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Amendement   833 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 65 – lid 2 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) elke vorm van concurrentiedruk, 

waaronder op retailniveau, ongeacht de 

vraag of de bronnen van deze druk worden 

beschouwd als elektronische-

communicatienetwerken, elektronische-

communicatiediensten of andere types 

diensten of toepassingen die vanuit het 

oogpunt van de eindgebruiker 

vergelijkbaar zijn, en ongeacht de vraag of 

deze druk deel uitmaakt van de relevant 

markt; 

b) de afwezigheid van significante 

concurrentiedruk, waaronder op 

retailniveau, ongeacht de vraag of de 

bronnen van deze druk worden beschouwd 

als elektronische-communicatienetwerken, 

elektronische-communicatiediensten of 

andere types diensten of toepassingen die 

vanuit het oogpunt van de eindgebruiker 

vergelijkbaar zijn, en ongeacht de vraag of 

deze druk deel uitmaakt van de relevant 

markt; 

Or. en 

 

Amendement   834 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 65 – lid 2 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) andere soorten opgelegde 

regulering of maatregelen waardoor de 

relevante markt dan wel verwante 

retailmarkt of -markten gedurende de 

desbetreffende periode wordt of worden 

beïnvloed, met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot, overeenkomstig de artikelen 

44, 58 en 59 opgelegde verplichtingen; en 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Het voorstel van de Commissie houdt een verzwakking van de AMM-regeling in. De in het 

ontwerp van wetboek beschreven driecriteriatoetsing verschilt van de versie van de toetsing 
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die al vijftien jaar met goed gevolg wordt toegepast door de nationale regelgevende instanties 

en die is omschreven in Aanbeveling 2014/710/EU. 

 

Amendement   835 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 65 – lid 2 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) andere soorten opgelegde 

regulering of maatregelen waardoor de 

relevante markt dan wel verwante 

retailmarkt of -markten gedurende de 

desbetreffende periode wordt of worden 

beïnvloed, met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot, overeenkomstig de artikelen 

44, 58 en 59 opgelegde verplichtingen; en 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   836 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 65 – lid 2 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) andere soorten opgelegde 

regulering of maatregelen waardoor de 

relevante markt dan wel verwante 

retailmarkt of -markten gedurende de 

desbetreffende periode wordt of worden 

beïnvloed, met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot, overeenkomstig de artikelen 

44, 58 en 59 opgelegde verplichtingen; en 

c) andere soorten opgelegde 

regulering of maatregelen waardoor de 

relevante markt dan wel verwante 

retailmarkt of -markten gedurende de 

desbetreffende periode wordt of worden 

beïnvloed, met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot, overeenkomstig de artikelen 

44, 58 en 59 opgelegde verplichtingen, zijn 

niet voldoende om het vastgestelde 

marktfalen op adequate wijze aan te 

pakken; en 
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Or. en 

 

Amendement   837 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 65 – lid 2 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) regulering die op andere relevante 

markten krachtens dit artikel is opgelegd. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   838 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 65 – lid 2 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) regulering die op andere relevante 

markten krachtens dit artikel is opgelegd. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Beperkingen van de bevoegdheid van de nationale regelgevende instanties om regelgeving in 

te voeren, moeten worden vermeden. Door de nadruk te leggen op commerciële 

overeenkomsten, wordt de AMM-regeling ondermijnd, aangezien dit hand in hand gaat met 

een dereguleringsbelofte en op de lange termijn kan leiden tot hechte oligopolies. We dienen 

zorgvuldig te beoordelen of afzwakking van de goed werkende AMM-regeling de burgers wel 

ten goede komt. 

 

Amendement   839 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 65 – lid 2 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) regulering die op andere relevante 

markten krachtens dit artikel is opgelegd. 

d) regulering die op andere relevante 

markten krachtens dit artikel is opgelegd, is 

niet voldoende om het vastgestelde 

marktfalen op adequate wijze aan te 

pakken. 

Or. en 

 

Amendement   840 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 65 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Wanneer een nationale 

regelgevende instantie vaststelt dat op een 

relevante markt het opleggen van 

regelgevingsverplichtingen 

overeenkomstig de leden 1 en 2 van dit 

artikel gerechtvaardigd is, gaat zij na welke 

ondernemingen op die relevante markt 

afzonderlijk of gezamenlijk aanmerkelijke 

macht op de markt in de zin van artikel 61 

hebben. Zij legt de onderneming in kwestie 

passende specifieke wettelijke 

verplichtingen op in overeenstemming met 

artikel 66 of handhaaft zij deze 

verplichtingen wanneer zij reeds bestaan 

indien zij van mening is dat één of meer 

retailmarkten niet daadwerkelijk 

concurrerend zouden zijn bij afwezigheid 

van deze verplichtingen. 

4. Wanneer een nationale 

regelgevende instantie vaststelt dat op een 

relevante markt het opleggen van 

regelgevingsverplichtingen 

overeenkomstig de leden 1 en 2 van dit 

artikel gerechtvaardigd is, gaat zij na welke 

ondernemingen op die relevante markt 

afzonderlijk of gezamenlijk aanmerkelijke 

macht op de markt hebben of 

daadwerkelijke concurrentie significant 

zouden kunnen belemmeren in de zin van 

artikel 61. Zij legt de onderneming in 

kwestie passende specifieke wettelijke 

verplichtingen op in overeenstemming met 

artikel 66 of handhaaft zij deze 

verplichtingen wanneer zij reeds bestaan 

indien zij van mening is dat één of meer 

markten niet daadwerkelijk concurrerend 

zouden zijn bij afwezigheid van deze 

verplichtingen. In het geval van 

significante belemmering van 

daadwerkelijke concurrentie neemt de 

nationale regelgevende instantie de 

specifieke omstandigheden van het geval 

in overweging, houdt zij terdege rekening 
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met de noodzakelijke evenredigheid en 

overweegt zij de toepassing van de minst 

bezwarende corrigerende maatregelen. 

Or. en 

Motivering 

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

dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst. 

 

Amendement   841 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 65 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Wanneer een nationale 

regelgevende instantie vaststelt dat op een 

relevante markt het opleggen van 

regelgevingsverplichtingen 

overeenkomstig de leden 1 en 2 van dit 

artikel gerechtvaardigd is, gaat zij na welke 

ondernemingen op die relevante markt 

afzonderlijk of gezamenlijk aanmerkelijke 

macht op de markt in de zin van artikel 61 

hebben. Zij legt de onderneming in kwestie 

passende specifieke wettelijke 

verplichtingen op in overeenstemming met 

artikel 66 of handhaaft zij deze 

verplichtingen wanneer zij reeds bestaan 

indien zij van mening is dat één of meer 

markten niet daadwerkelijk concurrerend 

zouden zijn bij afwezigheid van deze 

verplichtingen. 

4. Wanneer een nationale 

regelgevende instantie vaststelt dat op een 

relevante markt het opleggen van 

regelgevingsverplichtingen 

overeenkomstig de leden 1 en 2 van dit 

artikel gerechtvaardigd is, gaat zij na welke 

ondernemingen op die relevante markt 

afzonderlijk of gezamenlijk aanmerkelijke 

macht op de markt in de zin van artikel 61 

hebben. Zij legt de onderneming in kwestie 

passende specifieke wettelijke 

verplichtingen op in overeenstemming met 

artikel 66 of handhaaft zij deze 

verplichtingen wanneer zij reeds bestaan 

indien cumulatief aan de volgende criteria 

wordt voldaan: 
a) één of meer markten zouden niet 

daadwerkelijk concurrerend zijn bij 

afwezigheid van deze verplichtingen; en 

b) er zijn op andere 

wholesalemarkten geen verplichtingen 

opgelegd die het geconstateerde 

concurrentieprobleem op de retailmarkt 

in kwestie verhelpen. 

Or. en 



 

PE602.952v01-00 8/203 AM\1122811NL.docx 

NL 

 

Amendement   842 

Fulvio Martusciello 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 65 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Wanneer een nationale 

regelgevende instantie vaststelt dat op een 

relevante markt het opleggen van 

regelgevingsverplichtingen 

overeenkomstig de leden 1 en 2 van dit 

artikel gerechtvaardigd is, gaat zij na welke 

ondernemingen op die relevante markt 

afzonderlijk of gezamenlijk aanmerkelijke 

macht op de markt in de zin van artikel 61 

hebben. Zij legt de onderneming in kwestie 

passende specifieke wettelijke 

verplichtingen op in overeenstemming met 

artikel 66 of handhaaft zij deze 

verplichtingen wanneer zij reeds bestaan 

indien zij van mening is dat één of meer 

markten niet daadwerkelijk concurrerend 

zouden zijn bij afwezigheid van deze 

verplichtingen. 

4. Wanneer een nationale 

regelgevende instantie vaststelt dat op een 

relevante markt het opleggen van 

regelgevingsverplichtingen 

overeenkomstig de leden 1 en 2 van dit 

artikel gerechtvaardigd is, gaat zij na welke 

ondernemingen op die relevante markt 

afzonderlijk of gezamenlijk aanmerkelijke 

macht op de markt in de zin van artikel 61 

hebben. Zij legt de onderneming in kwestie 

passende specifieke wettelijke 

verplichtingen op in overeenstemming met 

artikel 66 of handhaaft zij deze 

verplichtingen wanneer zij reeds bestaan. 

Or. en 

 

Amendement   843 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 65 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Wanneer een nationale 

regelgevende instantie vaststelt dat op een 

relevante markt het opleggen van 

regelgevingsverplichtingen 

overeenkomstig de leden 1 en 2 van dit 

4. Wanneer een nationale 

regelgevende instantie vaststelt dat op een 

relevante markt het opleggen van 

regelgevingsverplichtingen 

overeenkomstig de leden 1 en 2 van dit 
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artikel gerechtvaardigd is, gaat zij na welke 

ondernemingen op die relevante markt 

afzonderlijk of gezamenlijk aanmerkelijke 

macht op de markt in de zin van artikel 61 

hebben. Zij legt de onderneming in kwestie 

passende specifieke wettelijke 

verplichtingen op in overeenstemming met 

artikel 66 of handhaaft zij deze 

verplichtingen wanneer zij reeds bestaan 

indien zij van mening is dat één of meer 

markten niet daadwerkelijk concurrerend 

zouden zijn bij afwezigheid van deze 

verplichtingen. 

artikel gerechtvaardigd is, gaat zij na welke 

ondernemingen op die relevante markt 

afzonderlijk of gezamenlijk aanmerkelijke 

macht op de markt in de zin van artikel 61 

hebben. Zij legt de onderneming in kwestie 

passende specifieke wettelijke 

verplichtingen op in overeenstemming met 

artikel 66 of handhaaft zij deze 

verplichtingen wanneer zij reeds bestaan. 

Or. en 

Motivering 

The proposed Directive puts the focus of regulatory intervention on competitive conditions in 

retail markets. Before intervening in wholesale markets to solve a problem or to enable future 

competition on networks, NRAs would have to demonstrate that there is a present lack of 

competition in retail markets. This approach is problematic because it is wholesale 

competition that creates retail competition, although often not immediately. The rules that 

create competition today are focused on wholesale markets for a reason: retail competition 

and differentiation between operators exists thanks to the capacity to compete at wholesale 

level. The focus on retail markets would lead to the automatic de-regulation of wholesale 

markets in many cases, and would ultimately lead to the monopolisation or ‘duopolisation’ in 

countries/regions with a strong cable footprint. In addition, retail competition of the kind 

where all retail providers are dependent on one wholesale provider is not sustainable in the 

long run and only amounts to ‘fake-competition’. Ultimately, the resulting reduction in 

competition could lead to higher prices and less innovation and choice for end-users. 

 

Amendement   844 

Patrizia Toia 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 65 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Wanneer een nationale 

regelgevende instantie vaststelt dat op een 

relevante markt het opleggen van 

regelgevingsverplichtingen 

overeenkomstig de leden 1 en 2 van dit 

artikel gerechtvaardigd is, gaat zij na welke 

4. Wanneer een nationale 

regelgevende instantie vaststelt dat op een 

relevante markt het opleggen van 

regelgevingsverplichtingen 

overeenkomstig de leden 1 en 2 van dit 

artikel gerechtvaardigd is, gaat zij na welke 
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ondernemingen op die relevante markt 

afzonderlijk of gezamenlijk aanmerkelijke 

macht op de markt in de zin van artikel 61 

hebben. Zij legt de onderneming in kwestie 

passende specifieke wettelijke 

verplichtingen op in overeenstemming met 

artikel 66 of handhaaft zij deze 

verplichtingen wanneer zij reeds bestaan 

indien zij van mening is dat één of meer 

markten niet daadwerkelijk concurrerend 

zouden zijn bij afwezigheid van deze 

verplichtingen. 

ondernemingen op die relevante markt 

afzonderlijk of gezamenlijk aanmerkelijke 

macht op de markt in de zin van artikel 61 

hebben. Zij legt de onderneming in kwestie 

passende specifieke wettelijke 

verplichtingen op in overeenstemming met 

artikel 66 of handhaaft zij deze 

verplichtingen wanneer zij reeds bestaan. 

Or. en 

Motivering 

Het amendement is erop gericht de verwijzing naar retailmarkten te schrappen, aangezien 

concurrentie nauw is verbonden met de voorwaarden voor wholesaletoegang. 

 

Amendement   845 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 65 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Wanneer een nationale 

regelgevende instantie vaststelt dat op een 

relevante markt het opleggen van 

regelgevingsverplichtingen 

overeenkomstig de leden 1 en 2 van dit 

artikel gerechtvaardigd is, gaat zij na welke 

ondernemingen op die relevante markt 

afzonderlijk of gezamenlijk aanmerkelijke 

macht op de markt in de zin van artikel 61 

hebben. Zij legt de onderneming in kwestie 

passende specifieke wettelijke 

verplichtingen op in overeenstemming met 

artikel 66 of handhaaft zij deze 

verplichtingen wanneer zij reeds bestaan 

indien zij van mening is dat één of meer 

markten niet daadwerkelijk concurrerend 

zouden zijn bij afwezigheid van deze 

verplichtingen. 

4. Wanneer een nationale 

regelgevende instantie vaststelt dat op een 

relevante markt het opleggen van 

regelgevingsverplichtingen 

overeenkomstig de leden 1 en 2 van dit 

artikel gerechtvaardigd is, gaat zij na welke 

ondernemingen op die relevante markt 

afzonderlijk of gezamenlijk aanmerkelijke 

macht op de markt in de zin van artikel 61 

hebben. Zij legt de onderneming in kwestie 

passende specifieke wettelijke 

verplichtingen op in overeenstemming met 

artikel 66 of handhaaft zij deze 

verplichtingen wanneer zij reeds bestaan. 
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Or. en 

Motivering 

Het amendement is erop gericht de nadruk op de retailmarkt te vermijden, aangezien reductie 

van de reikwijdte van de concurrentie tot het retailniveau tot grote onzekerheid kan leiden. 

 

Amendement   846 

Pavel Telička 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 65 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Wanneer een nationale 

regelgevende instantie vaststelt dat op een 

relevante markt het opleggen van 

regelgevingsverplichtingen 

overeenkomstig de leden 1 en 2 van dit 

artikel gerechtvaardigd is, gaat zij na welke 

ondernemingen op die relevante markt 

afzonderlijk of gezamenlijk aanmerkelijke 

macht op de markt in de zin van artikel 61 

hebben. Zij legt de onderneming in kwestie 

passende specifieke wettelijke 

verplichtingen op in overeenstemming met 

artikel 66 of handhaaft zij deze 

verplichtingen wanneer zij reeds bestaan 

indien zij van mening is dat één of meer 

markten niet daadwerkelijk concurrerend 

zouden zijn bij afwezigheid van deze 

verplichtingen. 

4. Wanneer een nationale 

regelgevende instantie vaststelt dat op een 

relevante markt het opleggen van 

regelgevingsverplichtingen 

overeenkomstig de leden 1 en 2 van dit 

artikel gerechtvaardigd is, gaat zij na welke 

ondernemingen op die relevante markt 

afzonderlijk of gezamenlijk aanmerkelijke 

macht op de markt in de zin van artikel 61 

hebben. Zij legt de onderneming in kwestie 

passende specifieke wettelijke 

verplichtingen op in overeenstemming met 

artikel 66 of handhaaft zij deze 

verplichtingen wanneer zij reeds bestaan. 

Or. en 

 

Amendement   847 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 65 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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4. Wanneer een nationale 

regelgevende instantie vaststelt dat op een 

relevante markt het opleggen van 

regelgevingsverplichtingen 

overeenkomstig de leden 1 en 2 van dit 

artikel gerechtvaardigd is, gaat zij na welke 

ondernemingen op die relevante markt 

afzonderlijk of gezamenlijk aanmerkelijke 

macht op de markt in de zin van artikel 61 

hebben. Zij legt de onderneming in kwestie 

passende specifieke wettelijke 

verplichtingen op in overeenstemming met 

artikel 66 of handhaaft zij deze 

verplichtingen wanneer zij reeds bestaan 

indien zij van mening is dat één of meer 

markten niet daadwerkelijk concurrerend 

zouden zijn bij afwezigheid van deze 

verplichtingen. 

4. Wanneer een nationale 

regelgevende instantie vaststelt dat het 

opleggen van regelgevingsverplichtingen 

overeenkomstig de leden 1 en 2 van dit 

artikel gerechtvaardigd is, gaat zij na: 

a) welke ondernemingen op die 

relevante markt afzonderlijk of 

gezamenlijk aanmerkelijke macht op de 

markt in de zin van artikel 61, lid 2, 

hebben; of bij gebreke daarvan: 

b) welke ondernemingen op die 

markt een zodanige positie innemen dat 

zij eenzijdige marktmacht genieten in de 

zin van artikel 61, lid 3. 
De nationale regelgevende instantie legt 

de onderneming in kwestie passende 

specifieke wettelijke verplichtingen op, of 

handhaaft of wijzigt deze verplichtingen 

wanneer zij reeds bestaan. 

