exploitanten 

daadwerkelijk controle hebben over de 

toegangsnetwerkactiva die nodig zijn om 

aan de retailvraag te voldoen), is het 

minder waarschijnlijk dat de nationale 

regelgevende instanties een exploitant 

aanwijzen als exploitant met aanmerkelijke 

marktmacht, tenzij zij een collectieve 

machtspositie constateren of als elke 

betrokken onderneming aanmerkelijke 

marktmacht op bepaalde wholesalemarkten 

heeft, zoals in het geval van markten voor 

gespreksafgifte. De toepassing van 

algemene voorschriften inzake 

mededinging op dergelijke markten, die 

worden gekenmerkt door duurzame en 

doeltreffende concurrentie op basis van 

infrastructuur, moet afdoende zijn. 

moeten houden, zodat kan worden 

vertrouwd op de toepassing van algemene 

voorschriften inzake mededinging. Dit is a 

fortiori van toepassing indien beide 

netwerkexploitanten redelijke commerciële 

wholesaletoegang aanbieden. In beide 

gevallen kan het passend zijn dat de 

nationale regelgevende instanties 

gebruikmaken van specifiek toezicht op ex 

post-basis. Wanneer in de toekomst drie 

exploitanten van toegangsnetwerken op 

dezelfde retail- en wholesalemarkten 

aanwezig zijn of naar verwachting 

aanwezig zullen zijn, en zij naar 

verwachting op duurzame wijze de 

concurrentie aangaan (zoals bijvoorbeeld 

het geval kan zijn op mobiel gebied en 

zoals kan plaatsvinden in sommige 

geografische gebieden voor vaste-

lijnnetwerken, met name wanneer er 

daadwerkelijke toegang is tot civiele 

infrastructuur en/of mede-investeringen, 

waardoor drie of meer exploitanten 

daadwerkelijk controle hebben over de 

toegangsnetwerkactiva die nodig zijn om 

aan de retailvraag te voldoen), is het 

minder waarschijnlijk dat de nationale 

regelgevende instanties een exploitant 

aanwijzen als exploitant met aanmerkelijke 

marktmacht, tenzij zij een collectieve 

machtspositie of een aanmerkelijke 

belemmering voor daadwerkelijke 

concurrentie constateren of als elke 

betrokken onderneming aanmerkelijke 

marktmacht op bepaalde wholesalemarkten 

heeft, zoals in het geval van markten voor 

gespreksafgifte. De toepassing van 

algemene voorschriften inzake 

mededinging op dergelijke markten, die 

worden gekenmerkt door duurzame en 

doeltreffende concurrentie op basis van 

infrastructuur, moet afdoende zijn. 

Or. en 



 

PE602.947v01-00 142/178 AM\1122801NL.docx 

NL 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de logica binnen de tekst. 

 

Amendement   266 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 177 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(177) Prijscontrole kan noodzakelijk zijn 

wanneer uit de analyse van een specifieke 

markt blijkt dat er sprake is van inefficiënte 

concurrentie. Met name dienen 

exploitanten met een aanzienlijke 

marktmacht zich ervan te onthouden 

zodanige prijzen te hanteren dat het 

verschil tussen hun detailprijzen en de 

interconnectieprijzen en/of toegangsprijzen 

die zij aanrekenen aan concurrenten die op 

detailhandelsniveau vergelijkbare diensten 

aanbieden, onvoldoende is om een 

duurzame concurrentie te waarborgen. 

Wanneer een nationale regelgevende 

instantie de kosten berekent die worden 

verricht om een dienst tot stand te 

brengen waarvoor krachtens deze richtlijn 

een machtiging is verleend, is het 

wenselijk een redelijke opbrengst toe te 

staan uit het geïnvesteerde kapitaal, met 

inbegrip van relevante arbeidskosten en 

bouwkosten, indien nodig na aanpassing 

van de waarde van het kapitaal aan de 

actuele waarde van de activa en de 

efficiëntie van de bedrijfsvoering. De 

methode voor het terugverdienen van de 

kosten moet aangepast zijn aan de 

omstandigheden, rekening houdend met de 

noodzaak om efficiëntie, duurzame 

concurrentie en de implementatie van 

netwerken met zeer hoge capaciteit te 

bevorderen en daardoor de voordelen voor 

de eindgebruikers te maximaliseren, 

(177) Prijscontrole kan noodzakelijk zijn 

wanneer uit de analyse van een specifieke 

markt blijkt dat er sprake is van inefficiënte 

concurrentie. Met name dienen 

exploitanten met een aanzienlijke 

marktmacht zich ervan te onthouden 

zodanige prijzen te hanteren dat het 

verschil tussen hun detailprijzen en de 

interconnectieprijzen en/of toegangsprijzen 

die zij aanrekenen aan concurrenten die op 

detailhandelsniveau vergelijkbare diensten 

aanbieden, onvoldoende is om een 

duurzame concurrentie te waarborgen. De 

methode voor het terugverdienen van de 

kosten moet aangepast zijn aan de 

omstandigheden, rekening houdend met de 

noodzaak om efficiëntie, duurzame 

concurrentie en de implementatie van 

netwerken met zeer hoge capaciteit te 

bevorderen en daardoor de voordelen voor 

de eindgebruikers te maximaliseren, 

waarbij de noodzaak van voorspelbare en 

stabiele wholesaleprijzen ten behoeve van 

alle exploitanten die beogen nieuwe en 

verbeterde netwerken te implementeren in 

acht moet worden genomen en de 

richtsnoeren van de Commissie moeten 

worden toegepast70. 
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waarbij de noodzaak van voorspelbare en 

stabiele wholesaleprijzen ten behoeve van 

alle exploitanten die beogen nieuwe en 

verbeterde netwerken te implementeren in 

acht moet worden genomen en de 

richtsnoeren van de Commissie moeten 

worden toegepast70. 

_________________ _________________ 

70 Aanbeveling 2013/466/EU van de 

Commissie van 11 september 2013 over 

consistente verplichtingen tot non-

discriminatie en kostenmethodologieën om 

de concurrentie te bevorderen en 

investeringen in breedband aantrekkelijker 

te maken (PB L 251 van 21.9.2013, blz. 

13). 

70 Aanbeveling 2013/466/EU van de 

Commissie van 11 september 2013 over 

consistente verplichtingen tot non-

discriminatie en kostenmethodologieën om 

de concurrentie te bevorderen en 

investeringen in breedband aantrekkelijker 

te maken (PB L 251 van 21.9.2013, blz. 

13). 

Or. en 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de logica binnen de tekst. 

 

Amendement   267 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 178 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(178) Aangezien onzeker is hoe snel de 

vraag naar de levering van 

breedbanddiensten van de volgende 

generatie toeneemt, is het vanuit het 

oogpunt van de bevordering van efficiënte 

investeringen en innovatie van belang dat 

dergelijke exploitanten die in nieuwe of 

gemoderniseerde netwerken investeren 

over een bepaalde mate van flexibiliteit 

wat betreft prijsstelling beschikken. Om 

buitensporige prijzen te voorkomen op 

markten met exploitanten die zijn 

aangewezen als exploitanten met 

Schrappen 
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aanmerkelijke marktmacht, dient 

flexibiliteit wat betreft prijsstelling 

vergezeld te gaan van aanvullende 

waarborgen ter bescherming van de 

concurrentie en de belangen van de 

eindgebruiker, zoals strikte verplichtingen 

inzake niet-discriminatie, maatregelen ter 

waarborging van de technische en 

economische repliceerbaarheid van 

downstreamproducten, en een 

aantoonbare retailprijsbeperking als 

gevolg van concurrentie op 

infrastructuurgebied of een prijsanker dat 

afkomstig is van andere gereguleerde 

toegangsproducten, of beide. Dergelijke 

waarborgen betreffende concurrentie 

doen geen afbreuk aan de constatering 

door de nationale regelgevende instanties 

van andere omstandigheden waarin het 

passend zou zijn geen gereguleerde 

toegangsprijzen voor bepaalde wholesale-

inputs op te leggen, bijvoorbeeld wanneer 

het door een grote mate van 

prijselasticiteit van de vraag van 

eindgebruikers voor de exploitant met 

aanmerkelijke marktmacht niet 

winstgevend is om prijzen te berekenen 

die aanzienlijk boven het concurrerende 

niveau liggen. 

Or. en 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de logica binnen de tekst. 

 

Amendement   268 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 178 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(178) Aangezien onzeker is hoe snel de (178) Aangezien onzeker is hoe snel de 
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vraag naar de levering van 

breedbanddiensten van de volgende 

generatie toeneemt, is het vanuit het 

oogpunt van de bevordering van efficiënte 

investeringen en innovatie van belang dat 

dergelijke exploitanten die in nieuwe of 

gemoderniseerde netwerken investeren 

over een bepaalde mate van flexibiliteit 

wat betreft prijsstelling beschikken. Om 

buitensporige prijzen te voorkomen op 

markten met exploitanten die zijn 

aangewezen als exploitanten met 

aanmerkelijke marktmacht, dient 

flexibiliteit wat betreft prijsstelling 

vergezeld te gaan van aanvullende 

waarborgen ter bescherming van de 

concurrentie en de belangen van de 

eindgebruiker, zoals strikte verplichtingen 

inzake niet-discriminatie, maatregelen ter 

waarborging van de technische en 

economische repliceerbaarheid van 

downstreamproducten, en een aantoonbare 

retailprijsbeperking als gevolg van 

concurrentie op infrastructuurgebied of een 

prijsanker dat afkomstig is van andere 

gereguleerde toegangsproducten, of beide. 

Dergelijke waarborgen betreffende 

concurrentie doen geen afbreuk aan de 

constatering door de nationale 

regelgevende instanties van andere 

omstandigheden waarin het passend zou 

zijn geen gereguleerde toegangsprijzen 

voor bepaalde wholesale-inputs op te 

leggen, bijvoorbeeld wanneer het door een 

grote mate van prijselasticiteit van de vraag 

van eindgebruikers voor de exploitant met 

aanmerkelijke marktmacht niet 

winstgevend is om prijzen te berekenen die 

aanzienlijk boven het concurrerende niveau 

liggen. 

vraag naar de levering van 

breedbanddiensten van de volgende 

generatie toeneemt, is het vanuit het 

oogpunt van de bevordering van efficiënte 

investeringen en innovatie van belang dat 

dergelijke exploitanten die in nieuwe of 

gemoderniseerde netwerken investeren 

over een bepaalde mate van flexibiliteit 

wat betreft prijsstelling beschikken. Om 

buitensporige prijzen te voorkomen op 

markten met exploitanten die zijn 

aangewezen als exploitanten met 

aanmerkelijke marktmacht, dient 

flexibiliteit wat betreft prijsstelling 

vergezeld te gaan van aanvullende 

waarborgen ter bescherming van de 

concurrentie en de belangen van de 

eindgebruiker, zoals doeltreffende 

verplichtingen inzake niet-discriminatie, 

maatregelen ter waarborging van de 

technische en economische 

repliceerbaarheid van 

downstreamproducten, en een aantoonbare 

retailprijsbeperking als gevolg van 

concurrentie op infrastructuurgebied. 