Or. en 

Motivering 

The proposed Directive puts the focus of regulatory intervention on competitive conditions in 

retail markets. Before intervening in wholesale markets to solve a problem or to enable future 

competition on networks, NRAs would have to demonstrate that there is a present lack of 

competition in retail markets.This approach is problematic because it is wholesale 

competition that creates retail competition, although often not immediately. The rules that 

create competition today are focused on wholesale markets for a reason: retail competition 

and differentiation between operators exists thanks to the capacity to compete at wholesale 

level. The focus on retail markets would lead to the automatic de-regulation of wholesale 

markets in many cases, and would ultimately lead to the monopolisation or ‘duopolisation’ in 

countries/regions with a strong cable footprint. addition, retail competition of the kind where 

all retail providers are dependent on one wholesale provider is not sustainable in the long 

run and only amounts to ‘fake-competition’. Ultimately, the resulting reduction in competition 

could lead to higher prices and less innovation and choice for end-users. Furthermore, we 

should place a finding of UMP on the comparable position as a finding of SMP. 

 

Amendement   848 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 65 – lid 5 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) binnen vijf jaar na de aanneming 

van een eerdere maatregel wanneer de 

nationale regelgevende instantie de 

relevante markt heeft afgebakend en heeft 

bepaald welke ondernemingen 

aanmerkelijke marktmacht hebben. De 

termijn van vijf jaar kan in uitzonderlijke 

gevallen met maximaal nog eens één jaar 

worden verlengd wanneer de NRI daartoe 

bij de Commissie uiterlijk vier maanden 

voordat de periode van vijf jaar verstrijkt 

een gemotiveerd verzoek heeft ingediend 

en de Commissie binnen één maand geen 

bezwaar heeft gemaakt tegen de 

verlenging; 

a) binnen vijf jaar na de aanneming 

van een eerdere maatregel wanneer de 

nationale regelgevende instantie de 

relevante markt heeft afgebakend en heeft 

bepaald welke ondernemingen 

aanmerkelijke marktmacht hebben. De 

termijn van vijf jaar kan in uitzonderlijke 

gevallen met maximaal nog eens drie jaar 

worden verlengd wanneer de NRI daartoe 

bij de Commissie uiterlijk vier maanden 

voordat de periode van vijf jaar verstrijkt 

een gemotiveerd verzoek heeft ingediend 

en de Commissie binnen één maand geen 

bezwaar heeft gemaakt tegen de 

verlenging. 

Or. en 

 

Amendement   849 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 65 – lid 6 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. Wanneer in de toekomst drie 

exploitanten van toegangsnetwerken op 

dezelfde retailmarkt aanwezig zijn of naar 

verwachting aanwezig zullen zijn, en zij 

naar verwachting op duurzame wijze de 

concurrentie met elkaar aangaan, wijzen 

de nationale regelgevende instanties geen 

exploitant aan als exploitant met 

aanmerkelijke marktmacht. 

Or. en 

 

Amendement   850 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 66 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer een overeenkomstig 

artikel 65 van deze richtlijn verrichte 

marktanalyse uitwijst dat een exploitant 

een aanmerkelijke macht op een specifieke 

markt bezit, kunnen de nationale 

regelgevende instanties hem, waar 

passend, één of meer van de in de artikelen 

67 tot en met 75 en artikel 77 van deze 

richtlijn genoemde verplichtingen 

opleggen. 

2. Wanneer een overeenkomstig 

artikel 65 van deze richtlijn verrichte 

marktanalyse uitwijst dat een exploitant 

een aanmerkelijke macht op een specifieke 

markt bezit, leggen de nationale 

regelgevende instanties hem één of meer 

van de in de artikelen 67 tot en met 75 en 

artikel 77 van deze richtlijn genoemde 

verplichtingen op. 

Or. en 

Motivering 

Het voorstel van de Commissie laat NRI's zelf beslissen of ze actie ondernemen om door de 

AMM-regeling veroorzaakte problemen aan te pakken. Dit ondermijnt de AMM-regeling, 

omdat het NRI's de gelegenheid biedt niet op te treden. 

 

Amendement   851 

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

Nica, Jeppe Kofod 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 66 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer een overeenkomstig 

artikel 65 van deze richtlijn verrichte 

marktanalyse uitwijst dat een exploitant 

een aanmerkelijke macht op een specifieke 

markt bezit, kunnen de nationale 

regelgevende instanties hem, waar 

passend, één of meer van de in de artikelen 

67 tot en met 75 en artikel 77 van deze 

richtlijn genoemde verplichtingen 

opleggen. 

2. Wanneer een overeenkomstig 

artikel 65 van deze richtlijn verrichte 

marktanalyse uitwijst dat een exploitant 

een aanmerkelijke macht op een specifieke 

markt bezit, leggen de nationale 

regelgevende instanties hem één of meer 

van de in de artikelen 67 tot en met 75 en 

artikel 77 van deze richtlijn genoemde 

verplichtingen op. 

Or. en 
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Motivering 

Het voorstel van de Commissie laat NRI's zelf beslissen of ze actie ondernemen om door de 

AMM-regeling veroorzaakte problemen aan te pakken. Dit ondermijnt de AMM-regeling, 

omdat het NRI's de gelegenheid biedt niet op te treden. 

 

Amendement   852 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 66 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De overeenkomstig dit artikel 

opgelegde verplichtingen worden op de 

aard van het geconstateerde probleem 

gebaseerd, met name op retailniveau en 

indien passend rekening houdend met de 

vaststelling van transnationale vraag 

overeenkomstig artikel 64. Zij zijn 

proportioneel, houden rekening met de 

kosten en baten en zijn gerechtvaardigd in 

het licht van de doelstellingen van artikel 3 

van deze richtlijn. Die verplichtingen 

worden alleen opgelegd na overleg als 

bedoeld in de artikelen 23 en 32. 

4. De overeenkomstig dit artikel 

opgelegde verplichtingen worden op de 

aard van het op de relevante markten 

geconstateerde probleem gebaseerd, 

teneinde duurzame concurrentie op lange 

termijn in stand te houden, en indien 

passend rekening houdend met de 

vaststelling van transnationale vraag 

overeenkomstig artikel 64. Zij zijn 

proportioneel, houden rekening met de 

kosten en baten en zijn gerechtvaardigd in 

het licht van de doelstellingen van artikel 3 

van deze richtlijn. Die verplichtingen 

worden alleen opgelegd na overleg als 

bedoeld in de artikelen 23 en 32. 

Indien een of meer ondernemingen 

worden geacht de daadwerkelijke 

concurrentie significant te belemmeren, 

nemen de nationale regelgevende 

instanties de specifieke omstandigheden 

van het geval in overweging en overwegen 

zij de toepassing van de minst bezwarende 

corrigerende maatregelen, rekening 

houdend met de evenredigheid en de 

mogelijke voordelen voor de 

eindgebruikers. 

Or. en 
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Motivering 

De invloed van ondernemingen die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van een situatie 

waarin de daadwerkelijke concurrentie aanmerkelijk wordt belemmerd, moet op evenredige 

wijze worden aangepakt, waarbij de opgelegde corrigerende maatregelen zijn afgestemd op 

de specifieke marktomstandigheden, mede om een zo goed mogelijk resultaat voor de 

eindgebruikers te waarborgen. In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit 

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

van de tekst. 

 

Amendement   853 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 66 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De overeenkomstig dit artikel 

opgelegde verplichtingen worden op de 

aard van het geconstateerde probleem 

gebaseerd, met name op retailniveau en 

indien passend rekening houdend met de 

vaststelling van transnationale vraag 

overeenkomstig artikel 64. Zij zijn 

proportioneel, houden rekening met de 

kosten en baten en zijn gerechtvaardigd in 

het licht van de doelstellingen van artikel 3 

van deze richtlijn. Die verplichtingen 

worden alleen opgelegd na overleg als 

bedoeld in de artikelen 23 en 32. 

4. De overeenkomstig dit artikel 

opgelegde verplichtingen worden op de 

aard van het geconstateerde probleem 

gebaseerd, met name op retailniveau. Zij 

zijn proportioneel, houden rekening met de 

kosten en baten, waarbij met name wordt 

beoordeeld of de onderneming met 

aanmerkelijke marktmacht alleen op 

wholesaleniveau werkzaam is, en zijn 

gerechtvaardigd in het licht van de 

doelstellingen van artikel 3 van deze 

richtlijn. Die verplichtingen worden alleen 

opgelegd na overleg als bedoeld in de 

artikelen 23 en 32. 

Or. en 

 

Amendement   854 

Miapetra Kumpula-Natri, Flavio Zanonato, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 66 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De overeenkomstig dit artikel 4. De overeenkomstig dit artikel 
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opgelegde verplichtingen worden op de 

aard van het geconstateerde probleem 

gebaseerd, met name op retailniveau en 

indien passend rekening houdend met de 

vaststelling van transnationale vraag 

overeenkomstig artikel 64. Zij zijn 

proportioneel, houden rekening met de 

kosten en baten en zijn gerechtvaardigd in 

het licht van de doelstellingen van artikel 3 

van deze richtlijn. Die verplichtingen 

worden alleen opgelegd na overleg als 

bedoeld in de artikelen 23 en 32. 

opgelegde verplichtingen worden op de 

aard van het op wholesale- of retailniveau 

geconstateerde probleem gebaseerd, en 

indien passend rekening houdend met de 

vaststelling van transnationale vraag 

overeenkomstig artikel 64. Zij zijn 

proportioneel, houden rekening met de 

kosten en baten en zijn gerechtvaardigd in 

het licht van de doelstellingen van artikel 3 

van deze richtlijn. Die verplichtingen 

worden alleen opgelegd na overleg als 

bedoeld in de artikelen 23 en 32. 

Or. en 

Motivering 

Voorkomen moet worden dat de nadruk alleen op de retailmarkt wordt gelegd. 

 

Amendement   855 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 66 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De overeenkomstig dit artikel 

opgelegde verplichtingen worden op de 

aard van het geconstateerde probleem 

gebaseerd, met name op retailniveau en 

indien passend rekening houdend met de 

vaststelling van transnationale vraag 

overeenkomstig artikel 64. Zij zijn 

proportioneel, houden rekening met de 

kosten en baten en zijn gerechtvaardigd in 

het licht van de doelstellingen van artikel 3 

van deze richtlijn. Die verplichtingen 

worden alleen opgelegd na overleg als 

bedoeld in de artikelen 23 en 32. 

4. De overeenkomstig dit artikel 

opgelegde verplichtingen worden op de 

aard van het geconstateerde probleem 

gebaseerd, en indien passend rekening 

houdend met de vaststelling van 

transnationale vraag overeenkomstig 

artikel 64. Zij zijn proportioneel, houden 

rekening met de kosten en baten en zijn 

gerechtvaardigd in het licht van de 

doelstellingen van artikel 3 van deze 

richtlijn. Die verplichtingen worden alleen 

opgelegd na overleg als bedoeld in de 

artikelen 23 en 32. 

Or. en 
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Motivering 

The proposed Directive puts the focus of regulatory intervention on competitive conditions in 

retail markets. Before intervening in wholesale markets, NRAs would have to demonstrate 

that their intervention corresponds to a retail problem. The focus on retail markets would 

lead to the automatic de-regulation of wholesale markets in many cases, and would ultimately 

lead to the monopolisation or ‘duopolisation’ in countries/regions with a strong cable 

footprint. In addition, retail competition of the kind where all retail providers are dependent 

on one wholesale provider is not sustainable in the long run and only amounts to ‘fake-

competition’. Ultimately, the resulting reduction in competition could lead to higher prices 

and less innovation and choice for end-users. 

 

Amendement   856 

Fulvio Martusciello 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 66 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De overeenkomstig dit artikel 

opgelegde verplichtingen worden op de 

aard van het geconstateerde probleem 

gebaseerd, met name op retailniveau en 

indien passend rekening houdend met de 

vaststelling van transnationale vraag 

overeenkomstig artikel 64. Zij zijn 

proportioneel, houden rekening met de 

kosten en baten en zijn gerechtvaardigd in 

het licht van de doelstellingen van artikel 3 

van deze richtlijn. Die verplichtingen 

worden alleen opgelegd na overleg als 

bedoeld in de artikelen 23 en 32. 

4. De overeenkomstig dit artikel 

opgelegde verplichtingen worden op de 

aard van het geconstateerde probleem 

gebaseerd, en indien passend rekening 

houdend met de vaststelling van 

transnationale vraag overeenkomstig 

artikel 64. Zij zijn proportioneel, houden 

rekening met de kosten en baten en zijn 

gerechtvaardigd in het licht van de 

doelstellingen van artikel 3 van deze 

richtlijn. Die verplichtingen worden alleen 

opgelegd na overleg als bedoeld in de 

artikelen 23 en 32. 

Or. en 

 

Amendement   857 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 66 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De overeenkomstig dit artikel 4. De overeenkomstig dit artikel 
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opgelegde verplichtingen worden op de 

aard van het geconstateerde probleem 

gebaseerd, met name op retailniveau en 

indien passend rekening houdend met de 

vaststelling van transnationale vraag 

overeenkomstig artikel 64. Zij zijn 

proportioneel, houden rekening met de 

kosten en baten en zijn gerechtvaardigd in 

het licht van de doelstellingen van artikel 3 

van deze richtlijn. Die verplichtingen 

worden alleen opgelegd na overleg als 

bedoeld in de artikelen 23 en 32. 

opgelegde verplichtingen worden op de 

aard van het geconstateerde probleem 

gebaseerd, en indien passend rekening 

houdend met de vaststelling van 

transnationale vraag overeenkomstig 

artikel 64. Zij zijn proportioneel, houden 

rekening met de kosten en baten en zijn 

gerechtvaardigd in het licht van de 

doelstellingen van artikel 3 van deze 

richtlijn. Die verplichtingen worden alleen 

opgelegd na overleg als bedoeld in de 

artikelen 23 en 32. 

Or. en 

Motivering 

Het amendement is erop gericht de nadruk op de retailmarkt te vermijden, aangezien reductie 

van de reikwijdte van de concurrentie tot het retailniveau tot grote onzekerheid kan leiden. 

 

Amendement   858 

José Blanco López 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 66 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De overeenkomstig dit artikel 

opgelegde verplichtingen worden op de 

aard van het geconstateerde probleem 

gebaseerd, met name op retailniveau en 

indien passend rekening houdend met de 

vaststelling van transnationale vraag 

overeenkomstig artikel 64. Zij zijn 

proportioneel, houden rekening met de 

kosten en baten en zijn gerechtvaardigd in 

het licht van de doelstellingen van artikel 3 

van deze richtlijn. Die verplichtingen 

worden alleen opgelegd na overleg als 

bedoeld in de artikelen 23 en 32. 

4. De overeenkomstig dit artikel 

opgelegde verplichtingen worden op de 

aard van het op wholesale- of retailniveau 

geconstateerde probleem gebaseerd, en 

indien passend rekening houdend met de 

vaststelling van transnationale vraag 

overeenkomstig artikel 64. Zij zijn 

proportioneel, houden rekening met de 

kosten en baten en zijn gerechtvaardigd in 

het licht van de doelstellingen van artikel 3 

van deze richtlijn. Die verplichtingen 

worden alleen opgelegd na overleg als 

bedoeld in de artikelen 23 en 32. 

Or. en 
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Amendement   859 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 66 – lid 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De nationale regelgevende 

instanties houden rekening met de effecten 

van nieuwe marktontwikkelingen, 

bijvoorbeeld in verband met commerciële 

overeenkomsten, met inbegrip van 

overeenkomsten inzake mede-

investeringen, die zijn afgesloten dan wel 

op onvoorzienbare wijze verbroken of 

beëindigd, hetgeen de 

concurrentiedynamiek heeft beïnvloed. 

Indien deze ontwikkelingen niet voldoende 

zijn om de noodzaak tot uitvoering van 

een nieuwe marktanalyse overeenkomstig 

artikel 65 te kunnen bepalen, beoordelen 

de nationale regelgevende instanties of het 

noodzakelijk is de verplichtingen te 

evalueren die zijn opgelegd aan 

exploitanten die zijn aangewezen als 

exploitanten met aanmerkelijke 

marktmacht, teneinde te waarborgen dat 

dergelijke verplichtingen nog steeds aan de 

in lid 4 bedoelde voorwaarden voldoen. 

Dergelijke verplichtingen worden alleen 

opgelegd na overleg als bedoeld in de 

artikelen 23 en 32. 

6. De nationale regelgevende 

instanties houden rekening met de effecten 

van nieuwe of geplande 

marktontwikkelingen die redelijkerwijs 

geacht kunnen worden van invloed te zijn 

op de concurrentiedynamiek, bijvoorbeeld 

in verband met commerciële 

overeenkomsten, met inbegrip van, maar 

niet beperkt tot, overeenkomsten inzake 

mede-investeringen en/of ondernemingen 

die niet actief zijn op de retailmarkten 

voor elektronische-communicatiediensten. 

De nationale regelgevende instanties doen 

dit: 

a) op eigen initiatief, rekening 

houdend met de behoefte aan 

voorspelbare marktomstandigheden, of 

b) op met redenen omkleed verzoek. 
Indien de ontwikkelingen niet voldoende 

zijn om een nieuwe marktanalyse 

overeenkomstig artikel 65 noodzakelijk te 

maken, beoordelen de nationale 

regelgevende instanties onverwijld of het 

noodzakelijk is de verplichtingen te 

evalueren en eerdere beslissingen te 

wijzigen, onder meer door verplichtingen 

in te trekken of nieuwe op te leggen aan 

exploitanten die zijn aangewezen als 

exploitanten met aanmerkelijke 

marktmacht, teneinde te waarborgen dat 

dergelijke verplichtingen nog steeds aan de 

vereisten van deze richtlijn voldoen, dan 

wel om geen verplichtingen, minder 

verplichtingen of minder bezwarende 

verplichtingen op te leggen met 

betrekking tot geplande 

ontwikkelingswerkzaamheden. Dergelijke 

besluiten worden alleen genomen na 

overleg als bedoeld in de artikelen 

23 en 32. 
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Or. en 

 

Amendement   860 

Miapetra Kumpula-Natri, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 66 – lid 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De nationale regelgevende 

instanties houden rekening met de effecten 

van nieuwe marktontwikkelingen, 

bijvoorbeeld in verband met commerciële 

overeenkomsten, met inbegrip van 

overeenkomsten inzake mede-

investeringen, die zijn afgesloten dan wel 

op onvoorzienbare wijze verbroken of 

beëindigd, hetgeen de 

concurrentiedynamiek heeft beïnvloed. 

Indien deze ontwikkelingen niet voldoende 

zijn om de noodzaak tot uitvoering van een 

nieuwe marktanalyse overeenkomstig 

artikel 65 te kunnen bepalen, beoordelen de 

nationale regelgevende instanties of het 

noodzakelijk is de verplichtingen te 

evalueren die zijn opgelegd aan 

exploitanten die zijn aangewezen als 

exploitanten met aanmerkelijke 

marktmacht, teneinde te waarborgen dat 

dergelijke verplichtingen nog steeds aan de 

in lid 4 bedoelde voorwaarden voldoen. 

Dergelijke verplichtingen worden alleen 

opgelegd na overleg als bedoeld in de 

artikelen 23 en 32. 

6. De nationale regelgevende 

instanties houden rekening met de effecten 

van nieuwe marktontwikkelingen. Indien 

deze ontwikkelingen niet voldoende zijn 

om de noodzaak tot uitvoering van een 

nieuwe marktanalyse overeenkomstig 

artikel 65 te kunnen bepalen, beoordelen de 

nationale regelgevende instanties of het 

noodzakelijk is de verplichtingen te 

evalueren die zijn opgelegd aan 

exploitanten die zijn aangewezen als 

exploitanten met aanmerkelijke 

marktmacht, teneinde te waarborgen dat 

dergelijke verplichtingen nog steeds aan de 

in lid 4 bedoelde voorwaarden voldoen. 

Dergelijke verplichtingen worden alleen 

opgelegd na overleg als bedoeld in de 

artikelen 23 en 32. 

Or. en 

Motivering 

Commerciële overeenkomsten zijn er in tal van soorten en maten, en sommige kunnen ertoe 

leiden dat er onvoldoende concurrentie op de markt is. Als mede-investeringen niet naar 

behoren worden beheerd, kan er gecoördineerd gedrag optreden, met alle gevolgen van dien 

voor de concurrentie en de investeringen op lange termĳn. 
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Amendement   861 

Pavel Telička 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 66 – lid 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De nationale regelgevende 

instanties houden rekening met de effecten 

van nieuwe marktontwikkelingen, 

bijvoorbeeld in verband met commerciële 

overeenkomsten, met inbegrip van 

overeenkomsten inzake mede-

investeringen, die zijn afgesloten dan wel 

op onvoorzienbare wijze verbroken of 

beëindigd, hetgeen de 

concurrentiedynamiek heeft beïnvloed. 

Indien deze ontwikkelingen niet voldoende 

zijn om de noodzaak tot uitvoering van een 

nieuwe marktanalyse overeenkomstig 

artikel 65 te kunnen bepalen, beoordelen de 

nationale regelgevende instanties of het 

noodzakelijk is de verplichtingen te 

evalueren die zijn opgelegd aan 

exploitanten die zijn aangewezen als 

exploitanten met aanmerkelijke 

marktmacht, teneinde te waarborgen dat 

dergelijke verplichtingen nog steeds aan de 

in lid 4 bedoelde voorwaarden voldoen. 

Dergelijke verplichtingen worden alleen 

opgelegd na overleg als bedoeld in de 

artikelen 23 en 32. 

6. De nationale regelgevende 

instanties houden rekening met de effecten 

van nieuwe marktontwikkelingen. Indien 

deze ontwikkelingen niet voldoende zijn 

om de noodzaak tot uitvoering van een 

nieuwe marktanalyse overeenkomstig 

artikel 65 te kunnen bepalen, beoordelen de 

nationale regelgevende instanties of het 

noodzakelijk is de verplichtingen te 

evalueren die zijn opgelegd aan 

exploitanten die zijn aangewezen als 

exploitanten met aanmerkelijke 

marktmacht, teneinde te waarborgen dat 

dergelijke verplichtingen nog steeds aan de 

in lid 4 bedoelde voorwaarden voldoen. 

Dergelijke verplichtingen worden alleen 

opgelegd na overleg als bedoeld in de 

artikelen 23 en 32. 

Or. en 

 

Amendement   862 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 66 – lid 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 



 

AM\1122811NL.docx 23/203 PE602.952v01-00 

 NL 

6. De nationale regelgevende 

instanties houden rekening met de effecten 

van nieuwe marktontwikkelingen, 

bijvoorbeeld in verband met commerciële 

overeenkomsten, met inbegrip van 

overeenkomsten inzake mede-

investeringen, die zijn afgesloten dan wel 

op onvoorzienbare wijze verbroken of 

beëindigd, hetgeen de 

concurrentiedynamiek heeft beïnvloed. 

Indien deze ontwikkelingen niet voldoende 

zijn om de noodzaak tot uitvoering van een 

nieuwe marktanalyse overeenkomstig 

artikel 65 te kunnen bepalen, beoordelen de 

nationale regelgevende instanties of het 

noodzakelijk is de verplichtingen te 

evalueren die zijn opgelegd aan 

exploitanten die zijn aangewezen als 

exploitanten met aanmerkelijke 

marktmacht, teneinde te waarborgen dat 

dergelijke verplichtingen nog steeds aan de 

in lid 4 bedoelde voorwaarden voldoen. 

Dergelijke verplichtingen worden alleen 

opgelegd na overleg als bedoeld in de 

artikelen 23 en 32. 

6. De nationale regelgevende 

instanties houden rekening met de effecten 

van nieuwe marktontwikkelingen. Indien 

deze ontwikkelingen niet voldoende zijn 

om de noodzaak tot uitvoering van een 

nieuwe marktanalyse overeenkomstig 

artikel 65 te kunnen bepalen, beoordelen de 

nationale regelgevende instanties of het 

noodzakelijk is de verplichtingen te 

evalueren die zijn opgelegd aan 

exploitanten die zijn aangewezen als 

exploitanten met aanmerkelijke 

marktmacht, teneinde te waarborgen dat 

dergelijke verplichtingen nog steeds aan de 

in lid 4 bedoelde voorwaarden voldoen. 

Dergelijke verplichtingen worden alleen 

opgelegd na overleg als bedoeld in de 

artikelen 23 en 32. 

Or. en 

Motivering 

Dit is noodzakelijk, omdat het voorstel van de Commissie de AMM-regeling in dit lid afzwakt, 

aangezien de nadruk wordt verlegd van de AMM-regeling naar commerciële overeenkomsten 

inzake toegang. 

 

Amendement   863 

Fulvio Martusciello 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 66 – lid 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De nationale regelgevende 

instanties houden rekening met de effecten 

van nieuwe marktontwikkelingen, 

bijvoorbeeld in verband met commerciële 

6. De nationale regelgevende 

instanties houden rekening met de effecten 

van nieuwe marktontwikkelingen. Indien 

deze ontwikkelingen niet voldoende zijn 
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overeenkomsten, met inbegrip van 

overeenkomsten inzake mede-

investeringen, die zijn afgesloten dan wel 

op onvoorzienbare wijze verbroken of 

beëindigd, hetgeen de 

concurrentiedynamiek heeft beïnvloed. 

Indien deze ontwikkelingen niet voldoende 

zijn om de noodzaak tot uitvoering van een 

nieuwe marktanalyse overeenkomstig 

artikel 65 te kunnen bepalen, beoordelen de 

nationale regelgevende instanties of het 

noodzakelijk is de verplichtingen te 

evalueren die zijn opgelegd aan 

exploitanten die zijn aangewezen als 

exploitanten met aanmerkelijke 

marktmacht, teneinde te waarborgen dat 

dergelijke verplichtingen nog steeds aan de 

in lid 4 bedoelde voorwaarden voldoen. 

Dergelijke verplichtingen worden alleen 

opgelegd na overleg als bedoeld in de 

artikelen 23 en 32. 

om de noodzaak tot uitvoering van een 

nieuwe marktanalyse overeenkomstig 

artikel 65 te kunnen bepalen, beoordelen de 

nationale regelgevende instanties of het 

noodzakelijk is de verplichtingen te 

evalueren die zijn opgelegd aan 

exploitanten die zijn aangewezen als 

exploitanten met aanmerkelijke 

marktmacht, teneinde te waarborgen dat 

dergelijke verplichtingen nog steeds aan de 

in lid 4 bedoelde voorwaarden voldoen. 

Dergelijke verplichtingen worden alleen 

opgelegd na overleg als bedoeld in de 

artikelen 23 en 32. 

Or. en 

 

Amendement   864 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 66 – lid 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De nationale regelgevende 

instanties houden rekening met de effecten 

van nieuwe marktontwikkelingen, 

bijvoorbeeld in verband met commerciële 

overeenkomsten, met inbegrip van 

overeenkomsten inzake mede-

investeringen, die zijn afgesloten dan wel 

op onvoorzienbare wijze verbroken of 

beëindigd, hetgeen de 

concurrentiedynamiek heeft beïnvloed. 

Indien deze ontwikkelingen niet voldoende 

zijn om de noodzaak tot uitvoering van een 

6. De nationale regelgevende 

instanties houden rekening met de effecten 

van nieuwe marktontwikkelingen. Indien 

deze ontwikkelingen niet voldoende zijn 

om de noodzaak tot uitvoering van een 

nieuwe marktanalyse overeenkomstig 

artikel 65 te kunnen bepalen, beoordelen de 

nationale regelgevende instanties of het 

noodzakelijk is de verplichtingen te 

evalueren die zijn opgelegd aan 

exploitanten die zijn aangewezen als 

exploitanten met aanmerkelijke 
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nieuwe marktanalyse overeenkomstig 

artikel 65 te kunnen bepalen, beoordelen de 

nationale regelgevende instanties of het 

noodzakelijk is de verplichtingen te 

evalueren die zijn opgelegd aan 

exploitanten die zijn aangewezen als 

exploitanten met aanmerkelijke 

marktmacht, teneinde te waarborgen dat 

dergelijke verplichtingen nog steeds aan de 

in lid 4 bedoelde voorwaarden voldoen. 

Dergelijke verplichtingen worden alleen 

opgelegd na overleg als bedoeld in de 

artikelen 23 en 32. 

marktmacht, teneinde te waarborgen dat 

dergelijke verplichtingen nog steeds aan de 

in lid 4 bedoelde voorwaarden voldoen. 

Dergelijke verplichtingen worden alleen 

opgelegd na overleg als bedoeld in de 

artikelen 23 en 32. 

Or. en 

Motivering 

The Commission’s proposal weakens the SMP regime. Commercial agreements are diverse, 

and some of them have the potential to create ineffectively competitive market outcomes. 

While the Commission’s proposal includes criteria in Annex IV as well as conditions against 

which coinvestment offers should be judged (compliance with which would entitle the co-

investment to effectively benefit from a regulatory holiday), these do not provide sufficient 

competition protections to warrant a relaxation of SMP regulation. It is also worth bearing in 

mind that coinvestments by their nature can lead to coordinated behaviour, which in turn 

could produce uncompetitive outcomes. Ultimately, the resulting reduction in competition 

could lead to higher prices and less innovation and choice for end-users. In its opinion BoR 

(16) 213 (p. 7), BEREC recognises “Once again, the risk is that in seeking to incentivise 

investment through regulatory forbearance, the Commission’s proposals could undermine 

competition, which in turn would impact on the virtuous cycle of competition- and demand-

driven investment. The Commission’s proposals would therefore undermine their own 

ultimate goal of increasing high-speed connectivity.” 

 

Amendement   865 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 66 – lid 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De nationale regelgevende 

instanties houden rekening met de effecten 

van nieuwe marktontwikkelingen, 

bijvoorbeeld in verband met commerciële 

overeenkomsten, met inbegrip van 

6. De nationale regelgevende 

instanties houden rekening met de effecten 

van nieuwe marktontwikkelingen, 

bijvoorbeeld in verband met bestaande 

commerciële overeenkomsten die de 
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overeenkomsten inzake mede-

investeringen, die zijn afgesloten dan wel 

op onvoorzienbare wijze verbroken of 

beëindigd, hetgeen de 

concurrentiedynamiek heeft beïnvloed. 

Indien deze ontwikkelingen niet voldoende 

zijn om de noodzaak tot uitvoering van een 

nieuwe marktanalyse overeenkomstig 

artikel 65 te kunnen bepalen, beoordelen de 

nationale regelgevende instanties of het 

noodzakelijk is de verplichtingen te 

evalueren die zijn opgelegd aan 

exploitanten die zijn aangewezen als 

exploitanten met aanmerkelijke 

marktmacht, teneinde te waarborgen dat 

dergelijke verplichtingen nog steeds aan de 

in lid 4 bedoelde voorwaarden voldoen. 

Dergelijke verplichtingen worden alleen 

opgelegd na overleg als bedoeld in de 

artikelen 23 en 32. 

concurrentiedynamiek beïnvloeden. Indien 

deze ontwikkelingen niet voldoende zijn 

om de noodzaak tot uitvoering van een 

nieuwe marktanalyse overeenkomstig 

artikel 65 te kunnen bepalen, beoordelen de 

nationale regelgevende instanties of het 

noodzakelijk is de verplichtingen te 

evalueren die zijn opgelegd aan 

exploitanten die zijn aangewezen als 

exploitanten met aanmerkelijke 

marktmacht, teneinde te waarborgen dat 

dergelijke verplichtingen nog steeds aan de 

in lid 4 bedoelde voorwaarden voldoen. 

Dergelijke verplichtingen worden alleen 

opgelegd na overleg als bedoeld in de 

artikelen 23 en 32. 

Or. de 

Motivering 

Alle bestaande overeenkomsten die de bevordering van duurzame concurrentie zouden 

kunnen beïnvloeden, moeten bij de beoordeling van de marktontwikkeling in aanmerking 

worden genomen. 

 

Amendement   866 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins, Markus Pieper 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 66 – lid 6 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. De nationale regelgevende 

instanties zorgen ervoor dat de door hen 

opgelegde verplichtingen worden 

nageleefd. Afhankelijk van de inbreuk 

moeten de nationale regelgevende 

instanties de mogelijkheid hebben de 

vooraf vastgestelde sancties in de vorm 

van geldboetes op te leggen (i) aan de 

instantie, ii) aan eindgebruikers en/of iii) 
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aan andere ondernemingen). 

Or. de 

 

Amendement   867 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 66 – lid 6 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. De nationale regelgevende 

instanties zorgen ervoor dat de 

verplichtingen die zij opleggen, 

doeltreffend zijn, zelfs door geldboetes op 

te leggen in geval van overtreding van de 

AMM-verplichtingen en de voorwaarden 

voor gedeelde toegang die door de 

nationale regelgevende instantie zijn 

goedgekeurd. 

Or. en 

Motivering 

Deze bepaling heeft tot doel ervoor te zorgen dat de door de NRI's opgelegde verplichtingen 

terdege in acht worden genomen en worden nagekomen, zelfs door de invoering van 

geldboetes. 

 

Amendement   868 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 67 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De nationale regelgevende 

instanties kunnen preciseren welke 

informatie beschikbaar moet worden 

gesteld, hoe gedetailleerd zij moet zijn en 

op welke wijze zij moet worden 

gepubliceerd. 

3. De nationale regelgevende 

instanties kunnen preciseren welke 

informatie beschikbaar moet worden 

gesteld, hoe gedetailleerd zij moet zijn en 

op welke wijze zij moet worden 

gepubliceerd. Met name wanneer een 

exploitant verplichtingen heeft 
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betreffende de toegang tot 

civieltechnische voorzieningen en/of 

verplichtingen betreffende de toegang tot 

en het gebruik van specifieke 

netwerkfaciliteiten, stellen de nationale 

regelgevende instanties kernprestatie-

indicatoren en bijbehorende 

overeenkomsten inzake het niveau van de 

dienst, en, indien nodig, de daarmee 

verbonden boetebedragen, vast die 

beschikbaar moeten worden gesteld bij de 

verlening van toegang tot respectievelijk 

de eigen downstreamactiviteiten van de 

exploitanten en aan de begunstigden van 

de verplichtingen inzake toegang. 

Or. en 

Motivering 

Deze bepaling heeft tot doel de verplichting tot transparantie te versterken door vaststelling 

van voldoende, duidelijke en objectieve elementen om de verleende toegang te evalueren. 

 

Amendement   869 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 67 – lid 3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Met name wanneer een exploitant 

verplichtingen heeft betreffende de 

toegang tot civieltechnische voorzieningen 

en/of verplichtingen betreffende de 

toegang tot en het gebruik van specifieke 

netwerkfaciliteiten, stellen de nationale 

regelgevende instanties kernprestatie-

indicatoren alsook de bijbehorende 

overeenkomsten inzake het niveau van de 

dienst en de daarmee verbonden 

boetebedragen, vast die beschikbaar 

moeten worden gesteld bij de verlening 

van toegang tot respectievelijk de eigen 
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downstreamactiviteiten van de 

exploitanten en aan de begunstigden van 

de verplichting inzake toegang. 