Daartoe is het belangrijk ervoor te zorgen 

dat waarborgen die de flexibiliteit wat 

betreft prijsstelling beperken, geen 

negatieve gevolgen hebben voor de 

investeringen in nieuwe of 

gemoderniseerde netwerken. Hieronder 

valt onder meer dat prijscontroles op basis 

van kleinhandelsprijzen niet mogen leiden 

tot een niveau van gereguleerde 

groothandelsprijzen waarmee de kosten in 

verband met de uitrol en exploitatie van 

nieuwe netwerken niet kunnen worden 

terugverdiend, en daarmee tot een situatie 

waarin de investerende exploitant zich in 

een slechtere positie bevindt dan niet-

investerende toegangvragende partijen. 
Dergelijke waarborgen betreffende 

concurrentie doen geen afbreuk aan de 

constatering door de nationale 

regelgevende instanties van andere 

omstandigheden waarin het passend zou 

zijn geen gereguleerde toegangsprijzen 

voor bepaalde wholesale-inputs op te 
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leggen, bijvoorbeeld wanneer het door een 

grote mate van prijselasticiteit van de vraag 

van eindgebruikers voor de exploitant met 

aanmerkelijke marktmacht niet 

winstgevend is om prijzen te berekenen die 

aanzienlijk boven het concurrerende niveau 

liggen. 

Or. en 

 

Amendement   269 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 180 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(180) Het tariferingsysteem in de Unie is 

gebaseerd op Calling Party Network Pays. 

Uit een analyse van de 

substitueerbaarheid aan de vraag- en de 

aanbodzijde blijkt dat er momenteel en in 

de nabije toekomst geen substituten op 

wholesaleniveau zijn waardoor de 

vaststelling van de tarieven voor afgifte in 

een bepaald netwerk zou kunnen worden 

beperkt. Gelet op het feit dat 

afgiftemarkten toegankelijk zijn vanuit 

twee richtingen vormt ook 

kruissubsidiëring tussen exploitanten een 

potentieel concurrentieprobleem. Dit 

potentiële concurrentieprobleem kan zich 

voordoen bij zowel vaste als mobiele 

gespreksafgiftemarkten. Omdat het in het 

belang van de exploitanten van 

gespreksafgifte is om de prijzen vast te 

stellen op een niveau dat ver boven de 

kosten ligt, wordt kostenoriëntatie 

beschouwd als de meest geschikte 

oplossing op middellange termijn. 

Schrappen 

Or. en 
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Amendement   270 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 181 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(181) Teneinde de regelgevingsdruk bij 

het aanpakken van de 

concurrentieproblemen in verband met 

wholesale-gespreksafgifte in de hele Unie 

consistent te verlagen, moet met deze 

richtlijn een gemeenschappelijke 

benadering worden vastgesteld die als 

basis dient voor het bepalen van 

verplichtingen inzake prijscontrole, 

hetgeen moet worden afgerond met een 

bindende gemeenschappelijke, door de 

Commissie te bepalen methodologie en 

met technische richtsnoeren die door 

Berec moeten worden ontwikkeld. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   271 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 182 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(182) Wholesalegespreksafgiftetarieven 

in vaste en mobiele markten in de Unie 

worden vastgesteld door middel van een 

gedelegeerde handeling, teneinde de 

vaststelling ervan te vereenvoudigen en de 

oplegging ervan in voorkomend geval te 

vergemakkelijken. Met deze richtlijn 

worden gedetailleerde criteria en 

parameters vastgesteld op basis waarvan 

de waarden van gespreksafgiftetarieven 

worden bepaald. Bij de toepassing van 

deze reeks criteria en parameters dient de 

Commissie er onder meer rekening mee te 

Schrappen 
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houden dat alleen kosten moeten worden 

opgenomen die incrementeel zijn voor de 

levering van 

wholesalegespreksafgiftediensten, dat 

spectrumvergoedingen abonnee- en niet 

verkeersgerelateerd zijn en daarom niet 

moeten worden opgenomen, en dat 

aanvullend spectrum voornamelijk wordt 

toegewezen voor gegevens en daarom niet 

relevant is voor het gespreksafgifte-

increment, dat wordt erkend dat in 

mobiele netwerken een minimale 

efficiënte schaal weliswaar wordt 

geraamd op een marktaandeel van ten 

minste 20 % market share, maar in vaste 

netwerken kleinere exploitanten dezelfde 

mate van efficiëntie kunnen behalen en 

tegen dezelfde kosten per eenheid als de 

efficiënte exploitant kunnen produceren, 

ongeacht hun omvang. Bij het vaststellen 

van het exacte maximumtarief moet de 

Commissie voldoende waarde toekennen 

aan het totale aantal eindgebruikers in 

elke lidstaat, wanneer dat vereist is 

vanwege resterende verschillen in de 

kosten. Wanneer de Commissie dit tarief 

vaststelt, dient zij rekening te houden met 

de waardevolle ervaring die Berec en de 

nationale regelgevende instanties hebben 

opgedaan met het opstellen van 

kostenmodellen. 

Or. en 

 

Amendement   272 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 183 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(183) Bij deze richtlijn worden maximale 

wholesalegespreksafgiftetarieven voor 

vaste en mobiele netwerken vastgesteld, 

waaronder het exacte, door de nationale 

Schrappen 
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regelgevende instanties toe te passen 

tarief ligt dat in de aanvankelijke 

gedelegeerde handeling wordt vastgesteld. 

Dit aanvankelijke tarief wordt verder 

bijgewerkt. Op basis van de bottom-up 

modellen die louter op LRIC zijn 

gebaseerd en tot nu toe door de nationale 

regelgevende instanties worden toegepast, 

en gebruikmakend van de bovenstaande 

criteria, variëren de 

gespreksafgiftetarieven momenteel van 

0,004045 EUR per minuut tot 0,01226 

EUR per minuut in mobiele netwerken en 

van 0,00043 EUR per minuut en 0,0014 

EUR per minuut in vaste netwerken in de 

meest plaatselijke interconnectielaag 

(berekend als gewogen gemiddelde van de 

piektarieven en de tarieven buiten 

pieken). De variatie van de tarieven is het 

gevolg van verschillende lokale 

omstandigheden en momentele relatieve 

prijsstructuren en van de verschillende 

tijdschema's van de modelberekeningen 

in de verschillende lidstaten. Bovendien is 

het niveau van kostenefficiënte 

afgiftetarieven in vaste netwerken ook 

afhankelijk van de netwerklaag waarop de 

afgiftedienst wordt geleverd. 

Or. en 

 

Amendement   273 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 183 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(183) Bij deze richtlijn worden maximale 

wholesalegespreksafgiftetarieven voor 

vaste en mobiele netwerken vastgesteld, 

waaronder het exacte, door de nationale 

regelgevende instanties toe te passen tarief 

ligt dat in de aanvankelijke gedelegeerde 

handeling wordt vastgesteld. Dit 

(183) Deze richtlijn vereist dat de 

Commissie met behulp van een 

gedelegeerde handeling maximale 

wholesalegespreksafgiftetarieven voor 

vaste en mobiele netwerken vaststelt. De 

aanvankelijke gedelegeerde handeling die 

voor dat doel vereist is, zal het exacte, door 
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aanvankelijke tarief wordt verder 

bijgewerkt. Op basis van de bottom-up 

modellen die louter op LRIC zijn 

gebaseerd en tot nu toe door de nationale 

regelgevende instanties worden toegepast, 

en gebruikmakend van de bovenstaande 

criteria, variëren de gespreksafgiftetarieven 

momenteel van 0,004045 EUR per minuut 

tot 0,01226 EUR per minuut in mobiele 

netwerken en van 0,00043 EUR per minuut 

en 0,0014 EUR per minuut in vaste 

netwerken in de meest plaatselijke 

interconnectielaag (berekend als gewogen 

gemiddelde van de piektarieven en de 

tarieven buiten pieken). De variatie van de 

tarieven is het gevolg van verschillende 

lokale omstandigheden en momentele 

relatieve prijsstructuren en van de 

verschillende tijdschema's van de 

modelberekeningen in de verschillende 

lidstaten. Bovendien is het niveau van 

kostenefficiënte afgiftetarieven in vaste 

netwerken ook afhankelijk van de 

netwerklaag waarop de afgiftedienst wordt 

geleverd. 

de nationale regelgevende instanties toe te 

passen tarief vaststellen. Dit aanvankelijke 

tarief wordt verder bijgewerkt. Op basis 

van de bottom-up modellen die louter op 

LRIC zijn gebaseerd en tot nu toe door de 

nationale regelgevende instanties worden 

toegepast, en gebruikmakend van de 

bovenstaande criteria, variëren de 

gespreksafgiftetarieven momenteel van 

0,004045 EUR per minuut tot 0,01226 

EUR per minuut in mobiele netwerken en 

van 0,00043 EUR per minuut en 0,0014 

EUR per minuut in vaste netwerken in de 

meest plaatselijke interconnectielaag 

(berekend als gewogen gemiddelde van de 

piektarieven en de tarieven buiten pieken). 

De variatie van de tarieven is het gevolg 

van verschillende lokale omstandigheden 

en momentele relatieve prijsstructuren en 

van de verschillende tijdschema's van de 

modelberekeningen in de verschillende 

lidstaten. Bovendien is het niveau van 

kostenefficiënte afgiftetarieven in vaste 

netwerken ook afhankelijk van de 

netwerklaag waarop de afgiftedienst wordt 

geleverd. 

Or. en 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de logica binnen de tekst. 

 

Amendement   274 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 184 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(184) Aangezien momenteel onzeker is 

hoe snel de vraag naar breedbanddiensten 

met een zeer hoge capaciteit toeneemt, en 

(184) Aangezien momenteel onzeker is 

hoe snel de vraag naar breedbanddiensten 

met een zeer hoge capaciteit toeneemt, en 
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wanneer algemene schaal- en 

dichtheidsvoordelen zich voordoen, bieden 

overeenkomsten inzake mede-

investeringen significante voordelen wat 

betreft het bundelen van kosten en risico's, 

waardoor kleinere exploitanten in staat zijn 

op in economisch opzicht rationele 

voorwaarden te investeren, zodat duurzame 

concurrentie op lange termijn wordt 

bevorderd, onder meer in gebieden waar 

concurrentie op basis van infrastructuur 

wellicht niet efficiënt is. Wanneer en 

exploitant met aanmerkelijke marktmacht 

een open oproep met betrekking tot mede-

investering op billijke, redelijke en niet-

discriminerende voorwaarden doet in 

nieuwe netwerkelementen die aanzienlijke 

bijdragen tot de implementatie van 

netwerken met zeer hoge capaciteit, dient 

de nationale regelgevende instantie 

normaliter af te zien van het opleggen van 

verplichtingen aan die nieuwe 

netwerkelement uit hoofde van deze 

richtlijn, waarbij in daaropvolgende 

marktanalyses een verdere beoordeling 

moet plaatsvinden. Op voorwaarde dat 

naar behoren rekening is gehouden met 

de toekomstige concurrentiebevorderende 

effecten van de mede-investering op 

wholesale- en retailniveau, kunnen de 

nationale regelgevende instanties nog 

steeds van mening zijn dat het passend is, 

gezien de bestaande marktstructuur en -

dynamiek die zijn ontstaan onder 

omstandigheden van gereguleerde 

wholesaletoegang, en bij het ontbreken 

van een commerciële aanbieding op dat 

gebied, de rechten te waarborgen van 

toegangvragende partijen die niet 

deelnemen aan een bepaalde mede-

investering door middel van de 

handhaving van bestaande 

toegangsproducten of – wanneer na 

verloop van tijd legacy-netwerkelementen 

buiten bedrijf worden gesteld – door het 

opleggen van toegangsproducten met een 

vergelijkbare functionaliteit als de 

voorheen via de legacy-infrastructuur 

wanneer algemene schaal- en 

dichtheidsvoordelen zich voordoen, 

kunnen overeenkomsten inzake mede-

investeringen significante voordelen 

bieden wat betreft het bundelen van kosten 

en risico's, waardoor kleinere exploitanten 

in staat zijn op in economisch opzicht 

rationele voorwaarden te investeren, zodat 

duurzame concurrentie op lange termijn 

wordt bevorderd, onder meer in gebieden 

waar concurrentie op basis van 

infrastructuur wellicht niet efficiënt is. 
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beschikbare toegangsproducten. 

Or. en 

 

Amendement   275 

Angelika Niebler, Herbert Reul 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 184 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(184) Aangezien momenteel onzeker is 

hoe snel de vraag naar breedbanddiensten 

met een zeer hoge capaciteit toeneemt, en 

wanneer algemene schaal- en 

dichtheidsvoordelen zich voordoen, bieden 

overeenkomsten inzake mede-

investeringen significante voordelen wat 

betreft het bundelen van kosten en risico's, 

waardoor kleinere exploitanten in staat zijn 

op in economisch opzicht rationele 

voorwaarden te investeren, zodat duurzame 

concurrentie op lange termijn wordt 

bevorderd, onder meer in gebieden waar 

concurrentie op basis van infrastructuur 

wellicht niet efficiënt is. Wanneer en 

exploitant met aanmerkelijke marktmacht 

een open oproep met betrekking tot mede-

investering op billijke, redelijke en niet-

discriminerende voorwaarden doet in 

nieuwe netwerkelementen die aanzienlijke 

bijdragen tot de implementatie van 

netwerken met zeer hoge capaciteit, dient 

de nationale regelgevende instantie 

normaliter af te zien van het opleggen van 

verplichtingen aan die nieuwe 

netwerkelement uit hoofde van deze 

richtlijn, waarbij in daaropvolgende 

marktanalyses een verdere beoordeling 

moet plaatsvinden. Op voorwaarde dat naar 

behoren rekening is gehouden met de 

toekomstige concurrentiebevorderende 

effecten van de mede-investering op 

wholesale- en retailniveau, kunnen de 

nationale regelgevende instanties nog 

(184) Aangezien momenteel onzeker is 

hoe snel de vraag naar breedbanddiensten 

met een zeer hoge capaciteit toeneemt, en 

wanneer algemene schaal- en 

dichtheidsvoordelen zich voordoen, bieden 

overeenkomsten inzake mede-

investeringen significante voordelen wat 

betreft het bundelen van kosten en risico's, 

waardoor kleinere exploitanten in staat zijn 

op in economisch opzicht rationele 

voorwaarden te investeren, zodat duurzame 

concurrentie op lange termijn wordt 

bevorderd, onder meer in gebieden waar 

concurrentie op basis van infrastructuur 

wellicht niet efficiënt is. Wanneer een 

exploitant met aanmerkelijke marktmacht 

een open oproep met betrekking tot mede-

investering op billijke, redelijke en niet-

discriminerende voorwaarden doet in 

nieuwe netwerkelementen die aanzienlijk 

bijdragen tot de implementatie van 

netwerken met zeer hoge capaciteit, dient 

de nationale regelgevende instantie 

normaliter af te zien van het opleggen van 

verplichtingen aan die nieuwe 

netwerkelement uit hoofde van deze 

richtlijn, waarbij in daaropvolgende 

marktanalyses een verdere beoordeling 

moet plaatsvinden. Op voorwaarde dat naar 

behoren rekening is gehouden met de 

toekomstige concurrentiebevorderende 

effecten van de mede-investering op 

wholesale- en retailniveau, kunnen de 

nationale regelgevende instanties nog 
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steeds van mening zijn dat het passend is, 

gezien de bestaande marktstructuur en -

dynamiek die zijn ontstaan onder 

omstandigheden van gereguleerde 

wholesaletoegang, en bij het ontbreken van 

een commerciële aanbieding op dat gebied, 

de rechten te waarborgen van 

toegangvragende partijen die niet 

deelnemen aan een bepaalde mede-

investering door middel van de handhaving 

van bestaande toegangsproducten of – 

wanneer na verloop van tijd legacy-

netwerkelementen buiten bedrijf worden 

gesteld – door het opleggen van 

toegangsproducten met een vergelijkbare 

functionaliteit als de voorheen via de 

legacy-infrastructuur beschikbare 

toegangsproducten. 

steeds van mening zijn dat het passend is, 

gezien de bestaande marktstructuur en -

dynamiek die zijn ontstaan onder 

omstandigheden van gereguleerde 

wholesaletoegang, en bij het ontbreken van 

een commerciële aanbieding op dat gebied, 

de rechten te waarborgen van 

toegangvragende partijen die niet 

deelnemen aan een bepaalde mede-

investering door middel van de handhaving 

van bestaande toegangsproducten of – 

wanneer na verloop van tijd legacy-

netwerkelementen buiten bedrijf worden 

gesteld – door het opleggen van 

toegangsproducten met een vergelijkbare 

functionaliteit als de voorheen via de 

legacy-infrastructuur beschikbare 

toegangsproducten. De nationale 

regelgevende instanties stellen in de 

respectieve lidstaten duidelijke 

voorwaarden voor mede-investeringen 

vast. Mede-investeringen moeten 

verhinderen dat mede-investeerders of 

andere ondernemingen op de markt 

concurrentienadeel lijden. Mede-

investeringen waarborgen een open 

toegang voor alle ondernemingen die 

eraan willen deelnemen. 

Or. de 

Motivering 

De regelgevende instanties moeten duidelijke voorwaarden voor de mede-

investeringsmodellen vaststellen. 

 

Amendement   276 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 184 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(184) Aangezien momenteel onzeker is 

hoe snel de vraag naar breedbanddiensten 

(184) Aangezien momenteel onzeker is 

hoe snel de vraag naar breedbanddiensten 



 

PE602.947v01-00 154/178 AM\1122801NL.docx 

NL 

met een zeer hoge capaciteit toeneemt, en 

wanneer algemene schaal- en 

dichtheidsvoordelen zich voordoen, bieden 

overeenkomsten inzake mede-

investeringen significante voordelen wat 

betreft het bundelen van kosten en risico's, 

waardoor kleinere exploitanten in staat zijn 

op in economisch opzicht rationele 

voorwaarden te investeren, zodat duurzame 

concurrentie op lange termijn wordt 

bevorderd, onder meer in gebieden waar 

concurrentie op basis van infrastructuur 

wellicht niet efficiënt is. Wanneer en 

exploitant met aanmerkelijke marktmacht 

een open oproep met betrekking tot mede-

investering op billijke, redelijke en niet-

discriminerende voorwaarden doet in 

nieuwe netwerkelementen die aanzienlijke 

bijdragen tot de implementatie van 
netwerken met zeer hoge capaciteit, dient 

de nationale regelgevende instantie 

normaliter af te zien van het opleggen van 

verplichtingen aan die nieuwe 

netwerkelement uit hoofde van deze 

richtlijn, waarbij in daaropvolgende 

marktanalyses een verdere beoordeling 

moet plaatsvinden. Op voorwaarde dat naar 

behoren rekening is gehouden met de 

toekomstige concurrentiebevorderende 

effecten van de mede-investering op 

wholesale- en retailniveau, kunnen de 

nationale regelgevende instanties nog 

steeds van mening zijn dat het passend is, 

gezien de bestaande marktstructuur en -

dynamiek die zijn ontstaan onder 

omstandigheden van gereguleerde 

wholesaletoegang, en bij het ontbreken van 

een commerciële aanbieding op dat gebied, 

de rechten te waarborgen van 

toegangvragende partijen die niet 

deelnemen aan een bepaalde mede-

investering door middel van de handhaving 

van bestaande toegangsproducten of – 

wanneer na verloop van tijd legacy-

netwerkelementen buiten bedrijf worden 

gesteld – door het opleggen van 

toegangsproducten met een vergelijkbare 

functionaliteit als de voorheen via de 

met een zeer hoge capaciteit toeneemt, en 

wanneer algemene schaal- en 

dichtheidsvoordelen zich voordoen, 

zouden overeenkomsten inzake mede-

investeringen significante voordelen 

kunnen bieden wat betreft het bundelen 

van kosten en risico's, waardoor kleinere 

exploitanten in staat zijn op in economisch 

opzicht rationele voorwaarden te 

investeren, zodat duurzame concurrentie op 

lange termijn wordt bevorderd, onder meer 

in gebieden waar concurrentie op basis van 

infrastructuur wellicht niet efficiënt is. 