 Wanneer een exploitant, niettegenstaande 

de leden 2, 3 en 4, verplichtingen heeft 

betreffende de toegang tot 

civieltechnische voorzieningen en/of 

verplichtingen betreffende de toegang tot 

en het gebruik van specifieke 

netwerkfaciliteiten overeenkomstig 

artikel [REFERENTIE INVOEGEN], 

zorgen de nationale regelgevende 

instanties ervoor dat er een 

referentieofferte wordt gepubliceerd met 

ten minste de elementen die in bijlage 

[REFERENTIE INVOEGEN] zijn 

omschreven. 

Or. en 

 

Amendement   870 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 68 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Verplichtingen inzake non-

discriminatie moeten er in het bijzonder 

voor zorgen dat de exploitant ten aanzien 

van andere ondernemingen die 

gelijkwaardige diensten aanbieden onder 

gelijkwaardige omstandigheden 

gelijkwaardige voorwaarden toepast, en 

aan anderen diensten en informatie 

aanbiedt onder dezelfde voorwaarden en 

van dezelfde kwaliteit als die welke hij zijn 

eigen diensten of diensten van zijn 

dochterondernemingen of partners biedt. 

Met name in gevallen waarin de 

exploitant nieuwe systemen uitrolt, 

kunnen de nationale regelgevende 

instanties aan die exploitant verplichtingen 

opleggen inzake de levering van 

toegangsproducten en -diensten aan alle 

2. Verplichtingen inzake non-

discriminatie moeten er in het bijzonder 

voor zorgen dat de exploitant ten aanzien 

van andere ondernemingen die 

gelijkwaardige diensten aanbieden onder 

gelijkwaardige omstandigheden 

gelijkwaardige voorwaarden toepast, en 

aan anderen diensten en informatie 

aanbiedt onder dezelfde voorwaarden en 

van dezelfde kwaliteit als die welke hij zijn 

eigen diensten of diensten van zijn 

dochterondernemingen of partners biedt. 

De nationale regelgevende instanties 

kunnen aan die exploitant verplichtingen 

opleggen inzake de levering van 

toegangsproducten en -diensten aan alle 

ondernemingen, inclusief aan zichzelf, 

binnen dezelfde tijdspanne, en tegen 
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ondernemingen, inclusief aan zichzelf, 

binnen dezelfde tijdspanne, en tegen 

dezelfde voorwaarden, met inbegrip van de 

prijs en diensten en door middel van 

dezelfde systemen en processen, teneinde 

gelijkwaardigheid op het gebied van 

toegang te waarborgen. 

dezelfde voorwaarden, met inbegrip van de 

prijs en diensten en door middel van 

dezelfde systemen en processen, teneinde 

gelijkwaardigheid op het gebied van 

toegang te waarborgen. 

Or. en 

 

Amendement   871 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 68 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Verplichtingen inzake non-

discriminatie moeten er in het bijzonder 

voor zorgen dat de exploitant ten aanzien 

van andere ondernemingen die 

gelijkwaardige diensten aanbieden onder 

gelijkwaardige omstandigheden 

gelijkwaardige voorwaarden toepast, en 

aan anderen diensten en informatie 

aanbiedt onder dezelfde voorwaarden en 

van dezelfde kwaliteit als die welke hij zijn 

eigen diensten of diensten van zijn 

dochterondernemingen of partners biedt. 

Met name in gevallen waarin de 

exploitant nieuwe systemen uitrolt, 

kunnen de nationale regelgevende 

instanties aan die exploitant verplichtingen 

opleggen inzake de levering van 

toegangsproducten en -diensten aan alle 

ondernemingen, inclusief aan zichzelf, 

binnen dezelfde tijdspanne, en tegen 

dezelfde voorwaarden, met inbegrip van de 

prijs en diensten en door middel van 

dezelfde systemen en processen, teneinde 

gelijkwaardigheid op het gebied van 

toegang te waarborgen. 

2. Verplichtingen inzake non-

discriminatie moeten er in het bijzonder 

voor zorgen dat de exploitant ten aanzien 

van andere ondernemingen die 

gelijkwaardige diensten aanbieden onder 

gelijkwaardige omstandigheden 

gelijkwaardige voorwaarden toepast, en 

aan anderen diensten en informatie 

aanbiedt onder dezelfde voorwaarden en 

van dezelfde kwaliteit als die welke hij zijn 

eigen diensten of diensten van zijn 

dochterondernemingen of partners biedt. 

De nationale regelgevende instanties 

kunnen aan die exploitant verplichtingen 

opleggen inzake de verstrekking van 

relevante informatie en de levering van 

toegangsproducten en -diensten aan alle 

ondernemingen, inclusief aan zichzelf, 

binnen dezelfde tijdspanne, en tegen 

dezelfde voorwaarden, met inbegrip van de 

prijs en diensten en door middel van 

dezelfde systemen en processen, teneinde 

gelijkwaardigheid op het gebied van 

toegangsinput te waarborgen. 
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Or. en 

Motivering 

Beperking van de verplichting tot "nieuwe systemen" kan er uiteindelijk toe leiden dat de hele 

verplichting tot de gelijkwaardigheid van inputs overbodig wordt, aangezien AMM-

exploitanten bijkomende voorzieningen altijd zullen ontwerpen als upgrade van bestaande 

systemen. De NRI zal moeten aantonen of een systeem nieuw is, maar het gevaar is aanwezig 

dat zij daarbij een speelbal wordt van de AMM-exploitant die het systeem heeft ontworpen en 

daardoor een duidelijk voordeel geniet op het gebied van informatie en kennis. 

 

Amendement   872 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 70 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 70 Schrappen 

Toegang tot civieltechnische 

voorzieningen 

 

1. Een nationale regelgevende 

instantie kan overeenkomstig artikel 66 

aan exploitanten verplichtingen opleggen 

om in te gaan op redelijke verzoeken om 

toegang tot en gebruik van 

civieltechnische voorzieningen, met 

inbegrip van, maar niet beperkt tot, 

gebouwen of toegangen tot gebouwen, 

kabels in gebouwen inclusief bedrading, 

antennes, torens en andere 

ondersteuningsgebouwen, palen, masten, 

kabelgaten, leidingen, inspectieputten, 

mangaten en straatkasten, onder andere 

wanneer uit de marktanalyse blijkt dat het 

weigeren van toegang of verlening van 

toegang onder onredelijke voorwaarden 

met eenzelfde effect de ontwikkeling van 

een door duurzame concurrentie 

gekenmerkte retailmarkt zou belemmeren 

en niet in het belang van de eindgebruiker 

zou zijn. 

 

2. De nationale regelgevende 

instanties mogen aan een exploitant 
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verplichtingen opleggen om toegang te 

verlenen overeenkomstig dit artikel, 

ongeacht of de activa die door de 

verplichtingen worden beïnvloed deel 

uitmaken van de relevante markt in 

overeenstemming met de marktanalyse, 

mits de verplichting noodzakelijk en 

evenredig is met het oog op de 

verwezenlijking van de doelstellingen van 

artikel 3. 

Or. en 

 

Amendement   873 

Fulvio Martusciello 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 70 – titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Toegang tot civieltechnische voorzieningen Toegang tot civieltechnische voorzieningen 

en tot het geheel van gedeelde fysieke 

netwerkonderdelen 

Or. en 

 

Amendement   874 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, 

Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 70 – titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Toegang tot civieltechnische voorzieningen Toegang tot civieltechnische voorzieningen 

en tot het geheel van gedeelde fysieke 

netwerkonderdelen 

Or. en 
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Motivering 

Conform de inhoud. 

 

Amendement   875 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 70 – titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Toegang tot civieltechnische voorzieningen Toegang tot civieltechnische voorzieningen 

en tot het geheel van gedeelde fysieke 

netwerkonderdelen 

Or. en 

 

Amendement   876 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Flavio Zanonato, Zigmantas Balčytis, 

Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 70 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een nationale regelgevende 

instantie kan overeenkomstig artikel 66 

aan exploitanten verplichtingen opleggen 

om in te gaan op redelijke verzoeken om 

toegang tot en gebruik van civieltechnische 

voorzieningen, met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot, gebouwen of toegangen tot 

gebouwen, kabels in gebouwen inclusief 

bedrading, antennes, torens en andere 

ondersteuningsgebouwen, palen, masten, 

kabelgaten, leidingen, inspectieputten, 

mangaten en straatkasten, onder andere 

wanneer uit de marktanalyse blijkt dat het 

weigeren van toegang of verlening van 

toegang onder onredelijke voorwaarden 

met eenzelfde effect de ontwikkeling van 

1. Indien zij van oordeel is dat het 

weigeren van toegang of onredelijke 

voorwaarden met eenzelfde effect de 

ontwikkeling van een door duurzame 

concurrentie gekenmerkte markt zouden 

belemmeren en niet in het belang van de 

eindgebruiker zouden zijn, kan een 

nationale regelgevende instantie 

overeenkomstig artikel 66: 

a) verplichtingen opleggen om in te 

gaan op redelijke verzoeken om toegang 

tot en gebruik van civieltechnische 

voorzieningen, met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot, gebouwen of toegangen tot 

gebouwen, kabels in gebouwen inclusief 

bedrading, antennes, torens en andere 
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een door duurzame concurrentie 

gekenmerkte retailmarkt zou belemmeren 

en niet in het belang van de eindgebruiker 

zou zijn. 

ondersteuningsgebouwen, palen, masten, 

kabelgoten, leidingen, inspectieputten, 

mangaten en straatkasten; 

b) verplichtingen opleggen 

betreffende de toegang tot en het gebruik 

van het geheel van bepaalde fysieke 

netwerkonderdelen en bijbehorende 

faciliteiten, met inbegrip van ontbundelde 

toegang tot koperen aansluitnetwerken en 

subnetwerken alsmede toegang tot 

glasvezelnetwerken en afsluitende 

segmenten van glasvezelnetwerken; 

c) verplichtingen opleggen om 

bepaalde netwerkonderdelen met derden 

te delen, met inbegrip van gedeelde 

toegang tot de koperen aansluitnetwerken 

en subnetwerken alsmede gedeelde 

toegang tot glasvezelnetwerken en 

afsluitende segmenten van 

glasvezelnetwerken, onder meer via 

golflengteverdeling-multiplexing en 

vergelijkbare oplossingen. 

Or. en 

Motivering 

Beperking van de reikwijdte van concurrentieproblemen tot retailniveau schept onzekerheid 

over het regelgevingskader. Goed functionerende wholesalemarkten zorgen voor voldoende 

concurrentie. De werking van het uitsluitend op wholesalemarkten gerichte model mag echter 

niet worden ondermijnd. 

 

Amendement   877 

Pavel Telička 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 70 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een nationale regelgevende 

instantie kan overeenkomstig artikel 66 

aan exploitanten verplichtingen opleggen 

om in te gaan op redelijke verzoeken om 

toegang tot en gebruik van civieltechnische 

voorzieningen, met inbegrip van, maar niet 

1. Een nationale regelgevende 

instantie kan overeenkomstig artikel 66, 

wanneer zij van oordeel is dat het 

weigeren van toegang of het vaststellen 

van voorwaarden met eenzelfde effect de 

ontwikkeling van een door felle 
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beperkt tot, gebouwen of toegangen tot 

gebouwen, kabels in gebouwen inclusief 

bedrading, antennes, torens en andere 

ondersteuningsgebouwen, palen, masten, 

kabelgaten, leidingen, inspectieputten, 

mangaten en straatkasten, onder andere 

wanneer uit de marktanalyse blijkt dat het 

weigeren van toegang of verlening van 

toegang onder onredelijke voorwaarden 

met eenzelfde effect de ontwikkeling van 

een door duurzame concurrentie 

gekenmerkte retailmarkt zou belemmeren 

en niet in het belang van de eindgebruiker 

zou zijn. 

concurrentie gekenmerkte markt zou 

belemmeren en niet in het belang van de 

eindgebruiker zou zijn: 
a) verplichtingen opleggen om in te 

gaan op redelijke verzoeken om toegang 

tot en gebruik van civieltechnische 

voorzieningen, met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot, gebouwen of toegangen tot 

gebouwen, kabels in gebouwen inclusief 

bedrading, antennes, torens en andere 

ondersteuningsgebouwen, palen, masten, 

kabelgoten, leidingen, inspectieputten, 

mangaten en straatkasten; 

b) verplichtingen opleggen 

betreffende de toegang tot en het gebruik 

van het geheel van bepaalde fysieke 

netwerkonderdelen en bijbehorende 

faciliteiten, met inbegrip van ontbundelde 

toegang tot koperen aansluitnetwerken en 

subnetwerken alsmede toegang tot 

glasvezelnetwerken en afsluitende 

segmenten van glasvezelnetwerken; 

c) verplichtingen opleggen om 

bepaalde netwerkonderdelen met derden 

te delen, met inbegrip van gedeelde 

toegang tot de koperen aansluitnetwerken 

en subnetwerken alsmede gedeelde 

toegang tot glasvezelnetwerken en 

afsluitende segmenten van 

glasvezelnetwerken, onder meer via 

golflengteverdeling-multiplexing en 

vergelijkbare oplossingen. 

Or. en 

 

Amendement   878 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 70 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een nationale regelgevende 1. Een nationale regelgevende 
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instantie kan overeenkomstig artikel 66 

aan exploitanten verplichtingen opleggen 

om in te gaan op redelijke verzoeken om 

toegang tot en gebruik van 

civieltechnische voorzieningen, met 

inbegrip van, maar niet beperkt tot, 

gebouwen of toegangen tot gebouwen, 

kabels in gebouwen inclusief bedrading, 

antennes, torens en andere 

ondersteuningsgebouwen, palen, masten, 

kabelgaten, leidingen, inspectieputten, 

mangaten en straatkasten, onder andere 
wanneer uit de marktanalyse blijkt dat het 

weigeren van toegang of verlening van 

toegang onder onredelijke voorwaarden 

met eenzelfde effect de ontwikkeling van 

een door duurzame concurrentie 

gekenmerkte retailmarkt zou belemmeren 

en niet in het belang van de eindgebruiker 

zou zijn. 

instantie kan overeenkomstig artikel 66, 

wanneer zij van oordeel is dat het weigeren 

van toegang of onredelijke voorwaarden 

met eenzelfde effect de ontwikkeling van 

een door duurzame concurrentie 

gekenmerkte markt zou belemmeren en 

niet in het belang van de eindgebruiker zou 

zijn: 

Or. en 

 

Amendement   879 

Fulvio Martusciello 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 70 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een nationale regelgevende 

instantie kan overeenkomstig artikel 66 

aan exploitanten verplichtingen opleggen 

om in te gaan op redelijke verzoeken om 

toegang tot en gebruik van civieltechnische 

voorzieningen, met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot, gebouwen of toegangen tot 

gebouwen, kabels in gebouwen inclusief 

bedrading, antennes, torens en andere 

ondersteuningsgebouwen, palen, masten, 

kabelgaten, leidingen, inspectieputten, 

mangaten en straatkasten, onder andere 

wanneer uit de marktanalyse blijkt dat het 

weigeren van toegang of verlening van 

toegang onder onredelijke voorwaarden 

1. Een nationale regelgevende 

instantie kan overeenkomstig artikel 66: 

a) verplichtingen opleggen om in te 

gaan op redelijke verzoeken om toegang 

tot en gebruik van civieltechnische 

voorzieningen, met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot, gebouwen of toegangen tot 

gebouwen, kabels in gebouwen inclusief 

bedrading, antennes, torens en andere 

ondersteuningsgebouwen, palen, masten, 

kabelgoten, leidingen, inspectieputten, 

mangaten en straatkasten; 

b) verplichtingen opleggen 

betreffende de toegang tot, en het gebruik 

van, het geheel van bepaalde fysieke 
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met eenzelfde effect de ontwikkeling van 

een door duurzame concurrentie 

gekenmerkte retailmarkt zou belemmeren 

en niet in het belang van de eindgebruiker 

zou zijn. 

netwerkonderdelen en bijbehorende 

faciliteiten, met inbegrip van ontbundelde 

toegang tot koperen aansluitnetwerken en 

subnetwerken alsmede toegang tot 

glasvezelnetwerken en afsluitende 

segmenten van glasvezelnetwerken; 

c) verplichtingen opleggen om 

bepaalde netwerkonderdelen met derden 

te delen, met inbegrip van gedeelde 

toegang tot de koperen aansluitnetwerken 

en subnetwerken alsmede gedeelde 

toegang tot glasvezelnetwerken en 

afsluitende segmenten van 

glasvezelnetwerken, onder meer via 

golflengteverdeling-multiplexing en 

vergelijkbare oplossingen. 