Wanneer een exploitant met aanmerkelijke 

marktmacht een open oproep met 

betrekking tot mede-investering op billijke, 

redelijke en niet-discriminerende 

voorwaarden doet in nieuwe 

netwerkelementen van netwerken met zeer 

hoge capaciteit, dient de nationale 

regelgevende instantie ervoor te zorgen dat 

elke verplichting die wordt opgelegd uit 

hoofde van deze richtlijn, gerechtvaardigd 

en evenredig is, waarbij in daaropvolgende 

marktanalyses een verdere beoordeling 

moet plaatsvinden, met het oog op de 

voorwaarden van de mede-investering, het 

machtsevenwicht tussen de investeerders 

en het risico dat dergelijke 

overeenkomsten de positie van 

aanmerkelijke marktmacht kunnen 

versterken of kunnen leiden tot de 

ontwikkeling van situaties waarin 

daadwerkelijke concurrentie in sterke 

mate wordt verhinderd. Op voorwaarde 

dat naar behoren rekening is gehouden met 

de toekomstige concurrentiebevorderende 

effecten van de mede-investering op 

wholesale- en retailniveau, kunnen de 

nationale regelgevende instanties nog 

steeds van mening zijn dat het passend is, 

gezien de bestaande marktstructuur en -

dynamiek die zijn ontstaan onder 

omstandigheden van gereguleerde 

wholesaletoegang, en bij het ontbreken van 

een commerciële aanbieding op dat gebied, 

de rechten te waarborgen van 

toegangvragende partijen die niet 
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legacy-infrastructuur beschikbare 

toegangsproducten. 

deelnemen aan een bepaalde mede-

investering door middel van de handhaving 

van bestaande toegangsproducten of – 

wanneer na verloop van tijd legacy-

netwerkelementen buiten bedrijf worden 

gesteld – door het opleggen van 

toegangsproducten met een gelijkwaardige 

functionaliteit als de voorheen via de 

legacy-infrastructuur beschikbare 

toegangsproducten. 

Or. en 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de logica binnen de tekst. 

 

Amendement   277 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 184 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(184) Aangezien momenteel onzeker is 

hoe snel de vraag naar breedbanddiensten 

met een zeer hoge capaciteit toeneemt, en 

wanneer algemene schaal- en 

dichtheidsvoordelen zich voordoen, bieden 

overeenkomsten inzake mede-

investeringen significante voordelen wat 

betreft het bundelen van kosten en risico's, 

waardoor kleinere exploitanten in staat zijn 

op in economisch opzicht rationele 

voorwaarden te investeren, zodat duurzame 

concurrentie op lange termijn wordt 

bevorderd, onder meer in gebieden waar 

concurrentie op basis van infrastructuur 

wellicht niet efficiënt is. Wanneer en 

exploitant met aanmerkelijke marktmacht 

een open oproep met betrekking tot mede-

investering op billijke, redelijke en niet-

discriminerende voorwaarden doet in 

nieuwe netwerkelementen die aanzienlijke 

(184) Aangezien momenteel onzeker is 

hoe snel de vraag naar breedbanddiensten 

met een zeer hoge capaciteit toeneemt, en 

wanneer algemene schaal- en 

dichtheidsvoordelen zich voordoen, streeft 

het regelgevingskader naar de 

bevordering van implementatiemodellen 

met zeer hoge capaciteit die a) significante 

voordelen bieden wat betreft het bundelen 

van kosten en risico's, waardoor 

exploitanten in staat zijn op in economisch 

opzicht rationele voorwaarden te 

investeren, zodat duurzame concurrentie op 

lange termijn wordt bevorderd, onder meer 

in gebieden waar concurrentie op basis van 

infrastructuur wellicht niet efficiënt is; en 

b) rekening houden met de verschillende 

marktkenmerken en beste praktijken voor 

implementatie van nieuwe 

netwerkelementen in de lidstaten. 
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bijdragen tot de implementatie van 

netwerken met zeer hoge capaciteit, dient 

de nationale regelgevende instantie 

normaliter af te zien van het opleggen van 

verplichtingen aan die nieuwe 

netwerkelement uit hoofde van deze 

richtlijn, waarbij in daaropvolgende 

marktanalyses een verdere beoordeling 

moet plaatsvinden. Op voorwaarde dat 

naar behoren rekening is gehouden met de 

toekomstige concurrentiebevorderende 

effecten van de mede-investering op 

wholesale- en retailniveau, kunnen de 

nationale regelgevende instanties nog 

steeds van mening zijn dat het passend is, 

gezien de bestaande marktstructuur en -

dynamiek die zijn ontstaan onder 

omstandigheden van gereguleerde 

wholesaletoegang, en bij het ontbreken van 

een commerciële aanbieding op dat gebied, 

de rechten te waarborgen van 

toegangvragende partijen die niet 

deelnemen aan een bepaalde mede-

investering door middel van de handhaving 

van bestaande toegangsproducten of – 

wanneer na verloop van tijd legacy-

netwerkelementen buiten bedrijf worden 

gesteld – door het opleggen van 

toegangsproducten met een vergelijkbare 

functionaliteit als de voorheen via de 

legacy-infrastructuur beschikbare 

toegangsproducten. 

Wanneer een exploitant met aanmerkelijke 

marktmacht een open oproep met 

betrekking tot mede-investering of een 

wholesale-aanbod met risicodeling doet, 

of een joint venture opricht met een of 

meer ondernemingen die concurreren op 

retail- of wholesaleniveau op billijke, 

redelijke en niet-discriminerende 

voorwaarden die aanzienlijk bijdragen tot 

de implementatie van netwerken met zeer 

hoge capaciteit, dient de nationale 

regelgevende instantie normaliter af te zien 

van het opleggen van verplichtingen aan 

die nieuwe netwerkelement uit hoofde van 

deze richtlijn. Op voorwaarde dat naar 

behoren rekening is gehouden met de 

toekomstige concurrentiebevorderende 

effecten, kunnen de nationale regelgevende 

instanties nog steeds van mening zijn dat 

het passend is, gezien de bestaande 

marktstructuur en -dynamiek die zijn 

ontstaan onder omstandigheden van 

gereguleerde wholesaletoegang, en bij het 

ontbreken van een commerciële aanbieding 

op dat gebied, de rechten te waarborgen 

van toegangvragende partijen die niet 

deelnemen aan een bepaalde mede-

investering door middel van de handhaving 

van bestaande toegangsproducten of – 

wanneer na verloop van tijd legacy-

netwerkelementen buiten bedrijf worden 

gesteld – door het opleggen van 

toegangsproducten met een vergelijkbare 

functionaliteit als de voorheen via de 

legacy-infrastructuur beschikbare 

toegangsproducten. 

Or. en 

 

Amendement   278 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 184 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(184) Aangezien momenteel onzeker is 

hoe snel de vraag naar breedbanddiensten 

met een zeer hoge capaciteit toeneemt, en 

wanneer algemene schaal- en 

dichtheidsvoordelen zich voordoen, bieden 

overeenkomsten inzake mede-

investeringen significante voordelen wat 

betreft het bundelen van kosten en risico's, 

waardoor kleinere exploitanten in staat zijn 

op in economisch opzicht rationele 

voorwaarden te investeren, zodat duurzame 

concurrentie op lange termijn wordt 

bevorderd, onder meer in gebieden waar 

concurrentie op basis van infrastructuur 

wellicht niet efficiënt is. Wanneer en 

exploitant met aanmerkelijke marktmacht 

een open oproep met betrekking tot mede-

investering op billijke, redelijke en niet-

discriminerende voorwaarden doet in 

nieuwe netwerkelementen die aanzienlijke 

bijdragen tot de implementatie van 

netwerken met zeer hoge capaciteit, dient 

de nationale regelgevende instantie 

normaliter af te zien van het opleggen van 

verplichtingen aan die nieuwe 

netwerkelement uit hoofde van deze 

richtlijn, waarbij in daaropvolgende 

marktanalyses een verdere beoordeling 

moet plaatsvinden. Op voorwaarde dat naar 

behoren rekening is gehouden met de 

toekomstige concurrentiebevorderende 

effecten van de mede-investering op 

wholesale- en retailniveau, kunnen de 

nationale regelgevende instanties nog 

steeds van mening zijn dat het passend is, 

gezien de bestaande marktstructuur en -

dynamiek die zijn ontstaan onder 

omstandigheden van gereguleerde 

wholesaletoegang, en bij het ontbreken van 

een commerciële aanbieding op dat gebied, 

de rechten te waarborgen van 

toegangvragende partijen die niet 

deelnemen aan een bepaalde mede-

investering door middel van de handhaving 

van bestaande toegangsproducten of – 

wanneer na verloop van tijd legacy-

(184) Aangezien momenteel onzeker is 

hoe snel de vraag naar breedbanddiensten 

met een zeer hoge capaciteit toeneemt, en 

wanneer algemene schaal- en 

dichtheidsvoordelen zich voordoen, bieden 

overeenkomsten inzake mede-

investeringen significante voordelen wat 

betreft het bundelen van kosten en risico's, 

waardoor kleinere exploitanten in staat zijn 

op in economisch opzicht rationele 

voorwaarden te investeren, zodat duurzame 

concurrentie op lange termijn wordt 

bevorderd, onder meer in gebieden waar 

concurrentie op basis van infrastructuur 

wellicht niet efficiënt is. Wanneer een 

exploitant met aanmerkelijke marktmacht 

een open oproep met betrekking tot mede-

investering op billijke, redelijke en niet-

discriminerende voorwaarden doet in 

nieuwe netwerkelementen die aanzienlijk 

bijdragen tot de implementatie van 

netwerken met zeer hoge capaciteit, dient 

de nationale regelgevende instantie 

normaliter af te zien van het opleggen van 

verplichtingen aan die nieuwe 

netwerkelement uit hoofde van deze 

richtlijn, waarbij in daaropvolgende 

marktanalyses een verdere beoordeling 

moet plaatsvinden. Indien de nationale 

regelgevende instantie beslist om af te 

zien van het opleggen van verplichtingen, 

moet zij garanderen dat dit geen nadelige 

invloed heeft op de concurrentie en de 

markttoegang. Op voorwaarde dat naar 

behoren rekening is gehouden met de 

toekomstige concurrentiebevorderende 

effecten van de mede-investering op 

wholesale- en retailniveau, kunnen de 

nationale regelgevende instanties nog 

steeds van mening zijn dat het passend is, 

gezien de bestaande marktstructuur en -

dynamiek die zijn ontstaan onder 

omstandigheden van gereguleerde 

wholesaletoegang, en bij het ontbreken van 

een commerciële aanbieding op dat gebied, 

de rechten te waarborgen van 
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netwerkelementen buiten bedrijf worden 

gesteld – door het opleggen van 

toegangsproducten met een vergelijkbare 

functionaliteit als de voorheen via de 

legacy-infrastructuur beschikbare 

toegangsproducten. 

toegangvragende partijen die niet 

deelnemen aan een bepaalde mede-

investering door middel van de handhaving 

van bestaande toegangsproducten of – 

wanneer na verloop van tijd legacy-

netwerkelementen buiten bedrijf worden 

gesteld – door het opleggen van 

toegangsproducten met een vergelijkbare 

functionaliteit als de voorheen via de 

legacy-infrastructuur beschikbare 

toegangsproducten. 