Or. en 

 

Amendement   880 

Michał Boni, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 70 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een nationale regelgevende 

instantie kan overeenkomstig artikel 66 aan 

exploitanten verplichtingen opleggen om in 

te gaan op redelijke verzoeken om toegang 

tot en gebruik van civieltechnische 

voorzieningen, met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot, gebouwen of toegangen tot 

gebouwen, kabels in gebouwen inclusief 

bedrading, antennes, torens en andere 

ondersteuningsgebouwen, palen, masten, 

kabelgaten, leidingen, inspectieputten, 

mangaten en straatkasten, onder andere 

wanneer uit de marktanalyse blijkt dat het 

weigeren van toegang of verlening van 

toegang onder onredelijke voorwaarden 

met eenzelfde effect de ontwikkeling van 

een door duurzame concurrentie 

gekenmerkte retailmarkt zou belemmeren 

en niet in het belang van de eindgebruiker 

1. Een nationale regelgevende 

instantie kan overeenkomstig artikel 66 aan 

exploitanten verplichtingen opleggen om in 

te gaan op redelijke verzoeken om toegang 

tot en gebruik van civieltechnische 

voorzieningen en passieve infrastructuur, 

met inbegrip van, maar niet beperkt tot, 

gebouwen of toegangen tot gebouwen, 

kabels in gebouwen inclusief bedrading, 

antennes, torens en andere 

ondersteuningsgebouwen, palen, masten, 

kabelgoten, inactieve bekabelde 

transmissie-infrastructuur waaronder 

kabel en glasvezel, leidingen, 

inspectieputten, mangaten en straatkasten, 

onder andere wanneer uit de marktanalyse 

blijkt dat het weigeren van toegang of 

verlening van toegang onder onredelijke 

voorwaarden met eenzelfde effect de 
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zou zijn. ontwikkeling van een door duurzame 

concurrentie gekenmerkte retailmarkt zou 

belemmeren en niet in het belang van de 

eindgebruiker zou zijn. 

Or. en 

Motivering 

Voorgesteld wordt om de werkingssfeer van dit artikel uit te breiden tot alle passieve 

infrastructuur. 

 

Amendement   881 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 70 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een nationale regelgevende 

instantie kan overeenkomstig artikel 66 aan 

exploitanten verplichtingen opleggen om in 

te gaan op redelijke verzoeken om toegang 

tot en gebruik van civieltechnische 

voorzieningen, met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot, gebouwen of toegangen tot 

gebouwen, kabels in gebouwen inclusief 

bedrading, antennes, torens en andere 

ondersteuningsgebouwen, palen, masten, 

kabelgaten, leidingen, inspectieputten, 

mangaten en straatkasten, onder andere 

wanneer uit de marktanalyse blijkt dat het 

weigeren van toegang of verlening van 

toegang onder onredelijke voorwaarden 

met eenzelfde effect de ontwikkeling van 

een door duurzame concurrentie 

gekenmerkte retailmarkt zou belemmeren 

en niet in het belang van de eindgebruiker 

zou zijn. 

1. Een nationale regelgevende 

instantie kan overeenkomstig artikel 66 aan 

exploitanten verplichtingen opleggen om in 

te gaan op redelijke verzoeken om toegang 

tot en gebruik van civieltechnische 

voorzieningen en passieve infrastructuur, 

met inbegrip van, maar niet beperkt tot, 

gebouwen of toegangen tot gebouwen, 

kabels in gebouwen inclusief bedrading, 

antennes, torens en andere 

ondersteuningsgebouwen, palen, masten, 

kabelgoten, inactieve transmissie-

infrastructuur (bijvoorbeeld glasvezel en 

kabel), leidingen, inspectieputten, 

mangaten en straatkasten, onder andere 

wanneer uit de marktanalyse blijkt dat het 

weigeren van toegang of verlening van 

toegang onder onredelijke voorwaarden 

met eenzelfde effect de ontwikkeling van 

een door duurzame concurrentie 

gekenmerkte retailmarkt zou belemmeren 

en niet in het belang van de eindgebruiker 

zou zijn. 

Or. de 
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Amendement   882 

Krišjānis Kariņš 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 70 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een nationale regelgevende 

instantie kan overeenkomstig artikel 66 aan 

exploitanten verplichtingen opleggen om in 

te gaan op redelijke verzoeken om toegang 

tot en gebruik van civieltechnische 

voorzieningen, met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot, gebouwen of toegangen tot 

gebouwen, kabels in gebouwen inclusief 

bedrading, antennes, torens en andere 

ondersteuningsgebouwen, palen, masten, 

kabelgaten, leidingen, inspectieputten, 

mangaten en straatkasten, onder andere 

wanneer uit de marktanalyse blijkt dat het 

weigeren van toegang of verlening van 

toegang onder onredelijke voorwaarden 

met eenzelfde effect de ontwikkeling van 

een door duurzame concurrentie 

gekenmerkte retailmarkt zou belemmeren 

en niet in het belang van de eindgebruiker 

zou zijn. 

1. Een nationale regelgevende 

instantie kan overeenkomstig artikel 66 aan 

exploitanten verplichtingen opleggen om in 

te gaan op redelijke verzoeken om toegang 

tot en gebruik van civieltechnische 

voorzieningen, met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot, gebouwen of toegangen tot 

gebouwen, kabels in gebouwen inclusief 

bedrading, antennes, torens en andere 

ondersteuningsgebouwen, palen, masten, 

kabelgoten, leidingen, inspectieputten, 

mangaten en straatkasten, indien deze 

eigendom zijn van de exploitant met 

aanmerkelijke marktmacht, onder andere 

wanneer uit de marktanalyse blijkt dat het 

weigeren van toegang of verlening van 

toegang onder onredelijke voorwaarden 

met eenzelfde effect de ontwikkeling van 

een door duurzame concurrentie 

gekenmerkte retailmarkt zou belemmeren 

en niet in het belang van de eindgebruiker 

zou zijn. 

Or. en 

 

Amendement   883 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 70 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een nationale regelgevende 

instantie kan overeenkomstig artikel 66 aan 

exploitanten verplichtingen opleggen om in 

1. Een nationale regelgevende 

instantie kan overeenkomstig artikel 66 aan 

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

tot en gebruik van civieltechnische 

voorzieningen, met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot, gebouwen of toegangen tot 

gebouwen, kabels in gebouwen inclusief 

bedrading, antennes, torens en andere 

ondersteuningsgebouwen, palen, masten, 

kabelgaten, leidingen, inspectieputten, 

mangaten en straatkasten, onder andere 

wanneer uit de marktanalyse blijkt dat het 

weigeren van toegang of verlening van 

toegang onder onredelijke voorwaarden 

met eenzelfde effect de ontwikkeling van 

een door duurzame concurrentie 

gekenmerkte retailmarkt zou belemmeren 

en niet in het belang van de eindgebruiker 

zou zijn. 

te gaan op redelijke verzoeken om toegang 

tot en gebruik van civieltechnische 

voorzieningen en passieve infrastructuur, 

met inbegrip van, maar niet beperkt tot, 

gebouwen of toegangen tot gebouwen, 

kabels in gebouwen inclusief bedrading, 

antennes, torens en andere 

ondersteuningsgebouwen, palen, masten, 

kabelgoten, leidingen, inactieve leidingen, 

inspectieputten, mangaten en straatkasten, 

onder andere wanneer uit de marktanalyse 

blijkt dat het weigeren van toegang of 

verlening van toegang onder onredelijke 

voorwaarden met eenzelfde effect de 

ontwikkeling van een door duurzame 

concurrentie gekenmerkte retailmarkt zou 

belemmeren en niet in het belang van de 

eindgebruiker zou zijn. 

Or. de 

Motivering 

Om de uitrol van netwerken te bevorderen moet bij het opleggen van toegangsverplichtingen 

voorrang worden gegeven aan de toegang tot passieve infrastructuur of civieltechnische 

voorzieningen. Alleen als dit niet voldoende is om duurzame concurrentie op retail- en 

wholesaleniveau ten voordele van de eindgebruiker te bevorderen, moet actief medegebruik 

van netwerkonderdelen mogelijk worden gemaakt. 

 

Amendement   884 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 70 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een nationale regelgevende 

instantie kan overeenkomstig artikel 66 aan 

exploitanten verplichtingen opleggen om in 

te gaan op redelijke verzoeken om toegang 

tot en gebruik van civieltechnische 

voorzieningen, met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot, gebouwen of toegangen tot 

gebouwen, kabels in gebouwen inclusief 

bedrading, antennes, torens en andere 

1. Een nationale regelgevende 

instantie kan overeenkomstig artikel 66 aan 

exploitanten verplichtingen opleggen om in 

te gaan op redelijke verzoeken om toegang 

tot en gebruik van civieltechnische 

voorzieningen, met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot, gebouwen of toegangen tot 

gebouwen, kabels in gebouwen inclusief 

bedrading, antennes, torens en andere 
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ondersteuningsgebouwen, palen, masten, 

kabelgaten, leidingen, inspectieputten, 

mangaten en straatkasten, onder andere 

wanneer uit de marktanalyse blijkt dat het 

weigeren van toegang of verlening van 

toegang onder onredelijke voorwaarden 

met eenzelfde effect de ontwikkeling van 

een door duurzame concurrentie 

gekenmerkte retailmarkt zou belemmeren 

en niet in het belang van de eindgebruiker 

zou zijn. 

ondersteuningsgebouwen, palen, masten, 

kabelgoten, leidingen, inspectieputten, 

mangaten en straatkasten, onder andere 

wanneer uit de marktanalyse blijkt dat het 

weigeren van toegang of verlening van 

toegang onder onredelijke voorwaarden 

met eenzelfde effect de ontwikkeling van 

duurzame concurrentie op lange termijn op 

de betrokken markten zou belemmeren en 

niet in het belang van de eindgebruiker zou 

zijn. 

Or. en 

Motivering 

Vaak zijn meerdere retailmarkten gekoppeld aan één grotere wholesalemarkt, die zich sneller 

en in meerdere opzichten kan ontwikkelen terwijl er belemmeringen voor de toegang tot de 

wholesalemarkt in kwestie blijven bestaan. Vandaar dat de uitsluitende nadruk op de 

retailmarkt niet gepast is en dient te worden vervangen door duurzame concurrentie op lange 

termijn op de betrokken markten. In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit 

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

van de tekst. 

 

Amendement   885 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 70 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een nationale regelgevende 

instantie kan overeenkomstig artikel 66 aan 

exploitanten verplichtingen opleggen om in 

te gaan op redelijke verzoeken om toegang 

tot en gebruik van civieltechnische 

voorzieningen, met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot, gebouwen of toegangen tot 

gebouwen, kabels in gebouwen inclusief 

bedrading, antennes, torens en andere 

ondersteuningsgebouwen, palen, masten, 

kabelgaten, leidingen, inspectieputten, 

mangaten en straatkasten, onder andere 

wanneer uit de marktanalyse blijkt dat het 

weigeren van toegang of verlening van 

1. Een nationale regelgevende 

instantie kan overeenkomstig artikel 66 aan 

exploitanten verplichtingen opleggen om in 

te gaan op redelijke verzoeken om toegang 

tot en gebruik van civieltechnische 

voorzieningen, met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot, gebouwen of toegangen tot 

gebouwen, kabels in gebouwen inclusief 

bedrading, antennes, torens en andere 

ondersteuningsgebouwen, palen, masten, 

kabelgoten, leidingen, inspectieputten, 

mangaten en straatkasten, onder andere 

wanneer uit de marktanalyse blijkt dat het 

weigeren van toegang of verlening van 
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toegang onder onredelijke voorwaarden 

met eenzelfde effect de ontwikkeling van 

een door duurzame concurrentie 

gekenmerkte retailmarkt zou belemmeren 

en niet in het belang van de eindgebruiker 

zou zijn. 

toegang onder onredelijke voorwaarden 

met eenzelfde effect de ontwikkeling van 

een door duurzame concurrentie 

gekenmerkte markt zou belemmeren en 

niet in het belang van de eindgebruiker zou 

zijn. 

Or. en 

 

Amendement   886 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 70 – lid 1 – letter a (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a) verplichtingen opleggen om in te 

gaan op redelijke verzoeken om toegang 

tot en gebruik van civieltechnische 

voorzieningen, met inbegrip van, maar 

niet beperkt tot, gebouwen of toegangen 

tot gebouwen, kabels in gebouwen 

inclusief bedrading, antennes, torens en 

andere ondersteuningsgebouwen, palen, 

masten, kabelgoten, leidingen, 

inspectieputten, mangaten en 

straatkasten; 

Or. en 

 

Amendement   887 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 70 – lid 1 – letter b (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b) verplichtingen opleggen 
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betreffende de toegang tot, en het gebruik 

van, het geheel van bepaalde fysieke 

netwerkonderdelen en bijbehorende 

faciliteiten, met inbegrip van ontbundelde 

toegang tot koperen aansluitnetwerken en 

subnetwerken alsmede toegang tot 

glasvezelnetwerken en afsluitende 

segmenten van glasvezelnetwerken; 

Or. en 

 

Amendement   888 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 70 – lid 1 – letter c (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c) verplichtingen om bepaalde 

netwerkonderdelen met derden te delen, 

met inbegrip van gedeelde toegang tot de 

koperen aansluitnetwerken en 

subnetwerken alsmede gedeelde toegang 

tot glasvezelnetwerken en afsluitende 

segmenten van glasvezelnetwerken, onder 

meer via golflengteverdeling-multiplexing 

en vergelijkbare oplossingen. 

Or. en 

 

Amendement   889 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, 

Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 70 – lid 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De nationale regelgevende 

instanties betrekken met name de 
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volgende factoren in hun overwegingen: 

 a) de technische en economische 

levensvatbaarheid van het gebruik of de 

installatie van concurrerende faciliteiten, 

in het licht van het tempo van de 

marktontwikkeling, rekening houdend 

met de aard van en het soort 

interconnectie en/of toegang, inclusief de 

levensvatbaarheid van andere 

toeleveringsproducten zoals toegang tot 

kabelgoten; 

 b) de technologische ontwikkeling die 

van invloed is op het ontwerp en beheer 

van netwerken; 

 c) de haalbaarheid van de 

voorgestelde toegangverlening, rekening 

houdend met de beschikbare capaciteit; 

 d) de door de eigenaar van de 

faciliteit verrichte initiële investering, 

rekening houdend met de verrichte 

overheidsinvesteringen en de aan de 

investering verbonden risico's; 

 e) de noodzaak om op de lange 

termijn de concurrentie in stand te 

houden, met speciale aandacht voor 

economisch doeltreffende concurrentie op 

basis van de infrastructuur; 

 f) in voorkomend geval, ter zake 

geldende intellectuele-eigendomsrechten; 

 g) het verlenen van pan-Europese 

diensten. 

Or. en 

Motivering 

Toegang tot civieltechnische voorzieningen komt de concurrentie op basis van de 

infrastructuur ten goede, maar mag nooit als de enige of voornaamste maatregel worden 

beschouwd. Daarom is het noodzakelijk de aanvullende verplichting op te nemen tot het 

verlenen van toegang tot het geheel van de fysieke netwerkonderdelen (d.w.z. passieve 

toegang). In vergelijking met actieve maatregelen blijven passieve maatregelen de 

voornaamste wholesaletoegangsproducten die duurzame op infrastructuur gegronde 

concurrentie waarborgen en bevorderen. In dit amendement wordt daarom de voorkeur 

gegeven aan passieve maatregelen boven actieve maatregelen. 
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Amendement   890 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 70 – lid 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De nationale regelgevende 

instanties betrekken met name de 

volgende factoren in hun overwegingen: 

 a) de technische en economische 

levensvatbaarheid van het gebruik of de 

installatie van concurrerende faciliteiten, 

in het licht van het tempo van de 

marktontwikkeling, rekening houdend 

met de aard van en het soort 

interconnectie en/of toegang, inclusief de 

levensvatbaarheid van andere 

toeleveringsproducten zoals toegang tot 

kabelgoten; 

 b) de technologische ontwikkeling die 

van invloed is op het ontwerp en beheer 

van netwerken; 

 c) de haalbaarheid van de 

voorgestelde toegangverlening, rekening 

houdend met de beschikbare capaciteit; 

 d) de door de eigenaar van de 

faciliteit verrichte initiële investering, 

rekening houdend met de verrichte 

overheidsinvesteringen en de aan de 

investering verbonden risico's; 

 e) de noodzaak om op de lange 

termijn de concurrentie in stand te 

houden, met speciale aandacht voor 

economisch doeltreffende concurrentie op 

basis van de infrastructuur; 

 f) in voorkomend geval, ter zake 

geldende intellectuele-eigendomsrechten; 

 g) het verlenen van pan-Europese 

diensten. 

Or. en 
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Amendement   891 

Patrizia Toia 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 70 – lid 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De nationale regelgevende 

instanties mogen exploitanten die 

uitsluitend op de wholesalemarkt actief 

zijn, in de zin van artikel 77 niet 

verplichten toegang tot kabelgoten, 

leidingen, inspectieputten, mangaten en 

straatkasten te geven wanneer deze 

exploitanten een haalbaar en soortgelijk 

alternatief middel voor de toegang aan 

eindgebruikers ter beschikking stellen 

overeenkomstig artikel 3, lid 3, van 

Richtlijn 2014/61/EU. 

Or. en 

Motivering 

Om het bedrijfsmodel van verticaal gescheiden ondernemingen duurzaam te maken, mogen 

exploitanten die uitsluitend op de wholesalemarkt actief zijn, niet worden verplicht om 

bijvoorbeeld verticaal geïntegreerde exploitanten toegang te verlenen tot hun kabelgoten. 

Daarmee zouden voor deze laatsten de economische prikkels komen te vervallen om de 

netwerken te gebruiken van exploitanten die uitsluitend op de wholesalemarkt actief zijn, en 

zouden de toekomstige opbrengsten van investeerders in uitsluitend op wholesalemarkten 

gerichte netwerken gevaar lopen. 

 

Amendement   892 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 70 – lid 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Wanneer de toegang tot 

civieltechnische voorzieningen als 

kabelgoten beperkt beschikbaar is, zorgt 

een nationale regelgevende instantie 
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ervoor dat overeenkomstig artikel 71 een 

alternatief middel voor de toegang ter 

beschikking wordt gesteld, zoals niet-

geactiveerde glasvezel. 

Or. en 

Motivering 

Toegang tot civieltechnische voorzieningen is van belang voor duurzame concurrentie, maar 

daarbij dient wel rekening te worden gehouden met de beperkte beschikbaarheid of de fysieke 

beperkingen die zijn verbonden aan het verlenen van die toegang. 