Or. de 

 

Amendement   279 

Gunnar Hökmark, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 184 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(184) Aangezien momenteel onzeker is 

hoe snel de vraag naar breedbanddiensten 

met een zeer hoge capaciteit toeneemt, en 

wanneer algemene schaal- en 

dichtheidsvoordelen zich voordoen, bieden 

overeenkomsten inzake mede-

investeringen significante voordelen wat 

betreft het bundelen van kosten en risico's, 

waardoor kleinere exploitanten in staat zijn 

op in economisch opzicht rationele 

voorwaarden te investeren, zodat duurzame 

concurrentie op lange termijn wordt 

bevorderd, onder meer in gebieden waar 

concurrentie op basis van infrastructuur 

wellicht niet efficiënt is. Wanneer en 

exploitant met aanmerkelijke marktmacht 

een open oproep met betrekking tot mede-

investering op billijke, redelijke en niet-

discriminerende voorwaarden doet in 

nieuwe netwerkelementen die aanzienlijke 

bijdragen tot de implementatie van 

netwerken met zeer hoge capaciteit, dient 

de nationale regelgevende instantie 

normaliter af te zien van het opleggen van 

(184) Aangezien momenteel onzeker is 

hoe snel de vraag naar breedbanddiensten 

met een zeer hoge capaciteit toeneemt, en 

wanneer algemene schaal- en 

dichtheidsvoordelen zich voordoen, bieden 

overeenkomsten inzake mede-

investeringen significante voordelen wat 

betreft het bundelen van kosten en risico's, 

waardoor kleinere exploitanten in staat zijn 

op in economisch opzicht rationele 

voorwaarden te investeren, zodat duurzame 

concurrentie op lange termijn wordt 

bevorderd, onder meer in gebieden waar 

concurrentie op basis van infrastructuur 

wellicht niet efficiënt is. Wanneer een 

exploitant met aanmerkelijke marktmacht 

een open oproep met betrekking tot mede-

investering op billijke, redelijke en niet-

discriminerende voorwaarden doet in 

nieuwe netwerkelementen die aanzienlijk 

bijdragen tot de implementatie van 

netwerken met zeer hoge capaciteit, en 

indien op dat aanbod wordt ingegaan 

door een mede-investeerder die een 
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verplichtingen aan die nieuwe 

netwerkelement uit hoofde van deze 

richtlijn, waarbij in daaropvolgende 

marktanalyses een verdere beoordeling 

moet plaatsvinden. Op voorwaarde dat naar 

behoren rekening is gehouden met de 

toekomstige concurrentiebevorderende 

effecten van de mede-investering op 

wholesale- en retailniveau, kunnen de 

nationale regelgevende instanties nog 

steeds van mening zijn dat het passend is, 

gezien de bestaande marktstructuur en -

dynamiek die zijn ontstaan onder 

omstandigheden van gereguleerde 

wholesaletoegang, en bij het ontbreken van 

een commerciële aanbieding op dat gebied, 

de rechten te waarborgen van 

toegangvragende partijen die niet 

deelnemen aan een bepaalde mede-

investering door middel van de handhaving 

van bestaande toegangsproducten of – 

wanneer na verloop van tijd legacy-

netwerkelementen buiten bedrijf worden 

gesteld – door het opleggen van 

toegangsproducten met een vergelijkbare 

functionaliteit als de voorheen via de 

legacy-infrastructuur beschikbare 

toegangsproducten. 

overeenkomst sluit met die exploitant, of 

wanneer commerciële overeenkomsten 

inzake toegang op basis van dezelfde 

voorwaarden gelijkwaardige resultaten 

hebben, dient de nationale regelgevende 

instantie normaliter af te zien van het 

opleggen van verplichtingen aan die 

nieuwe netwerkelement uit hoofde van 

deze richtlijn, waarbij in daaropvolgende 

marktanalyses een verdere beoordeling 

moet plaatsvinden. Op voorwaarde dat naar 

behoren rekening is gehouden met de 

toekomstige concurrentiebevorderende 

effecten van de mede-investering op 

wholesale- en retailniveau, kunnen de 

nationale regelgevende instanties nog 

steeds van mening zijn dat het passend is, 

gezien de bestaande marktstructuur en -

dynamiek die zijn ontstaan onder 

omstandigheden van gereguleerde 

wholesaletoegang, en bij het ontbreken van 

een commerciële aanbieding op dat gebied, 

de rechten te waarborgen van 

toegangvragende partijen die niet 

deelnemen aan een bepaalde mede-

investering door middel van de handhaving 

van bestaande toegangsproducten of – 

wanneer na verloop van tijd legacy-

netwerkelementen buiten bedrijf worden 

gesteld – door het opleggen van 

toegangsproducten met een vergelijkbare 

functionaliteit als de voorheen via de 

legacy-infrastructuur beschikbare 

toegangsproducten. 

Or. en 

 

Amendement   280 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 184 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(184) Aangezien momenteel onzeker is (184) Aangezien momenteel onzeker is 
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hoe snel de vraag naar breedbanddiensten 

met een zeer hoge capaciteit toeneemt, en 

wanneer algemene schaal- en 

dichtheidsvoordelen zich voordoen, bieden 

overeenkomsten inzake mede-

investeringen significante voordelen wat 

betreft het bundelen van kosten en risico's, 

waardoor kleinere exploitanten in staat zijn 

op in economisch opzicht rationele 

voorwaarden te investeren, zodat duurzame 

concurrentie op lange termijn wordt 

bevorderd, onder meer in gebieden waar 

concurrentie op basis van infrastructuur 

wellicht niet efficiënt is. Wanneer en 

exploitant met aanmerkelijke marktmacht 
een open oproep met betrekking tot mede-

investering op billijke, redelijke en niet-

discriminerende voorwaarden doet in 

nieuwe netwerkelementen die aanzienlijke 

bijdragen tot de implementatie van 

netwerken met zeer hoge capaciteit, dient 

de nationale regelgevende instantie 

normaliter af te zien van het opleggen van 

verplichtingen aan die nieuwe 

netwerkelement uit hoofde van deze 

richtlijn, waarbij in daaropvolgende 

marktanalyses een verdere beoordeling 

moet plaatsvinden. Op voorwaarde dat naar 

behoren rekening is gehouden met de 

toekomstige concurrentiebevorderende 

effecten van de mede-investering op 

wholesale- en retailniveau, kunnen de 

nationale regelgevende instanties nog 

steeds van mening zijn dat het passend is, 

gezien de bestaande marktstructuur en -

dynamiek die zijn ontstaan onder 

omstandigheden van gereguleerde 

wholesaletoegang, en bij het ontbreken van 

een commerciële aanbieding op dat gebied, 

de rechten te waarborgen van 

toegangvragende partijen die niet 

deelnemen aan een bepaalde mede-

investering door middel van de handhaving 

van bestaande toegangsproducten of – 

wanneer na verloop van tijd legacy-

netwerkelementen buiten bedrijf worden 

gesteld – door het opleggen van 

toegangsproducten met een vergelijkbare 

hoe snel de vraag naar breedbanddiensten 

met een zeer hoge capaciteit toeneemt, en 

wanneer algemene schaal- en 

dichtheidsvoordelen zich voordoen, bieden 

overeenkomsten inzake mede-

investeringen significante voordelen wat 

betreft het bundelen van kosten en risico's, 

waardoor kleinere exploitanten in staat zijn 

op in economisch opzicht rationele 

voorwaarden te investeren, zodat duurzame 

concurrentie op lange termijn wordt 

bevorderd, onder meer in gebieden waar 

concurrentie op basis van infrastructuur 

wellicht niet efficiënt is. Wanneer gebruik 

wordt gemaakt van een open oproep met 

betrekking tot mede-investering in nieuwe 

netwerkelementen, die door een exploitant 

met aanmerkelijke marktmacht op billijke, 

redelijke en niet-discriminerende 

voorwaarden wordt bekendgemaakt, of 

wanneer gebruik wordt gemaakt van 

andere investeringsmodellen die in 

dezelfde mate bijdragen tot de 

implementatie van netwerken met zeer 

hoge capaciteit, dient de nationale 

regelgevende instantie normaliter af te zien 

van het opleggen van verplichtingen aan 

die nieuwe netwerkelement uit hoofde van 

deze richtlijn, waarbij in daaropvolgende 

marktanalyses een verdere beoordeling 

moet plaatsvinden. Op voorwaarde dat naar 

behoren rekening is gehouden met de 

toekomstige concurrentiebevorderende 

effecten van de mede-investering op 

wholesale- en retailniveau, kunnen de 

nationale regelgevende instanties nog 

steeds van mening zijn dat het passend is, 

gezien de bestaande marktstructuur en -

dynamiek die zijn ontstaan onder 

omstandigheden van gereguleerde 

wholesaletoegang, en bij het ontbreken van 

een commerciële aanbieding op dat gebied, 

de rechten te waarborgen van 

toegangvragende partijen die niet 

deelnemen aan een bepaalde mede-

investering door middel van de handhaving 

van bestaande toegangsproducten of – 

wanneer na verloop van tijd legacy-
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functionaliteit als de voorheen via de 

legacy-infrastructuur beschikbare 

toegangsproducten. 

netwerkelementen buiten bedrijf worden 

gesteld – door het opleggen van 

toegangsproducten met een vergelijkbare 

functionaliteit als de voorheen via de 

legacy-infrastructuur beschikbare 

toegangsproducten. 

Or. de 

Motivering 

Het daadwerkelijke gebruik van concurrentieverstorende investeringen moet aanleiding 

geven tot deregulering, aangezien de bevordering van op concurrentie gebaseerde 

infrastructuuraanleg boven marktregulering te verkiezen is. Bij de beoordeling moet daarom 

in dezelfde mate rekening worden gehouden met alle investeringsmodellen die een duurzame 

concurrentie bevorderen. 