 

Amendement   893 

Pavel Telička 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 70 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De nationale regelgevende 

instanties mogen aan een exploitant 

verplichtingen opleggen om toegang te 

verlenen overeenkomstig dit artikel, 

ongeacht of de activa die door de 

verplichtingen worden beïnvloed deel 

uitmaken van de relevante markt in 

overeenstemming met de marktanalyse, 

mits de verplichting noodzakelijk en 

evenredig is met het oog op de 

verwezenlijking van de doelstellingen van 

artikel 3. 

2. De nationale regelgevende 

instanties betrekken met name de volgende 

factoren in hun overwegingen: 

a) de technische en economische 

levensvatbaarheid van het gebruik of de 

installatie van concurrerende faciliteiten, 

in het licht van het tempo van de 

marktontwikkeling, rekening houdend 

met de aard van en het soort 

interconnectie en/of toegang, inclusief de 

levensvatbaarheid van andere 

toeleveringsproducten zoals toegang tot 

kabelgoten; 

b) de technologische ontwikkeling die 

van invloed is op het ontwerp en beheer 

van netwerken; 

c) de haalbaarheid van de 

voorgestelde toegangverlening, rekening 

houdend met de beschikbare capaciteit; 

d) de door de eigenaar van de 

faciliteit verrichte initiële investering, 

rekening houdend met de verrichte 

overheidsinvesteringen en de aan de 

investering verbonden risico's; 

e) de noodzaak om op de lange 
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termijn de concurrentie in stand te 

houden, met speciale aandacht voor 

economisch doeltreffende concurrentie op 

basis van de infrastructuur; 

f) in voorkomend geval, ter zake 

geldende intellectuele-eigendomsrechten; 

g) het verlenen van pan-Europese 

diensten. 

Or. en 

 

Amendement   894 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 70 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De nationale regelgevende 

instanties mogen aan een exploitant 

verplichtingen opleggen om toegang te 

verlenen overeenkomstig dit artikel, 

ongeacht of de activa die door de 

verplichtingen worden beïnvloed deel 

uitmaken van de relevante markt in 

overeenstemming met de marktanalyse, 

mits de verplichting noodzakelijk en 

evenredig is met het oog op de 

verwezenlijking van de doelstellingen van 

artikel 3. 

2. De nationale regelgevende 

instanties betrekken met name de volgende 

factoren in hun overwegingen: 

Or. en 

Motivering 

Toegang tot civieltechnische voorzieningen komt de concurrentie op basis van de 

infrastructuur ten goede, maar mag nooit als de enige of voornaamste maatregel worden 

beschouwd. Daarom is het noodzakelijk de aanvullende verplichting op te nemen tot het 

verlenen van toegang tot het geheel van de fysieke netwerkonderdelen (d.w.z. passieve 

toegang). In vergelijking met actieve maatregelen blijven passieve maatregelen de 

voornaamste wholesaletoegangsproducten die duurzame op infrastructuur gegronde 

concurrentie waarborgen en bevorderen. In dit amendement wordt daarom de voorkeur 

gegeven aan passieve maatregelen boven actieve maatregelen. 
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Amendement   895 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 70 – lid 2 – letter a (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a) de technische en economische 

levensvatbaarheid van het gebruik of de 

installatie van concurrerende faciliteiten, 

in het licht van het tempo van de 

marktontwikkeling, rekening houdend 

met de aard van en het soort 

interconnectie en/of toegang, inclusief de 

levensvatbaarheid van andere 

toeleveringsproducten zoals toegang tot 

kabelgoten; 

Or. en 

 

Amendement   896 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 70 – lid 2 – letter b (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b) de technologische ontwikkeling die 

van invloed is op het ontwerp en beheer 

van netwerken; 

Or. en 

 

Amendement   897 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 
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Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 70 – lid 2 – letter c (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c) de haalbaarheid van de 

voorgestelde toegangverlening, rekening 

houdend met de beschikbare capaciteit; 

Or. en 

 

Amendement   898 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 70 – lid 2 – letter d (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d) de door de eigenaar van de 

faciliteit verrichte initiële investering, 

rekening houdend met de verrichte 

overheidsinvesteringen en de aan de 

investering verbonden risico's; 

Or. en 

 

Amendement   899 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 70 – lid 2 – letter e (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e) de noodzaak om op de lange 

termijn de concurrentie in stand te 

houden, met speciale aandacht voor 

economisch doeltreffende concurrentie op 
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basis van de infrastructuur; 

Or. en 

 

Amendement   900 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 70 – lid 2 – letter f (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 f) het verlenen van pan-Europese 

diensten. 

Or. en 

 

Amendement   901 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 70 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 70 bis 

 Verplichtingen die verder gaan dan 

toegang tot civieltechnische voorzieningen 

 In geografische gebieden waar in de 

toekomst twee toegangsnetwerken kunnen 

worden verwacht en waar ten minste een 

van de netwerkexploitanten op redelijke 

commerciële voorwaarden 

wholesaletoegang aan elke 

belangstellende onderneming aanbiedt, 

waardoor duurzame concurrentie op de 

retailmarkt mogelijk is, leggen de 

nationale regelgevende instanties geen 

verplichtingen op die verder gaan dan 

toegang tot civiele infrastructuur als 

bedoeld in artikel 3 van Richtlijn 
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2014/61/EU, en houden deze evenmin in 

stand. 

Or. en 

 

Amendement   902 

Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Verplichtingen inzake toegang tot en 

gebruik van specifieke netwerkfaciliteiten 

Verplichtingen inzake toegang tot en 

gebruik van het geheel van gedeelde 

fysieke netwerkonderdelen 

Or. en 

Motivering 

In overeenstemming met andere amendementen. 

 

Amendement   903 

Pavel Telička 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 1 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Alleen wanneer een nationale regelgevende 

instantie concludeert dat de 

overeenkomstig artikel 70 opgelegde 

verplichtingen op zichzelf niet zouden 

leiden tot de verwezenlijking van de in 

artikel 3 bedoelde doelstellingen, mag zij, 

overeenkomstig artikel 66, de verplichting 

aan exploitanten opleggen in te gaan op 

redelijke verzoeken om toegang tot en 

gebruik van bepaalde netwerkonderdelen 

en bijbehorende faciliteiten, wanneer de 

nationale regelgevende instantie van 

mening is dat het weigeren van toegang of 

Alleen wanneer een nationale regelgevende 

instantie concludeert dat de 

overeenkomstig artikel 70 opgelegde 

verplichtingen op zichzelf niet zouden 

leiden tot de verwezenlijking van de in 

artikel 3 bedoelde doelstellingen, mag zij, 

overeenkomstig artikel 66, verplichtingen 

aan exploitanten opleggen: 
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het opleggen van onredelijke 

voorwaarden met eenzelfde effect de 

ontwikkeling van een door duurzame 

concurrentie gekenmerkte 

detailhandelsmarkt zou belemmeren en 

niet in het belang van de eindgebruiker 

zou zijn. 

Or. en 

 

Amendement   904 

Fulvio Martusciello 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 1 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Alleen wanneer een nationale regelgevende 

instantie concludeert dat de 

overeenkomstig artikel 70 opgelegde 

verplichtingen op zichzelf niet zouden 

leiden tot de verwezenlijking van de in 

artikel 3 bedoelde doelstellingen, mag zij, 

overeenkomstig artikel 66, de verplichting 

aan exploitanten opleggen in te gaan op 

redelijke verzoeken om toegang tot en 

gebruik van bepaalde netwerkonderdelen 

en bijbehorende faciliteiten, wanneer de 

nationale regelgevende instantie van 

mening is dat het weigeren van toegang of 

het opleggen van onredelijke 

voorwaarden met eenzelfde effect de 

ontwikkeling van een door duurzame 

concurrentie gekenmerkte 

detailhandelsmarkt zou belemmeren en 

niet in het belang van de eindgebruiker 

zou zijn. 

Alleen wanneer een nationale regelgevende 

instantie concludeert dat de 

overeenkomstig artikel 70 opgelegde 

verplichtingen op zichzelf niet zouden 

leiden tot de verwezenlijking van de in 

artikel 3 bedoelde doelstellingen, mag zij, 

overeenkomstig artikel 66, verplichtingen 

aan exploitanten opleggen: 

Or. en 

 

Amendement   905 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 1 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Alleen wanneer een nationale 

regelgevende instantie concludeert dat de 

overeenkomstig artikel 70 opgelegde 

verplichtingen op zichzelf niet zouden 

leiden tot de verwezenlijking van de in 

artikel 3 bedoelde doelstellingen, mag zij, 

overeenkomstig artikel 66, de verplichting 

aan exploitanten opleggen in te gaan op 

redelijke verzoeken om toegang tot en 

gebruik van bepaalde netwerkonderdelen 

en bijbehorende faciliteiten, wanneer de 

nationale regelgevende instantie van 

mening is dat het weigeren van toegang of 

het opleggen van onredelijke voorwaarden 

met eenzelfde effect de ontwikkeling van 

een door duurzame concurrentie 

gekenmerkte detailhandelsmarkt zou 

belemmeren en niet in het belang van de 

eindgebruiker zou zijn. 

Een nationale regelgevende instantie mag, 

overeenkomstig artikel 66, de verplichting 

aan exploitanten opleggen in te gaan op 

redelijke verzoeken om toegang tot en 

gebruik van bepaalde netwerkonderdelen 

en bijbehorende faciliteiten, wanneer de 

nationale regelgevende instantie van 

mening is dat het weigeren van toegang of 

het opleggen van onredelijke voorwaarden 

met eenzelfde effect de ontwikkeling van 

een door duurzame concurrentie 

gekenmerkte markt zou belemmeren of 

niet in het belang van de eindgebruiker zou 

zijn. 

Or. en 

Motivering 

We moeten zorgen voor effectieve toegang tot de kabelgoten en palen van AMM-exploitanten 

om de concurrentie op de Europese markten in stand te houden. 

 

Amendement   906 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 1 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Alleen wanneer een nationale regelgevende 

instantie concludeert dat de 

overeenkomstig artikel 70 opgelegde 

verplichtingen op zichzelf niet zouden 

leiden tot de verwezenlijking van de in 

artikel 3 bedoelde doelstellingen, mag zij, 

Alleen wanneer een nationale regelgevende 

instantie concludeert dat de 

overeenkomstig artikel 3 van Richtlijn 

2014/61/EU opgelegde verplichtingen op 

zichzelf niet zouden leiden tot de 

verwezenlijking van de in artikel 3 
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overeenkomstig artikel 66, de verplichting 

aan exploitanten opleggen in te gaan op 

redelijke verzoeken om toegang tot en 

gebruik van bepaalde netwerkonderdelen 

en bijbehorende faciliteiten, wanneer de 

nationale regelgevende instantie van 

mening is dat het weigeren van toegang of 

het opleggen van onredelijke voorwaarden 

met eenzelfde effect de ontwikkeling van 

een door duurzame concurrentie 

gekenmerkte detailhandelsmarkt zou 

belemmeren en niet in het belang van de 

eindgebruiker zou zijn. 

bedoelde doelstellingen, mag zij, 

overeenkomstig artikel 66, de verplichting 

aan exploitanten opleggen in te gaan op 

redelijke verzoeken om toegang tot en 

gebruik van bepaalde netwerkonderdelen 

en bijbehorende faciliteiten, wanneer dit 

niet ten koste gaat van innovatieve 

ontwikkelingen, zoals netwerken met zeer 

hoge capaciteit en softwaregeëmuleerde 

netwerken, en wanneer de nationale 

regelgevende instantie van mening is dat 

het weigeren van toegang of het opleggen 

van onredelijke voorwaarden met 

eenzelfde effect de ontwikkeling van een 

door duurzame concurrentie gekenmerkte 

detailhandelsmarkt zou belemmeren en niet 

in het belang van de eindgebruiker zou 

zijn. 

Or. en 

 

Amendement   907 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 1 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Alleen wanneer een nationale 

regelgevende instantie concludeert dat de 

overeenkomstig artikel 70 opgelegde 

verplichtingen op zichzelf niet zouden 

leiden tot de verwezenlijking van de in 

artikel 3 bedoelde doelstellingen, mag zij, 

overeenkomstig artikel 66, de verplichting 

aan exploitanten opleggen in te gaan op 

redelijke verzoeken om toegang tot en 

gebruik van bepaalde netwerkonderdelen 

en bijbehorende faciliteiten, wanneer de 

nationale regelgevende instantie van 

mening is dat het weigeren van toegang of 

het opleggen van onredelijke voorwaarden 

met eenzelfde effect de ontwikkeling van 

Een nationale regelgevende instantie mag, 

overeenkomstig artikel 66, de verplichting 

aan exploitanten opleggen in te gaan op 

redelijke verzoeken om toegang tot en 

gebruik van bepaalde netwerkonderdelen 

en bijbehorende faciliteiten, wanneer de 

nationale regelgevende instantie van 

mening is dat het weigeren van toegang of 

het opleggen van onredelijke voorwaarden 

met eenzelfde effect de ontwikkeling van 

een door duurzame concurrentie 

gekenmerkte detailhandelsmarkt zou 

belemmeren en niet in het belang van de 

eindgebruiker zou zijn. 
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een door duurzame concurrentie 

gekenmerkte detailhandelsmarkt zou 

belemmeren en niet in het belang van de 

eindgebruiker zou zijn. 

Or. en 

 

Amendement   908 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 1 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Alleen wanneer een nationale 

regelgevende instantie concludeert dat de 

overeenkomstig artikel 70 opgelegde 

verplichtingen op zichzelf niet zouden 

leiden tot de verwezenlijking van de in 

artikel 3 bedoelde doelstellingen, mag zij, 

overeenkomstig artikel 66, de verplichting 

aan exploitanten opleggen in te gaan op 

redelijke verzoeken om toegang tot en 

gebruik van bepaalde netwerkonderdelen 

en bijbehorende faciliteiten, wanneer de 

nationale regelgevende instantie van 

mening is dat het weigeren van toegang of 

het opleggen van onredelijke voorwaarden 

met eenzelfde effect de ontwikkeling van 

een door duurzame concurrentie 

gekenmerkte detailhandelsmarkt zou 

belemmeren en niet in het belang van de 

eindgebruiker zou zijn. 

Een nationale regelgevende instantie mag, 

overeenkomstig artikel 66, de verplichting 

aan exploitanten opleggen in te gaan op 

redelijke verzoeken om toegang tot en 

gebruik van bepaalde netwerkonderdelen 

en bijbehorende faciliteiten, wanneer de 

nationale regelgevende instantie van 

mening is dat het weigeren van toegang of 

het opleggen van onredelijke voorwaarden 

met eenzelfde effect de ontwikkeling van 

een door duurzame concurrentie 

gekenmerkte detailhandelsmarkt zou 

belemmeren en niet in het belang van de 

eindgebruiker zou zijn. 

Or. en 

 

Amendement   909 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 1 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Alleen wanneer een nationale 

regelgevende instantie concludeert dat de 

overeenkomstig artikel 70 opgelegde 

verplichtingen op zichzelf niet zouden 

leiden tot de verwezenlijking van de in 

artikel 3 bedoelde doelstellingen, mag zij, 

overeenkomstig artikel 66, de verplichting 

aan exploitanten opleggen in te gaan op 

redelijke verzoeken om toegang tot en 

gebruik van bepaalde netwerkonderdelen 

en bijbehorende faciliteiten, wanneer de 

nationale regelgevende instantie van 

mening is dat het weigeren van toegang of 

het opleggen van onredelijke voorwaarden 

met eenzelfde effect de ontwikkeling van 

een door duurzame concurrentie 

gekenmerkte detailhandelsmarkt zou 

belemmeren en niet in het belang van de 

eindgebruiker zou zijn. 

Een nationale regelgevende instantie mag, 

overeenkomstig artikel 66, de verplichting 

aan exploitanten opleggen in te gaan op 

redelijke verzoeken om toegang tot en 

gebruik van bepaalde netwerkonderdelen 

en bijbehorende faciliteiten, wanneer de 

nationale regelgevende instantie van 

mening is dat het weigeren van toegang of 

het opleggen van onredelijke voorwaarden 

met eenzelfde effect de ontwikkeling van 

een duurzame concurrentie op lange 

termijn op de betrokken markten zou 

belemmeren of niet in het belang van de 

eindgebruiker zou zijn. 

Or. en 

Motivering 

Access to civil engineering is important to contribute to sustainable competition, however it 

should take into account the limited availability or physical constraints of granting such 

access, therefore the national regulatory authority shall look at the most efficient remedies 

and not necessarily prioritise one over the other. 

In addition, the sole focus on retail market is not appropriate and should be replaced by long 

term sustainable competition in the relevant markets. In accordance with rule 104 of the rules 

of procedure, this amendment is necessary for pressing reasons related to the internal logic of 

the text 

 

Amendement   910 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 1 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Alleen wanneer een nationale regelgevende 

instantie concludeert dat de 

overeenkomstig artikel 70 opgelegde 

Alleen wanneer een nationale regelgevende 

instantie concludeert dat de 

overeenkomstig artikel 70 opgelegde 
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verplichtingen op zichzelf niet zouden 

leiden tot de verwezenlijking van de in 

artikel 3 bedoelde doelstellingen, mag zij, 

overeenkomstig artikel 66, de verplichting 

aan exploitanten opleggen in te gaan op 

redelijke verzoeken om toegang tot en 

gebruik van bepaalde netwerkonderdelen 

en bijbehorende faciliteiten, wanneer de 

nationale regelgevende instantie van 

mening is dat het weigeren van toegang of 

het opleggen van onredelijke voorwaarden 

met eenzelfde effect de ontwikkeling van 

een door duurzame concurrentie 

gekenmerkte detailhandelsmarkt zou 

belemmeren en niet in het belang van de 

eindgebruiker zou zijn. 

verplichtingen op zichzelf niet zouden 

leiden tot de verwezenlijking van de in 

artikel 3 bedoelde doelstellingen, mag zij, 

overeenkomstig artikel 66, de verplichting 

aan exploitanten opleggen in te gaan op 

redelijke verzoeken om toegang tot en 

gebruik van bepaalde netwerkonderdelen 

en bijbehorende faciliteiten, wanneer de 

nationale regelgevende instantie van 

mening is dat het weigeren van toegang of 

het opleggen van onredelijke voorwaarden 

met eenzelfde effect de ontwikkeling van 

een door duurzame concurrentie 

gekenmerkte detailhandels- en 

groothandelsmarkt zou belemmeren en 

niet in het belang van de eindgebruiker zou 

zijn. 

Or. de 

Motivering 

Er moet voor worden gezorgd dat zich op alle niveaus, ook op de groothandelsmarkt, 

duurzame concurrentie ontwikkelt. 

 

Amendement   911 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 1 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Alleen wanneer een nationale regelgevende 

instantie concludeert dat de 

overeenkomstig artikel 70 opgelegde 

verplichtingen op zichzelf niet zouden 

leiden tot de verwezenlijking van de in 

artikel 3 bedoelde doelstellingen, mag zij, 

overeenkomstig artikel 66, de verplichting 

aan exploitanten opleggen in te gaan op 

redelijke verzoeken om toegang tot en 

gebruik van bepaalde netwerkonderdelen 

en bijbehorende faciliteiten, wanneer de 

nationale regelgevende instantie van 

mening is dat het weigeren van toegang of 

Alleen wanneer een nationale regelgevende 

instantie concludeert dat de 

overeenkomstig artikel 70 opgelegde 

verplichtingen de geconstateerde 

concurrentieproblemen op de betrokken 

markt niet zouden verhelpen, mag zij, 

overeenkomstig artikel 66, de verplichting 

aan exploitanten opleggen in te gaan op 

redelijke verzoeken om toegang tot en 

gebruik van bepaalde netwerkonderdelen 

en bijbehorende faciliteiten, wanneer de 

nationale regelgevende instantie van 

mening is dat het weigeren van toegang of 
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het opleggen van onredelijke voorwaarden 

met eenzelfde effect de ontwikkeling van 

een door duurzame concurrentie 

gekenmerkte detailhandelsmarkt zou 

belemmeren en niet in het belang van de 

eindgebruiker zou zijn. 

het opleggen van onredelijke voorwaarden 

met eenzelfde effect de ontwikkeling van 

een door duurzame concurrentie 

gekenmerkte detailhandelsmarkt zou 

belemmeren en niet in het belang van de 

eindgebruiker zou zijn. 

Or. en 

 

Amendement   912 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Van exploitanten kan onder meer worden 

verlangd dat zij: 
Nationale regelgevende instanties kunnen 

exploitanten onder meer opleggen dat zij: 

Or. en 

 

Amendement   913 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Van exploitanten kan onder meer worden 

verlangd dat zij: 

Van exploitanten kan worden verlangd dat 

zij: 

Or. en 

 

Amendement   914 

Pavel Telička 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 1 – alinea 2 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) derden toegang verlenen tot 

bepaalde netwerkelementen en/of 

faciliteiten, in voorkomend geval met 

inbegrip van toegang tot 

netwerkelementen die ofwel niet actief of 

fysiek zijn en/of ontbundelde toegang tot 

het aansluitnetwerk; 

a) derden toegang verlenen tot 

bepaalde niet-fysieke netwerkelementen, 

met inbegrip van actieve diensten; 

Or. en 

 

Amendement   915 

Fulvio Martusciello 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 1 – alinea 2 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) derden toegang verlenen tot 

bepaalde netwerkelementen en/of 

faciliteiten, in voorkomend geval met 

inbegrip van toegang tot 

netwerkelementen die ofwel niet actief of 

fysiek zijn en/of ontbundelde toegang tot 

het aansluitnetwerk; 

a) derden toegang verlenen tot 

bepaalde niet-fysieke netwerkelementen, 

met inbegrip van actieve diensten; 

Or. en 

 

Amendement   916 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 1 – alinea 2 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) derden toegang verlenen tot 

bepaalde netwerkelementen en/of 

faciliteiten, in voorkomend geval met 

inbegrip van toegang tot 

netwerkelementen die ofwel niet actief of 

fysiek zijn en/of ontbundelde toegang tot 

a) derden toegang verlenen tot 

bepaalde niet-fysieke netwerkelementen, 

met inbegrip van actieve diensten; 
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het aansluitnetwerk; 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement heeft tot doel ervoor te zorgen dat passieve toegang voorrang krijgt op 

corrigerende maatregelen inzake actieve toegang. 

 

Amendement   917 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 1 – alinea 2 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) derden toegang verlenen tot 

bepaalde netwerkelementen en/of 

faciliteiten, in voorkomend geval met 

inbegrip van toegang tot 

netwerkelementen die ofwel niet actief of 

fysiek zijn en/of ontbundelde toegang tot 

het aansluitnetwerk; 

a) derden toegang verlenen tot 

bepaalde niet-fysieke netwerkelementen 

en/of faciliteiten, in voorkomend geval met 

inbegrip van actieve diensten op 

transparante en gereguleerde 

tariefvoorwaarden, die het op zijn minst 

mogelijk maken de tarieven van de 

retailaanbiedingen van de gereguleerde 

exploitant te reproduceren; 

Or. en 

 

Amendement   918 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 1 – alinea 2 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) derden toegang verlenen tot 

bepaalde netwerkelementen en/of 

faciliteiten, in voorkomend geval met 

inbegrip van toegang tot netwerkelementen 

die ofwel niet actief of fysiek zijn en/of 

ontbundelde toegang tot het 

a) derden toegang verlenen op één 

bepaalde netwerklaag die de best 

mogelijke oplossing voor het op 

retailniveau geconstateerde probleem 

biedt, in voorkomend geval met inbegrip 

van toegang tot netwerkelementen die 
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aansluitnetwerk; ofwel niet actief (of fysiek) zijn ofwel 

actieve (of virtuele) ontbundelde toegang 

tot het aansluitnetwerk; 

Or. en 

 

Amendement   919 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 1 – alinea 2 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) derden toegang verlenen tot 

bepaalde netwerkelementen en/of 

faciliteiten, in voorkomend geval met 

inbegrip van toegang tot 

netwerkelementen die ofwel niet actief of 

fysiek zijn en/of ontbundelde toegang tot 

het aansluitnetwerk; 

a) verplichtingen betreffende de 

toegang tot en het gebruik van het geheel 

van bepaalde fysieke netwerkelementen en 

bijbehorende faciliteiten, met inbegrip van 

ontbundelde toegang tot koperen 

aansluitnetwerken en subnetwerken 

alsmede toegang tot glasvezelnetwerken 

en afsluitende segmenten van 

glasvezelnetwerken; 

Or. en 

 

Amendement   920 

Michał Boni 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 1 – alinea 2 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) derden toegang verlenen tot 

bepaalde netwerkelementen en/of 

faciliteiten, in voorkomend geval met 

inbegrip van toegang tot netwerkelementen 

die ofwel niet actief of fysiek zijn en/of 

ontbundelde toegang tot het 

aansluitnetwerk; 

a) derden toegang verlenen tot 

bepaalde netwerkelementen en/of 

faciliteiten, in voorkomend geval met 

inbegrip van toegang tot actieve 

netwerkelementen en/of ontbundelde 

toegang tot het aansluitnetwerk; 

Or. en 
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Motivering 

Voorgesteld wordt te verduidelijken dat artikel 71 alleen van toepassing is op actieve 

netwerkelementen, terwijl artikel 70 betrekking heeft op het reguleren van de passieve 

infrastructuur. 

 

Amendement   921 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 1 – alinea 2 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) derden toegang verlenen tot 

bepaalde netwerkelementen en/of 

faciliteiten, in voorkomend geval met 

inbegrip van toegang tot netwerkelementen 

die ofwel niet actief of fysiek zijn en/of 

ontbundelde toegang tot het 

aansluitnetwerk; 

a) derden toegang verlenen tot 

bepaalde netwerkelementen en/of 

faciliteiten, in voorkomend geval met 

inbegrip van toegang tot alle 

netwerkelementen die actief zijn en/of 

ontbundelde toegang tot het 

aansluitnetwerk; 

Or. de 

 

Amendement   922 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 1 – alinea 2 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) derden toegang verlenen tot 

bepaalde netwerkelementen en/of 

faciliteiten, in voorkomend geval met 

inbegrip van toegang tot netwerkelementen 

die ofwel niet actief of fysiek zijn en/of 

ontbundelde toegang tot het 

aansluitnetwerk; 

a) derden toegang verlenen tot 

bepaalde netwerkelementen en/of 

faciliteiten, in voorkomend geval met 

inbegrip van toegang tot netwerkelementen 

die actief zijn en/of ontbundelde toegang 

tot het aansluitnetwerk; 

Or. de 
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Motivering 

Om de uitrol van netwerken te bevorderen moet bij het opleggen van toegangsverplichtingen 

voorrang worden gegeven aan de toegang tot passieve infrastructuur of civieltechnische 

voorzieningen. Alleen als dit niet voldoende is om duurzame concurrentie op retail- en 

wholesaleniveau ten voordele van de eindgebruiker te bevorderen, moet actieve openstelling 

van netwerkonderdelen mogelijk worden gemaakt. 

 

Amendement   923 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 1 – alinea 2 – letter a bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a bis) verplichtingen om bepaalde 

netwerkonderdelen met derden te delen, 

met inbegrip van gedeelde toegang tot de 

koperen aansluitnetwerken en 

subnetwerken alsmede gedeelde toegang 

tot glasvezelnetwerken en afsluitende 

segmenten van glasvezelnetwerken, onder 

meer via golflengteverdeling-multiplexing 

en vergelijkbare oplossingen; 

Or. en 

 

Amendement   924 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 1 – alinea 2 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) te goeder trouw onderhandelen 

met ondernemingen die verzoeken om 

toegang; 

Schrappen 

Or. en 
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Amendement   925 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 1 – alinea 2 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) reeds verleende toegang tot 

faciliteiten niet intrekken; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   926 

Fulvio Martusciello 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 1 – alinea 2 – letter c bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) op groothandelsbasis bepaalde 

diensten aanbieden voor doorverkoop 

door derden; 

Or. en 

 

Amendement   927 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 1 – alinea 2 – letter c bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) op groothandelsbasis bepaalde 

diensten aanbieden voor doorverkoop 

door derden; 

Or. en 
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Motivering 

Dit is een nieuw punt b. Dit amendement heeft tot doel ervoor te zorgen dat passieve toegang 

voorrang krijgt op corrigerende maatregelen inzake actieve toegang. 

 

Amendement   928 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 1 – alinea 2 – letter c bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) op groothandelsbasis bepaalde 

diensten aanbieden voor doorverkoop 

door derden; 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement heeft tot doel ervoor te zorgen dat passieve toegang voorrang krijgt op 

corrigerende maatregelen inzake actieve toegang. De belangrijkste reden hiervoor is dat 

actieve producten voor exploitanten weliswaar een belangrijk investeringsdoel vormen, maar 

geen redelijke vervanging zijn voor passieve wholesaletoegang tot koper- en 

glasvezelnetwerken. 

 

Amendement   929 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 1 – alinea 2 – letter c bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) op groothandelsbasis bepaalde 

diensten aanbieden voor doorverkoop 

door derden; 

Or. en 
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Amendement   930 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 1 – alinea 2 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) open toegang verlenen tot 

technische interfaces, protocollen of 

andere kerntechnologieën die onmisbaar 

zijn voor de interoperabiliteit van diensten 

of virtuele netwerkdiensten; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   931 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 1 – alinea 2 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) open toegang verlenen tot 

technische interfaces, protocollen of andere 

kerntechnologieën die onmisbaar zijn voor 

de interoperabiliteit van diensten of 

virtuele netwerkdiensten; 

d) open toegang verlenen tot 

technische interfaces, protocollen of andere 

kerntechnologieën die onmisbaar zijn voor 

de interoperabiliteit van diensten; 

Or. en 

 

Amendement   932 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 1 – alinea 2 – letter e 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) collocatie of andere vormen van 

gedeeld gebruik van bijbehorende 

Schrappen 
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faciliteiten aanbieden; 

Or. en 

 

Amendement   933 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 1 – alinea 2 – letter f 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) bepaalde diensten aanbieden die 

nodig zijn voor de interoperabiliteit van de 

aan gebruikers geleverde eind-tot-eind-

diensten, inclusief faciliteiten voor 

softwaregeëmuleerde netwerken of 

roaming binnen mobiele netwerken; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   934 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 1 – alinea 2 – letter f 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) bepaalde diensten aanbieden die 

nodig zijn voor de interoperabiliteit van de 

aan gebruikers geleverde eind-tot-eind-

diensten, inclusief faciliteiten voor 

softwaregeëmuleerde netwerken of 
roaming binnen mobiele netwerken; 

f) bepaalde diensten aanbieden die 

nodig zijn voor de interoperabiliteit van de 

aan gebruikers geleverde eind-tot-eind-

diensten, inclusief faciliteiten voor roaming 

binnen mobiele netwerken; 

Or. en 

 

Amendement   935 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 1 – alinea 2 – letter g 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

g) toegang verlenen tot operationele 

ondersteuningssystemen of vergelijkbare 

softwaresystemen die nodig zijn om 

billijke concurrentie bij het aanbieden van 

diensten te waarborgen; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   936 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 1 – alinea 2 – letter h 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

h) zorgen voor interconnectie van 

netwerken of netwerkfaciliteiten; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   937 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 1 – alinea 2 – letter i 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) toegang verschaffen aan verwante 

diensten zoals identiteit, locatie en 

presentie-informatiediensten. 

Schrappen 

Or. en 
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Amendement   938 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 1 – alinea 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De nationale regelgevende instanties 

kunnen aan die verplichtingen 

voorwaarden verbinden aangaande 

billijkheid, redelijkheid en opportuniteit. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   939 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 2 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer de nationale 

regelgevende instanties overwegen of het 

passend is één of meer van de in lid 1 

genoemde, eventueel specifieke, 

verplichtingen op te leggen, en in het 

bijzonder bij de evaluatie, in 

overeenstemming met het 

evenredigheidsbeginsel, van de vraag of 

en hoe dergelijke verplichtingen moeten 

worden opgelegd, analyseren zij of andere 

vormen van toegang tot wholesale-inputs 

op dezelfde of een verwante 

wholesalemarkt reeds afdoende zouden 

zijn om het geconstateerde probleem op 

retailniveau aan te pakken. De 

beoordeling omvat bestaande of 

toekomstige commerciële aanbiedingen 

inzake toegang, gereguleerde toegang 

krachtens artikel 59 of bestaande dan wel 

beoogde gereguleerde toegang tot andere 

2. Zij betrekken met name de 

volgende factoren in hun overwegingen: 
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wholesale-inputs krachtens dit artikel. Zij 

betrekken met name de volgende factoren 

in hun overwegingen: 

Or. en 

Motivering 

Before intervening in wholesale markets, NRAs would have to demonstrate that their 

intervention corresponds to a retail problem. The focus on retail markets would lead to the 

automatic de-regulation of wholesale markets in many cases, and would ultimately lead to the 

monopolisation or ‘duopolisation’. In addition, retail competition of the kind where all retail 

providers are dependent on one wholesale provider is not sustainable in the long run and 

only amounts to ‘fake-competition’ and could lead to higher prices and less innovation and 

choice for end-users. 

The mere existence of a “prospective commercial access offer” should not be a sufficient 

basis upon which to require regulatory forbearance – if it were, then the absence of take-up 

could result in a de facto unregulated monopoly (see also BEREC opinion BoR (16) 213 (p. 7. 

 

Amendement   940 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 2 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer de nationale regelgevende 

instanties overwegen of het passend is één 

of meer van de in lid 1 genoemde, 

eventueel specifieke, verplichtingen op te 

leggen, en in het bijzonder bij de 

evaluatie, in overeenstemming met het 

evenredigheidsbeginsel, van de vraag of 

en hoe dergelijke verplichtingen moeten 

worden opgelegd, analyseren zij of andere 

vormen van toegang tot wholesale-inputs 

op dezelfde of een verwante 

wholesalemarkt reeds afdoende zouden 

zijn om het geconstateerde probleem op 

retailniveau aan te pakken. De 

beoordeling omvat bestaande of 

toekomstige commerciële aanbiedingen 

inzake toegang, gereguleerde toegang 

krachtens artikel 59 of bestaande dan wel 

2. De nationale regelgevende 

instanties betrekken met name de volgende 

factoren in hun overwegingen: 



 

PE602.952v01-00 72/203 AM\1122811NL.docx 

NL 

beoogde gereguleerde toegang tot andere 

wholesale-inputs krachtens dit artikel. Zij 
betrekken met name de volgende factoren 

in hun overwegingen: 

Or. en 

Motivering 

De nadruk op retailmarkten leidt in veel gevallen tot de automatische deregulering van de 

wholesalemarkten. Daarnaast mag een "toekomstige commerciële aanbieding inzake 

toegang" niet als rechtvaardiging dienen voor behoedzaamheid bij het opleggen van 

regulering. 