Amendement   281 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 184 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(184) Aangezien momenteel onzeker is 

hoe snel de vraag naar breedbanddiensten 

met een zeer hoge capaciteit toeneemt, en 

wanneer algemene schaal- en 

dichtheidsvoordelen zich voordoen, bieden 

overeenkomsten inzake mede-

investeringen significante voordelen wat 

betreft het bundelen van kosten en risico's, 

waardoor kleinere exploitanten in staat zijn 

op in economisch opzicht rationele 

voorwaarden te investeren, zodat duurzame 

concurrentie op lange termijn wordt 

bevorderd, onder meer in gebieden waar 

concurrentie op basis van infrastructuur 

wellicht niet efficiënt is. Wanneer en 

exploitant met aanmerkelijke marktmacht 

een open oproep met betrekking tot mede-

investering op billijke, redelijke en niet-

discriminerende voorwaarden doet in 

nieuwe netwerkelementen die aanzienlijke 

bijdragen tot de implementatie van 

netwerken met zeer hoge capaciteit, dient 

de nationale regelgevende instantie 

(184) Aangezien momenteel onzeker is 

hoe snel de vraag naar breedbanddiensten 

met een zeer hoge capaciteit toeneemt, en 

wanneer algemene schaal- en 

dichtheidsvoordelen zich voordoen, bieden 

overeenkomsten inzake mede-

investeringen significante voordelen wat 

betreft het bundelen van kosten en risico's, 

waardoor kleinere exploitanten in staat zijn 

op in economisch opzicht rationele 

voorwaarden te investeren, zodat duurzame 

concurrentie op lange termijn wordt 

bevorderd, onder meer in gebieden waar 

concurrentie op basis van infrastructuur 

wellicht niet efficiënt is. Wanneer een 

exploitant met aanmerkelijke marktmacht 

een overeenkomst met betrekking tot 

mede-investering sluit op billijke, redelijke 

en niet-discriminerende voorwaarden in 

nieuwe netwerkelementen die aanzienlijk 

bijdragen tot de implementatie van 

netwerken met zeer hoge capaciteit, dient 

de nationale regelgevende instantie 
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normaliter af te zien van het opleggen van 

verplichtingen aan die nieuwe 

netwerkelement uit hoofde van deze 

richtlijn, waarbij in daaropvolgende 

marktanalyses een verdere beoordeling 

moet plaatsvinden. Op voorwaarde dat naar 

behoren rekening is gehouden met de 

toekomstige concurrentiebevorderende 

effecten van de mede-investering op 

wholesale- en retailniveau, kunnen de 

nationale regelgevende instanties nog 

steeds van mening zijn dat het passend is, 

gezien de bestaande marktstructuur en -

dynamiek die zijn ontstaan onder 

omstandigheden van gereguleerde 

wholesaletoegang, en bij het ontbreken van 

een commerciële aanbieding op dat gebied, 

de rechten te waarborgen van 

toegangvragende partijen die niet 

deelnemen aan een bepaalde mede-

investering door middel van de handhaving 

van bestaande toegangsproducten of – 

wanneer na verloop van tijd legacy-

netwerkelementen buiten bedrijf worden 

gesteld – door het opleggen van 

toegangsproducten met een vergelijkbare 

functionaliteit als de voorheen via de 

legacy-infrastructuur beschikbare 

toegangsproducten. 

normaliter af te zien van het opleggen van 

verplichtingen aan die nieuwe 

netwerkelement uit hoofde van deze 

richtlijn, waarbij in daaropvolgende 

marktanalyses een verdere beoordeling 

moet plaatsvinden. Op voorwaarde dat naar 

behoren rekening is gehouden met de 

toekomstige concurrentiebevorderende 

effecten van de mede-investering op 

wholesale- en retailniveau, kunnen de 

nationale regelgevende instanties nog 

steeds van mening zijn dat het passend is, 

gezien de bestaande marktstructuur en -

dynamiek die zijn ontstaan onder 

omstandigheden van gereguleerde 

wholesaletoegang, en bij het ontbreken van 

een commerciële aanbieding op dat gebied, 

de rechten te waarborgen van 

toegangvragende partijen die niet 

deelnemen aan een bepaalde mede-

investering door middel van de handhaving 

van bestaande toegangsproducten of – 

wanneer na verloop van tijd legacy-

netwerkelementen buiten bedrijf worden 

gesteld – door het opleggen van 

toegangsproducten met een vergelijkbare 

functionaliteit als de voorheen via de 

legacy-infrastructuur beschikbare 

toegangsproducten. 

Or. en 

 

Amendement   282 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 190 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(190) Eigenaren van netwerken die geen 

retailmarktactiviteiten hebben en waarvan 

het bedrijfsmodel derhalve is beperkt tot 

het aanbieden van wholesalediensten aan 

anderen, kunnen een gunstige invloed 

hebben op de totstandbrenging van een 

(190) Eigenaren van netwerken die geen 

retailmarktactiviteiten hebben en waarvan 

het bedrijfsmodel derhalve is beperkt tot 

het aanbieden van wholesalediensten aan 

anderen, kunnen een gunstige invloed 

hebben op de totstandbrenging van een 
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bloeiende wholesalemarkt, hetgeen 

positieve effecten heeft op de downstream 

retailconcurrentie. Bovendien kan hun 

bedrijfsmodel aantrekkelijk zijn voor 

potentiële investeerders in minder 

vluchtige infrastructuuractiva, met 

perspectieven op de langere termijn 

betreffende de implementatie van 

netwerken met zeer hoge capaciteit. De 

aanwezigheid van een exploitant die 

uitsluitend op de wholesalemarkt actief is, 

heeft echter niet per se daadwerkelijk 

concurrerende retailmarkten tot gevolg, en 

exploitanten die uitsluitend op de 

wholesalemarkt actief zijn kunnen worden 

aangemerkt als exploitanten met 

aanmerkelijke marktmacht, met name op 

productmarkten en geografische markten. 

De concurrentierisico's die voortvloeien uit 

het gedrag van exploitanten met uitsluitend 

op wholesalemarkten gerichte 

bedrijfsmodellen kunnen kleiner zijn dan 

bij verticaal geïntegreerde exploitanten, 

mits het bedrijfsmodel daadwerkelijk 

uitsluitend op wholesalemarkten is gericht 

en er geen stimulansen zijn om te 

discrimineren tussen downstream 

aanbieders. De reactie van regelgevende 

aard moet daarom in evenredige mate 

minder ingrijpend zijn. Anderzijds moeten 

de nationale regelgevende instanties in 

staat zijn om in te grijpen indien zich 

concurrentieproblemen voordoen, 

waaronder de eindgebruikers te lijden 

hebben. 

bloeiende wholesalemarkt, hetgeen 

positieve effecten heeft op de downstream 

retailconcurrentie. Bovendien kan hun 

bedrijfsmodel aantrekkelijk zijn voor 

potentiële investeerders in minder 

vluchtige infrastructuuractiva, met 

perspectieven op de langere termijn 

betreffende de implementatie van 

netwerken met zeer hoge capaciteit. 

Dergelijke modellen moeten daarom 

worden bevorderd en aangemoedigd. Deze 

categorie eigenaren van netwerken mag 

geen ondernemingen omvatten die 

functioneel of vrijwillig werden 

gescheiden, aangezien stimulansen en 

resterende koppelingen met het 

klantenbestand nog altijd 

concurrentieproblemen zouden kunnen 

veroorzaken. De aanwezigheid van een 

exploitant die uitsluitend op de 

wholesalemarkt actief is, heeft echter niet 

per se daadwerkelijk concurrerende 

retailmarkten tot gevolg, en exploitanten 

die uitsluitend op de wholesalemarkt actief 

zijn kunnen worden aangemerkt als 

exploitanten met aanmerkelijke 

marktmacht, met name op productmarkten 

en geografische markten. De 

concurrentierisico's die voortvloeien uit het 

gedrag van exploitanten met uitsluitend op 

wholesalemarkten gerichte 

bedrijfsmodellen kunnen kleiner zijn dan 

bij verticaal geïntegreerde exploitanten, 

mits het bedrijfsmodel daadwerkelijk 

uitsluitend op wholesalemarkten is gericht 

en er geen stimulansen zijn om te 

discrimineren tussen downstream 

aanbieders. De reactie van regelgevende 

aard moet daarom in evenredige mate 

minder ingrijpend zijn. Anderzijds moeten 

de nationale regelgevende instanties in 

staat zijn om in te grijpen indien zich 

concurrentieproblemen voordoen, 

waaronder de eindgebruikers te lijden 

hebben. 

Or. en 



 

PE602.947v01-00 164/178 AM\1122801NL.docx 

NL 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de logica binnen de tekst. 

 

Amendement   283 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 190 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(190) Eigenaren van netwerken die geen 

retailmarktactiviteiten hebben en waarvan 

het bedrijfsmodel derhalve is beperkt tot 

het aanbieden van wholesalediensten aan 

anderen, kunnen een gunstige invloed 

hebben op de totstandbrenging van een 

bloeiende wholesalemarkt, hetgeen 

positieve effecten heeft op de downstream 

retailconcurrentie. Bovendien kan hun 

bedrijfsmodel aantrekkelijk zijn voor 

potentiële investeerders in minder 

vluchtige infrastructuuractiva, met 

perspectieven op de langere termijn 

betreffende de implementatie van 

netwerken met zeer hoge capaciteit. De 

aanwezigheid van een exploitant die 

uitsluitend op de wholesalemarkt actief is, 

heeft echter niet per se daadwerkelijk 

concurrerende retailmarkten tot gevolg, en 

exploitanten die uitsluitend op de 

wholesalemarkt actief zijn kunnen worden 

aangemerkt als exploitanten met 

aanmerkelijke marktmacht, met name op 

productmarkten en geografische markten. 

De concurrentierisico's die voortvloeien uit 

het gedrag van exploitanten met uitsluitend 

op wholesalemarkten gerichte 

bedrijfsmodellen kunnen kleiner zijn dan 

bij verticaal geïntegreerde exploitanten, 

mits het bedrijfsmodel daadwerkelijk 

uitsluitend op wholesalemarkten is gericht 

en er geen stimulansen zijn om te 

discrimineren tussen downstream 

(190) Eigenaren van netwerken die geen 

retailmarktactiviteiten hebben en waarvan 

het bedrijfsmodel derhalve is beperkt tot 

het aanbieden van wholesalediensten aan 

anderen, kunnen een gunstige invloed 

hebben op de totstandbrenging van een 

bloeiende wholesalemarkt, hetgeen 

positieve effecten heeft op de downstream 

retailconcurrentie. De aanwezigheid van 

een exploitant die uitsluitend op de 

wholesalemarkt actief is, heeft echter niet 

per se daadwerkelijk concurrerende 

retailmarkten tot gevolg, en exploitanten 

die uitsluitend op de wholesalemarkt actief 

zijn kunnen worden aangemerkt als 

exploitanten met aanmerkelijke 

marktmacht, met name op productmarkten 

en geografische markten. De 

concurrentierisico's die voortvloeien uit het 

gedrag van exploitanten met uitsluitend op 

wholesalemarkten gerichte 

bedrijfsmodellen kunnen kleiner zijn dan 

bij verticaal geïntegreerde exploitanten, 

mits het bedrijfsmodel daadwerkelijk 

uitsluitend op wholesalemarkten is gericht 

en er geen stimulansen zijn om te 

discrimineren tussen downstream 

aanbieders. De reactie van regelgevende 

aard moet daarom in evenredige mate 

minder ingrijpend zijn. Anderzijds moeten 

de nationale regelgevende instanties in 

staat zijn om in te grijpen indien zich 

concurrentieproblemen voordoen, 
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aanbieders. De reactie van regelgevende 

aard moet daarom in evenredige mate 

minder ingrijpend zijn. Anderzijds moeten 

de nationale regelgevende instanties in 

staat zijn om in te grijpen indien zich 

concurrentieproblemen voordoen, 

waaronder de eindgebruikers te lijden 

hebben. 

waaronder de eindgebruikers te lijden 

hebben. 

Or. en 

 

Amendement   284 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 191 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(191) Om de migratie van legacy-

kopernetwerken naar netwerken van de 

volgende generatie te vergemakkelijken, 

hetgeen in het belang van de eindgebruiker 

is, moeten de nationale regelgevende 

instanties in staat zijn om toezicht te 

houden op de initiatieven die 

netwerkexploitanten op dit gebied 

ontplooien, en om, indien vereist, een 

passend migratieproces vast te stellen, 

bijvoorbeeld door middel van 

kennisgeving, transparantie en 

aanvaardbare vergelijkbare 

toegangsproducten, zodra het voornemen 

en de bereidheid van de eigenaar van het 

netwerk om het kopernetwerk buiten 

bedrijf te stellen duidelijk is aangetoond. 

Teneinde ongerechtvaardigde vertragingen 

met betrekking tot de migratie te 

voorkomen, moeten de nationale 

regelgevende instanties de bevoegdheid 

hebben toegangsverplichtingen in verband 

met het kopernetwerk in te trekken, zodra 

een adequaat migratieproces is vastgesteld. 

(191) Om de migratie van legacy-

kopernetwerken naar netwerken van de 

volgende generatie te vergemakkelijken, 

hetgeen in het belang van de eindgebruiker 

is, moeten de nationale regelgevende 

instanties in staat zijn om toezicht te 

houden op de initiatieven die 

netwerkexploitanten op dit gebied 

ontplooien, en om, indien vereist, een 

passend migratieproces vast te stellen, 

bijvoorbeeld door middel van 

kennisgeving, de vaststelling van een 

concrete uiterste termijn, transparantie en 

aanvaardbare gelijkwaardige 

toegangsproducten, zodra het voornemen 

en de bereidheid van de eigenaar van het 

netwerk om het kopernetwerk buiten 

bedrijf te stellen duidelijk is aangetoond. 

Teneinde ongerechtvaardigde vertragingen 

met betrekking tot de migratie te 

voorkomen, moeten de nationale 

regelgevende instanties de bevoegdheid 

hebben toegangsverplichtingen in verband 

met het kopernetwerk in te trekken, zodra 

een adequaat migratieproces is vastgesteld. 

Or. en 
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Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de logica binnen de tekst. 

 

Amendement   285 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 223 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(223) Met het oog op een doeltreffende 

ondersteuning van het vrije verkeer van 

goederen, diensten en personen binnen de 

Unie, moet het mogelijk zijn gebruik te 

maken van bepaalde nationale 

nummervoorraden, met name bepaalde 

niet-geografische nummers, op 

extraterritoriale wijze, dat wil zeggen 

buiten het grondgebied van de toekennende 

lidstaat op het gehele grondgebied van de 

Unie. In verband met het aanzienlijke 

risico van fraude met betrekking tot 

persoonlijke communicatie, moet dergelijk 

extraterritoriaal gebruik worden toegestaan 

voor elektronische-communicatiediensten, 

met uitzondering van persoonlijke 

communicatiediensten. De lidstaten 

moeten er derhalve voor zorgen dat het 

toepasselijke nationale recht, in het 

bijzonder de voorschriften inzake 

consumentenbescherming en andere 

voorschriften inzake het gebruik van 

nummers, worden gehandhaafd, ongeacht 

in welke lidstaat de gebruiksrechten voor 

nummers zijn toegekend. Dat moet ertoe 

leiden dat de nationale regelgevende 

instanties en andere bevoegde instanties 

van de lidstaten waar een nummer wordt 

gebruikt, bevoegd zijn om hun nationaal 

recht toe te passen op de onderneming 

waaraan het nummer is toegekend. 

Bovendien moeten de nationale 

regelgevende instanties van de betrokken 

(223) Met het oog op een doeltreffende 

ondersteuning van het vrije verkeer van 

goederen, diensten en personen binnen de 

Unie, moet het mogelijk zijn gebruik te 

maken van bepaalde nationale 

nummervoorraden, met name bepaalde 

niet-geografische nummers, op 

extraterritoriale wijze, dat wil zeggen 

buiten het grondgebied van de toekennende 

lidstaat op het gehele grondgebied van de 

Unie. In verband met het aanzienlijke 

risico van fraude met betrekking tot 

persoonlijke communicatie, moet dergelijk 

extraterritoriaal gebruik worden toegestaan 

voor elektronische-communicatiediensten, 

met uitzondering van persoonlijke 

communicatiediensten. De lidstaten 

moeten er derhalve voor zorgen dat het 

toepasselijke nationale recht, in het 

bijzonder de voorschriften inzake 

consumentenbescherming en andere 

voorschriften inzake het gebruik van 

nummers, worden gehandhaafd, ongeacht 

in welke lidstaat de gebruiksrechten voor 

nummers zijn toegekend. Dat moet ertoe 

leiden dat de nationale regelgevende 

instanties en andere bevoegde instanties 

van de lidstaten waar een nummer wordt 

gebruikt, bevoegd zijn om hun nationaal 

recht toe te passen op de onderneming 

waaraan het nummer is toegekend. 

Bovendien moeten de nationale 

regelgevende instanties van de betrokken 
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lidstaten de mogelijkheid hebben om de 

nationale regelgevende instantie die 

verantwoordelijk is voor de toekenning van 

het nummer, om steun te verzoeken, 

teneinde hen bij te staan bij de controle op 

de naleving van de voorschriften die van 

toepassing zijn in de lidstaten waar het 

nummer wordt gebruikt. Dergelijke 

steunmaatregelen moeten afschrikkende 

sancties inhouden, met name in het geval 

van een ernstige inbreuk op het recht op 

extraterritoriaal gebruik voor de nummers 

die zijn toegekend aan de betrokken 

onderneming. De vereisten inzake 

extraterritoriaal gebruik mogen geen 

afbreuk doen aan de bevoegdheid van de 

lidstaten om, per geval, de toegang tot 

nummers of diensten te blokkeren wanneer 

dat gerechtvaardigd is om redenen van 

fraude of misbruik. Het extraterritoriaal 

gebruik van nummers mag geen afbreuk 

doen aan de voorschriften van de Unie die 

verband houden met het aanbieden van 

roamingdiensten, met inbegrip van die 

welke betrekking hebben op afwijkend 

gebruik of misbruik van roamingdiensten 

die onderworpen zijn aan 

kleinhandelsprijzen en die profiteren van 

gereguleerde wholesale-roamingtarieven. 

De lidstaten moeten de mogelijkheid 

behouden om met derde landen specifieke 

overeenkomsten te sluiten over 

extraterritoriaal gebruik van 

nummervoorraden. 

lidstaten de mogelijkheid hebben om de 

nationale regelgevende instantie die 

verantwoordelijk is voor de toekenning van 

het nummer, om steun te verzoeken, 

teneinde hen bij te staan bij de controle op 

de naleving van de voorschriften die van 

toepassing zijn in de lidstaten waar het 

nummer wordt gebruikt. Dergelijke 

steunmaatregelen moeten afschrikkende 

sancties inhouden, met name in het geval 

van een ernstige inbreuk op het recht op 

extraterritoriaal gebruik voor de nummers 

die zijn toegekend aan de betrokken 

onderneming. De lidstaten mogen daarom 

geen aanvullende vereisten inzake 

extraterritoriaal gebruik van dergelijke 

nummers opleggen, aangezien dit het 

grensoverschrijdende gebruik ervan zou 

verhinderen en een belemmering voor de 

interne markt zou vormen; dit mag echter 

geen afbreuk doen aan de bevoegdheid van 

de lidstaten om, per geval, de toegang tot 

nummers of diensten te blokkeren wanneer 

dat gerechtvaardigd is om redenen van 

fraude of misbruik. Het extraterritoriaal 

gebruik van nummers mag geen afbreuk 

doen aan de voorschriften van de Unie die 

verband houden met het aanbieden van 

roamingdiensten, met inbegrip van die 

welke betrekking hebben op afwijkend 

gebruik of misbruik van roamingdiensten 

die onderworpen zijn aan 

kleinhandelsprijzen en die profiteren van 

gereguleerde wholesale-roamingtarieven. 

De lidstaten moeten de mogelijkheid 

behouden om met derde landen specifieke 

overeenkomsten te sluiten over 

extraterritoriaal gebruik van 

nummervoorraden. 

Or. en 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de logica binnen de tekst. 
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Amendement   286 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 246 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(246) Alle wijzigingen van de 

contractvoorwaarden die worden opgelegd 

door de aanbieders van andere algemeen 

beschikbare elektronische-

communicatiediensten dan 

nummeronafhankelijke persoonlijke 

communicatiediensten, ten nadele van de 

eindgebruiker, bijvoorbeeld met betrekking 

tot kosten, tarieven, 

datavolumebeperkingen, datasnelheden, 

dekking of verwerking van 

persoonsgegevens, moeten worden geacht 

aanleiding te geven tot het recht van de 

eindgebruiker om het contract kosteloos te 

beëindigen, zelfs indien deze gepaard gaan 

met wijzigingen in het voordeel van de 

eindgebruiker. 

(246) Alle wijzigingen van de 

contractvoorwaarden die worden 

voorgesteld door de aanbieders van andere 

algemeen beschikbare elektronische-

communicatiediensten dan 

nummeronafhankelijke persoonlijke 

communicatiediensten, ten nadele van de 

eindgebruiker, bijvoorbeeld met betrekking 

tot kosten, tarieven, 

datavolumebeperkingen, datasnelheden, 

dekking of verwerking van 

persoonsgegevens, moeten worden geacht 

aanleiding te geven tot het recht van de 

eindgebruiker om het contract kosteloos te 

beëindigen, zelfs indien deze gepaard gaan 

met wijzigingen in het voordeel van de 

eindgebruiker. 

Or. en 

 

Amendement   287 

Morten Helveg Petersen 

 

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 

(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 ervoor moeten zorgen 

dat alle gebruikers, met inbegrip van 

eindgebruikers met een handicap, ouderen 

en gebruikers met speciale sociale 

behoeften eenvoudig toegang hebben tot 
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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. 

betaalbare, kwalitatief goede diensten, 

ongeacht hun verblijfplaats in de Unie. 

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. 

Or. en 

 

Amendement   288 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 259 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(259) Informatie over de locatie van de 

oproeper verbetert het beschermingsniveau 

en de beveiliging van de eindgebruikers en 

helpt de noodhulpdiensten om hun taken 

uit te voeren, op voorwaarde dat de 

doorschakeling van 

noodhulpcommunicatie en bijbehorende 

gegevens naar de betrokken 

noodhulpdiensten is gewaarborgd door het 

nationale systeem van alarmcentrales. De 

ontvangst en het gebruik van informatie 

over de locatie van de oproeper moeten in 

overeenstemming zijn met het relevante 

recht van de Unie betreffende de 

verwerking van persoonsgegevens. 

Ondernemingen die netwerkgebaseerde 

locatiegegevens verstrekken, moeten 

informatie over de oproeper beschikbaar 

stellen aan de noodhulpdiensten zodra de 

oproep die dienst bereikt, ongeacht de 

gebruikte technologie. Handsetgebaseerde 

locatietechnologieën zijn echter accurater 

en kosteneffectiever gebleken vanwege de 

beschikbaarheid van gegevens die worden 

verstrekt door de EGNOS en het Galileo 

satellietsysteem, en door andere 

wereldwijde satellietnavigatiesystemen en 

(259) Informatie over de locatie van de 

oproeper verbetert het beschermingsniveau 

en de beveiliging van de eindgebruikers en 

helpt de noodhulpdiensten om hun taken 

uit te voeren, op voorwaarde dat de 

doorschakeling van 

noodhulpcommunicatie en bijbehorende 

gegevens naar de betrokken 

noodhulpdiensten is gewaarborgd door het 

nationale systeem van alarmcentrales. De 

ontvangst en het gebruik van informatie 

over de locatie van de oproeper moeten in 

overeenstemming zijn met het relevante 

recht van de Unie betreffende de 

verwerking van persoonsgegevens. 

Ondernemingen die netwerkgebaseerde 

locatiegegevens verstrekken, moeten 

informatie over de oproeper beschikbaar 

stellen aan de noodhulpdiensten zodra de 

oproep die dienst bereikt, ongeacht de 

gebruikte technologie. Handsetgebaseerde 

locatietechnologieën zijn echter accurater 

en kosteneffectiever gebleken vanwege de 

beschikbaarheid van gegevens die worden 

verstrekt door de EGNOS en het Galileo 

satellietsysteem, en door andere 

wereldwijde satellietnavigatiesystemen en 
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wifi-gegevens. Daarom moet uit de handset 

afgeleide informatie over de locatie van de 

oproeper netwerkgebaseerde informatie 

over de locatie aanvullen, ook al is het 

mogelijk dat de handsetgebaseerde 

informatie pas beschikbaar wordt nadat de 

noodhulpcommunicatie tot stand komt. De 

lidstaten moeten ervoor zorgen dat de 

alarmcentrales de beschikbare informatie 

over de locatie van de oproeper kunnen 

opvragen en beheren. De vaststelling en 

doorgifte van informatie over de locatie 

van de oproeper moet kosteloos zijn, zowel 

voor de eindgebruiker als voor de instantie 

die de noodhulpcommunicatie behandelt, 

ongeacht de wijze van vaststelling, 

bijvoorbeeld via de handset of het netwerk, 

of de wijze van doorgifte, bijvoorbeeld via 

spraak, SMS of op IP-basis. 

wifi-gegevens. Daarom moet uit de handset 

afgeleide informatie over de locatie van de 

oproeper netwerkgebaseerde informatie 

over de locatie aanvullen, ook al is het 

mogelijk dat de handsetgebaseerde 

informatie pas beschikbaar wordt nadat de 

noodhulpcommunicatie tot stand komt. De 

lidstaten moeten ervoor zorgen dat de 

alarmcentrales de beschikbare informatie 

over de locatie van de oproeper kunnen 

opvragen en beheren. De vaststelling en 

doorgifte van informatie over de locatie 

van de oproeper moet, waar mogelijk, 

kosteloos zijn, zowel voor de 

eindgebruiker als voor de instantie die de 

noodhulpcommunicatie behandelt, 

ongeacht de wijze van vaststelling, 

bijvoorbeeld via de handset of het netwerk, 

of de wijze van doorgifte, bijvoorbeeld via 

spraak, SMS of op IP-basis. 

Or. en 

 

Amendement   289 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

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 

marktontwikkelingen. 

(265) Eindgebruikers moeten de garantie 

hebben dat alle apparatuur die in de Unie 

wordt verkocht voor de ontvangst van 

digitale radio en 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 

marktontwikkelingen. 

Or. fr 
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Amendement   290 

Pervenche Berès 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 266 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (266 bis) Teneinde luisteraars in 

heel Europa radiodiensten aan te bieden, 

onafhankelijk van de uitzendnormen die 

in de verschillende lidstaten worden 

toegepast, moet radioapparatuur, met 

inbegrip van autoradio's, analoge en 

digitale radio-uitzendingen en/of 

uitzendingen via IP-netwerken kunnen 

ontvangen. Daardoor wordt gewaarborgd 

dat de interoperabiliteit, die momenteel 

berust op FM-radio, ook in het digitale 

tijdperk gehandhaafd blijft. Dit verbetert 

eveneens de openbare veiligheid doordat 

de luisteraars zowel thuis als in hun auto 

en ongeacht de gebruikte technologie 

berichten in verband met noodsituaties en 

verkeersinformatie kunnen ontvangen 

wanneer ze op reis zijn in de Unie. 

Or. fr 

 

Amendement   291 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

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 

(269) Het moet voor de lidstaten mogelijk 

zijn, in het belang van gewettigde 

beleidsoverwegingen, onder hen 

ressorterende ondernemingen evenredige 

verplichtingen op te leggen om 

doelstellingen van algemeen belang te 

verwezenlijken die overeenkomstig het 

recht van de Unie door de lidstaten 

duidelijk zijn omschreven, evenredig en 
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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 

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. 

transparant zijn. Er kunnen 

doorgifteverplichtingen ("must-carry") 

worden opgelegd met betrekking tot 

welbepaalde radio-omroepkanalen, 

audiovisuele-mediadiensten 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, met 

name pluralisme in de media en culturele 

diversiteit. Deze maatregelen moeten een 

goede ontvangstkwaliteit van de vermelde 

diensten omvatten. 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 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. 

Elke doorgifteverplichting ("must-carry") 

wordt afzonderlijk vastgesteld en geen 

enkele doorgifteverplichting maakt 

inbreuk op het recht van de houders van 

het auteursrecht of de naburige rechten 

op een billijke vergoeding voor het 

gebruik van hun beschermde werken op 

het desbetreffende netwerk. 

Or. fr 

 

Amendement   292 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 270 
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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 

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. 

(270) Doorgifteverplichtingen ("must-

carry") moeten technologisch neutraal 

worden toegepast, rekening houdend met 

de voortdurende evolutie van de systemen 

voor mediadistributie en de 

consumptietrends. Elektronische-

communicatienetwerken en -diensten die 

worden gebruikt voor de distributie van 

radio- en audiovisuele-mediadiensten 
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 en diensten 

gebruikt voor de ontvangst van radio- en 

audiovisuele-mediadiensten. 

In dat verband moeten de criteria met 

betrekking tot het begrip "een significant 

aantal eindgebruikers" onder meer 

rekening houden met de technologische 

ontwikkelingen en de consumptiewijzen 

van bepaalde groepen eindgebruikers. 
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 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. 

Deze doorgifteverplichtingen moeten de 

eindgebruikers in staat stellen toegang te 

krijgen tot geconnecteerde tv-diensten, die 
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audiovisuele-mediadiensten, radio- en 

audiodiensten, en interactieve diensten 

met een aanbod van applicaties, spellen, 

mogelijkheden om een stem uit te 

brengen, clips, tekst, beelden, illustraties 

en grafieken kunnen omvatten. 

Or. fr 

 

Amendement   293 

Eva Kaili 

 

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 

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. 

(270) Doorgifteverplichtingen moeten 

technologisch neutraal worden toegepast, 

met inachtneming van de evolutie van de 

mediadistributiesystemen en 

consumententrends. 
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 Elektronische-communicatienetwerken en 

-diensten die worden gebruikt voor de 

distributie van radio- en audiovisuele 

mediadiensten onder het publiek omvatten 

kabeltelevisie en IPTV, alsmede satelliet- 

en terrestrische omroepnetwerken; voorts 

kunnen zij andere netwerken en diensten 

omvatten voor zover zij door een 

significant aantal eindgebruikers worden 

gebruikt voor de ontvangst van radio- en 

audiovisuele mediadiensten. Relevante 

criteria voor de beoordeling van het 

begrip "een significant aantal 

eindgebruikers" kunnen in dit verband 

onder meer rekening houden met 

ontwikkelingen in technologie en 

consumptiepatronen van specifieke 

groepen eindgebruikers. 
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 TV-diensten en het 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. 

Doorgifteverplichtingen moeten de 

toegang van eindgebruikers tot 

geconnecteerde tv-diensten mogelijk 

maken. 

Or. en 

 

Amendement   294 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 
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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 

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. 

(270) Doorgifteverplichtingen moeten 

technologisch neutraal worden toegepast, 

met inachtneming van de evolutie van de 

mediadistributiesystemen en 

consumententrends. 

 Elektronische-communicatienetwerken en 

-diensten die worden gebruikt voor de 

distributie van radio- en audiovisuele 

mediadiensten onder het publiek omvatten 

kabeltelevisie en IPTV, alsmede satelliet- 

en terrestrische omroepnetwerken; voorts 

kunnen zij andere netwerken en diensten 

omvatten voor zover zij door een 

significant aantal eindgebruikers worden 

gebruikt voor de ontvangst van radio- en 

audiovisuele mediadiensten. Relevante 

criteria voor de beoordeling van het 

begrip "een significant aantal 

eindgebruikers" kunnen in dit verband 



 

AM\1122801NL.docx 177/178 PE602.947v01-00 

 NL 

onder meer rekening houden met 

ontwikkelingen in technologie en 

consumptiepatronen van specifieke 

groepen eindgebruikers. 
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 TV-diensten en het 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. 

Doorgifteverplichtingen moeten de 

toegang van eindgebruikers tot 

geconnecteerde tv-diensten mogelijk 

maken. 

Or. en 

Amendement   295 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 270 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (270 bis) Het begrip "elektronische 

programmagids" moet dynamisch worden 

geïnterpreteerd gezien de voortdurende 

evolutie van de technologische 

ontwikkelingen, presentatie- en navigatie-

instrumenten op de netwerken die worden 

gebruikt voor de distributie van radio- en 

audiovisuele-mediadiensten en 

geconnecteerde tv-diensten; de 

ontwikkelingen in die diensten moeten 
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eveneens in acht worden genomen. 

Or. fr 

 