 

Amendement   941 

Pavel Telička 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 2 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer de nationale regelgevende 

instanties overwegen of het passend is één 

of meer van de in lid 1 genoemde, 

eventueel specifieke, verplichtingen op te 

leggen, en in het bijzonder bij de 

evaluatie, in overeenstemming met het 

evenredigheidsbeginsel, van de vraag of 

en hoe dergelijke verplichtingen moeten 

worden opgelegd, analyseren zij of andere 

vormen van toegang tot wholesale-inputs 

op dezelfde of een verwante 

wholesalemarkt reeds afdoende zouden 

zijn om het geconstateerde probleem op 

retailniveau aan te pakken. De 

beoordeling omvat bestaande of 

toekomstige commerciële aanbiedingen 

inzake toegang, gereguleerde toegang 

krachtens artikel 59 of bestaande dan wel 

beoogde gereguleerde toegang tot andere 

wholesale-inputs krachtens dit artikel. Zij 
betrekken met name de volgende factoren 

in hun overwegingen: 

2. De nationale regelgevende 

instanties betrekken met name de volgende 

factoren in hun overwegingen: 

Or. en 
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Amendement   942 

Fulvio Martusciello 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 2 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer de nationale regelgevende 

instanties overwegen of het passend is één 

of meer van de in lid 1 genoemde, 

eventueel specifieke, verplichtingen op te 

leggen, en in het bijzonder bij de 

evaluatie, in overeenstemming met het 

evenredigheidsbeginsel, van de vraag of 

en hoe dergelijke verplichtingen moeten 

worden opgelegd, analyseren zij of andere 

vormen van toegang tot wholesale-inputs 

op dezelfde of een verwante 

wholesalemarkt reeds afdoende zouden 

zijn om het geconstateerde probleem op 

retailniveau aan te pakken. De 

beoordeling omvat bestaande of 

toekomstige commerciële aanbiedingen 

inzake toegang, gereguleerde toegang 

krachtens artikel 59 of bestaande dan wel 

beoogde gereguleerde toegang tot andere 

wholesale-inputs krachtens dit artikel. Zij 
betrekken met name de volgende factoren 

in hun overwegingen: 

2. De nationale regelgevende 

instanties betrekken met name de volgende 

factoren in hun overwegingen: 

Or. en 

 

Amendement   943 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 2 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer de nationale 

regelgevende instanties overwegen of het 

2. Zij betrekken met name de 

volgende factoren in hun overwegingen: 
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passend is één of meer van de in lid 1 

genoemde, eventueel specifieke, 

verplichtingen op te leggen, en in het 

bijzonder bij de evaluatie, in 

overeenstemming met het 

evenredigheidsbeginsel, van de vraag of 

en hoe dergelijke verplichtingen moeten 

worden opgelegd, analyseren zij of andere 

vormen van toegang tot wholesale-inputs 

op dezelfde of een verwante 

wholesalemarkt reeds afdoende zouden 

zijn om het geconstateerde probleem op 

retailniveau aan te pakken. De 

beoordeling omvat bestaande of 

toekomstige commerciële aanbiedingen 

inzake toegang, gereguleerde toegang 

krachtens artikel 59 of bestaande dan wel 

beoogde gereguleerde toegang tot andere 

wholesale-inputs krachtens dit artikel. Zij 

betrekken met name de volgende factoren 

in hun overwegingen: 

a) de technische en economische 

levensvatbaarheid van het gebruik of de 

installatie van concurrerende faciliteiten, 

in het licht van het tempo van de 

marktontwikkeling, rekening houdend 

met de aard van en het soort 

interconnectie en/of toegang, inclusief de 

levensvatbaarheid van andere 

toeleveringsproducten zoals toegang tot 

kabelgoten; 

b) de technologische ontwikkeling die 

van invloed is op het ontwerp en beheer 

van netwerken; 

c) de haalbaarheid van de 

voorgestelde toegangverlening, rekening 

houdend met de beschikbare capaciteit; 

d) de door de eigenaar van de 

faciliteit verrichte initiële investering, 

rekening houdend met de verrichte 

overheidsinvesteringen en de aan de 

investering verbonden risico's; 

e) de noodzaak om op de lange 

termijn de concurrentie in stand te 

houden, met speciale aandacht voor 

economisch doeltreffende concurrentie op 

basis van de infrastructuur; 

f) in voorkomend geval, ter zake 

geldende intellectuele-eigendomsrechten; 

g) het verlenen van pan-Europese 

diensten. 

Or. en 

 

Amendement   944 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 2 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer de nationale regelgevende 

instanties overwegen of het passend is één 

of meer van de in lid 1 genoemde, 

eventueel specifieke, verplichtingen op te 

leggen, en in het bijzonder bij de evaluatie, 

2. Wanneer de nationale regelgevende 

instanties overwegen of het passend is één 

of meer van de in lid 1 genoemde, 

eventueel specifieke, verplichtingen op te 

leggen, en in het bijzonder bij de evaluatie, 
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in overeenstemming met het 

evenredigheidsbeginsel, van de vraag of en 

hoe dergelijke verplichtingen moeten 

worden opgelegd, analyseren zij of andere 

vormen van toegang tot wholesale-inputs 

op dezelfde of een verwante 

wholesalemarkt reeds afdoende zouden 

zijn om het geconstateerde probleem op 

retailniveau aan te pakken. De beoordeling 

omvat bestaande of toekomstige 

commerciële aanbiedingen inzake toegang, 

gereguleerde toegang krachtens artikel 59 

of bestaande dan wel beoogde gereguleerde 

toegang tot andere wholesale-inputs 

krachtens dit artikel. Zij betrekken met 

name de volgende factoren in hun 

overwegingen: 

in overeenstemming met het 

evenredigheidsbeginsel, van de vraag of en 

hoe dergelijke verplichtingen moeten 

worden opgelegd, analyseren zij of andere 

vormen van toegang tot wholesale-inputs 

op dezelfde of een verwante 

wholesalemarkt reeds afdoende zouden 

zijn om het geconstateerde probleem op 

retailniveau aan te pakken. De beoordeling 

omvat bestaande of toekomstige 

commerciële aanbiedingen inzake toegang, 

gereguleerde toegang krachtens artikel 59 

of bestaande dan wel beoogde gereguleerde 

toegang tot andere wholesale-inputs 

krachtens dit artikel, maar wordt indien 

nodig aangepast aan ingrijpende 

veranderingen op de markt. Zij betrekken 

met name de volgende factoren in hun 

overwegingen: 

Or. en 

Motivering 

Deze bepaling heeft tot doel ervoor te zorgen dat bij de beoordeling rekening wordt gehouden 

met ingrijpende veranderingen op de markt. 

 

Amendement   945 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 2 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer de nationale regelgevende 

instanties overwegen of het passend is één 

of meer van de in lid 1 genoemde, 

eventueel specifieke, verplichtingen op te 

leggen, en in het bijzonder bij de evaluatie, 

in overeenstemming met het 

evenredigheidsbeginsel, van de vraag of en 

hoe dergelijke verplichtingen moeten 

worden opgelegd, analyseren zij of andere 

vormen van toegang tot wholesale-inputs 

op dezelfde of een verwante 

2. Wanneer de nationale regelgevende 

instanties overwegen of het passend is één 

of meer van de in lid 1 genoemde, 

eventueel specifieke, verplichtingen op te 

leggen, en in het bijzonder bij de evaluatie, 

in overeenstemming met het 

evenredigheidsbeginsel, van de vraag of en 

hoe dergelijke verplichtingen moeten 

worden opgelegd, analyseren zij of andere 

vormen van toegang tot wholesale-inputs 

op dezelfde of een verwante 
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wholesalemarkt reeds afdoende zouden 

zijn om het geconstateerde probleem op 

retailniveau aan te pakken. De beoordeling 

omvat bestaande of toekomstige 

commerciële aanbiedingen inzake toegang, 

gereguleerde toegang krachtens artikel 59 

of bestaande dan wel beoogde 

gereguleerde toegang tot andere wholesale-

inputs krachtens dit artikel. betrekken zij 

met name de volgende factoren in hun 

overwegingen: 

wholesalemarkt reeds afdoende zouden 

zijn om het geconstateerde probleem op 

retailniveau aan te pakken. De beoordeling 

omvat bestaande commerciële 

aanbiedingen inzake toegang, gereguleerde 

toegang krachtens artikel 59 of bestaande 

gereguleerde toegang tot andere wholesale-

inputs krachtens dit artikel. Om rekening 

te houden met beduidende 

marktontwikkelingen moet de beoordeling 

te allen tijde kunnen worden aangepast. 
Zij betrekken met name de volgende 

factoren in hun overwegingen: 

Or. de 

 

Amendement   946 

Michał Boni 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 2 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer de nationale regelgevende 

instanties overwegen of het passend is één 

of meer van de in lid 1 genoemde, 

eventueel specifieke, verplichtingen op te 

leggen, en in het bijzonder bij de evaluatie, 

in overeenstemming met het 

evenredigheidsbeginsel, van de vraag of en 

hoe dergelijke verplichtingen moeten 

worden opgelegd, analyseren zij of andere 

vormen van toegang tot wholesale-inputs 

op dezelfde of een verwante 

wholesalemarkt reeds afdoende zouden 

zijn om het geconstateerde probleem op 

retailniveau aan te pakken. De beoordeling 

omvat bestaande of toekomstige 

commerciële aanbiedingen inzake toegang, 

gereguleerde toegang krachtens artikel 59 

of bestaande dan wel beoogde 

gereguleerde toegang tot andere wholesale-

inputs krachtens dit artikel. Zij betrekken 

met name de volgende factoren in hun 

overwegingen: 

2. Wanneer de nationale regelgevende 

instanties overwegen of het passend is één 

of meer van de in lid 1 genoemde, 

eventueel specifieke, verplichtingen op te 

leggen, en in het bijzonder bij de evaluatie, 

in overeenstemming met het 

evenredigheidsbeginsel, van de vraag of en 

hoe dergelijke verplichtingen moeten 

worden opgelegd, analyseren zij of andere 

vormen van toegang tot wholesale-inputs 

op dezelfde of een verwante 

wholesalemarkt reeds afdoende zouden 

zijn om het geconstateerde probleem op 

retailniveau aan te pakken. De beoordeling 

omvat bestaande commerciële 

aanbiedingen inzake toegang, gereguleerde 

toegang krachtens artikel 59 of bestaande 

gereguleerde toegang tot andere wholesale-

inputs krachtens dit artikel, maar wordt 

voortdurend aangepast aan ingrijpende 

veranderingen op de markt. Zij betrekken 

met name de volgende factoren in hun 
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overwegingen: 

Or. en 

Motivering 

Article 71 provides that, in their assessment, NRAs should include existing or prospective 

commercial access offers and existing or contemplated regulated access. Including 

prospective offers and contemplated access however reduces predictability and legal 

certainty for providers of electronic communications services and networks. Consequently, 

only existing commercial access offers or regulated access should be taken into account. In 

addition, this provision should expressly provide that such assessment should at all times 

reflect significant market changes so as to avoid the situation that obligations that are no 

longer justified are maintained. 

 

Amendement   947 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 2 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer de nationale regelgevende 

instanties overwegen of het passend is één 

of meer van de in lid 1 genoemde, 

eventueel specifieke, verplichtingen op te 

leggen, en in het bijzonder bij de evaluatie, 

in overeenstemming met het 

evenredigheidsbeginsel, van de vraag of en 

hoe dergelijke verplichtingen moeten 

worden opgelegd, analyseren zij of andere 

vormen van toegang tot wholesale-inputs 

op dezelfde of een verwante 

wholesalemarkt reeds afdoende zouden 

zijn om het geconstateerde probleem op 

retailniveau aan te pakken. De beoordeling 

omvat bestaande of toekomstige 

commerciële aanbiedingen inzake toegang, 

gereguleerde toegang krachtens artikel 59 

of bestaande dan wel beoogde gereguleerde 

toegang tot andere wholesale-inputs 

krachtens dit artikel. Zij betrekken met 

name de volgende factoren in hun 

overwegingen: 

2. Wanneer de nationale regelgevende 

instanties overwegen of het passend is één 

of meer van de in lid 1 genoemde, 

eventueel specifieke, verplichtingen op te 

leggen, en in het bijzonder bij de evaluatie, 

in overeenstemming met het 

evenredigheidsbeginsel, van de vraag of en 

hoe dergelijke verplichtingen moeten 

worden opgelegd, analyseren zij of andere 

vormen van toegang tot wholesale-inputs 

op dezelfde of een verwante 

wholesalemarkt reeds afdoende zouden 

zijn om het geconstateerde probleem op de 

betrokken markten aan te pakken. De 

beoordeling omvat bestaande of 

toekomstige commerciële aanbiedingen 

inzake toegang, gereguleerde toegang 

krachtens artikel 59 of bestaande dan wel 

beoogde gereguleerde toegang tot andere 

wholesale-inputs krachtens dit artikel. Zij 

betrekken met name de volgende factoren 

in hun overwegingen: 
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Or. en 

Motivering 

Vaak zijn meerdere retailmarkten gekoppeld aan één grotere wholesalemarkt, die zich sneller 

en in meerdere opzichten kan ontwikkelen terwijl er belemmeringen voor de toegang tot de 

wholesalemarkt in kwestie blijven bestaan. Vandaar dat de uitsluitende nadruk op de 

retailmarkt niet gepast is en dient te worden vervangen door duurzame concurrentie op lange 

termijn op de betrokken markten. In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit 

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

van de tekst. 

 

Amendement   948 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 2 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de technische en economische 

levensvatbaarheid van het gebruik of de 

installatie van concurrerende faciliteiten, 

in het licht van het tempo van de 

marktontwikkeling, rekening houdend 

met de aard van en het soort 

interconnectie en/of toegang, inclusief de 

levensvatbaarheid van andere 

toeleveringsproducten zoals toegang tot 

kabelgoten; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   949 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 2 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de verwachte technologische 

ontwikkeling die van invloed is op het 

Schrappen 
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ontwerp en beheer van netwerken; 

Or. en 

 

Amendement   950 

Pavel Telička 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 2 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de verwachte technologische 

ontwikkeling die van invloed is op het 

ontwerp en beheer van netwerken; 

b) de technologische ontwikkeling die 

van invloed is op het ontwerp en beheer 

van netwerken; 

Or. en 

 

Amendement   951 

Fulvio Martusciello 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 2 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de verwachte technologische 

ontwikkeling die van invloed is op het 

ontwerp en beheer van netwerken; 

b) de technologische ontwikkeling die 

van invloed is op het ontwerp en beheer 

van netwerken; 

Or. en 

 

Amendement   952 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 2 – letter b bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) de noodzaak om 

technologieneutraliteit te waarborgen 
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door toegangvragende partijen in staat te 

stellen hun eigen netwerk te ontwerpen en 

te beheren; 

Or. en 

Motivering 

Niettegenstaande de vrijheid van AMM-exploitanten om hun eigen netwerkarchitectuur te 

ontwikkelen, dienen de regelgevende instanties ervoor te zorgen dat de vastgestelde 

corrigerende maatregelen toekomstgericht zijn en prikkels bieden voor het ontwikkelen van 

een open en flexibele netwerkarchitectuur die de vaststelling van minder bezwarende en 

complexe corrigerende maatregelen mogelijk maakt. 

 

Amendement   953 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 2 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) de haalbaarheid van de 

voorgestelde toegangverlening, rekening 

houdend met de beschikbare capaciteit; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   954 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 2 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) de door de eigenaar van de 

faciliteit verrichte initiële investering, 

rekening houdend met de verrichte 

overheidsinvesteringen en de aan de 

investering verbonden risico's, in het 

bijzonder rekening houdend met 

investeringen in en risiconiveaus 

Schrappen 
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betreffende netwerken met zeer hoge 

capaciteit; 

Or. en 

 

Amendement   955 

Fulvio Martusciello 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 2 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) de door de eigenaar van de faciliteit 

verrichte initiële investering, rekening 

houdend met de verrichte 

overheidsinvesteringen en de aan de 

investering verbonden risico’s, in het 

bijzonder rekening houdend met 

investeringen in en risiconiveaus 

betreffende netwerken met zeer hoge 

capaciteit; 

d) de door de eigenaar van de faciliteit 

verrichte initiële investering, rekening 

houdend met de verrichte 

overheidsinvesteringen en de aan de 

investering verbonden risico's; 

Or. en 

 

Amendement   956 

Pavel Telička 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 2 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) de door de eigenaar van de faciliteit 

verrichte initiële investering, rekening 

houdend met de verrichte 

overheidsinvesteringen en de aan de 

investering verbonden risico's, in het 

bijzonder rekening houdend met 

investeringen in en risiconiveaus 

betreffende netwerken met zeer hoge 

capaciteit; 

d) de door de eigenaar van de faciliteit 

verrichte initiële investering, rekening 

houdend met de verrichte 

overheidsinvesteringen en de aan de 

investering verbonden risico's; 

Or. en 
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Amendement   957 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 2 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) de door de eigenaar van de faciliteit 

verrichte initiële investering, rekening 

houdend met de verrichte 

overheidsinvesteringen en de aan de 

investering verbonden risico's, in het 

bijzonder rekening houdend met 

investeringen in en risiconiveaus 

betreffende netwerken met zeer hoge 

capaciteit; 

d) de door de eigenaar van de faciliteit 

verrichte initiële investering, rekening 

houdend met de verrichte 

overheidsinvesteringen en de aan de 

investering verbonden risico's; 

Or. en 

Motivering 

Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat virtuele producten worden beschouwd als 

vervanging voor passieve toegangsproducten (in plaats van als aanvulling). 

 

Amendement   958 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 2 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) de door de eigenaar van de faciliteit 

verrichte initiële investering, rekening 

houdend met de verrichte 

overheidsinvesteringen en de aan de 

investering verbonden risico’s, in het 

bijzonder rekening houdend met 

investeringen in en risiconiveaus 

betreffende netwerken met zeer hoge 

capaciteit; 

d) de door de eigenaar van de faciliteit 

verrichte initiële investering, rekening 

houdend met de verrichte 

overheidsinvesteringen en de aan de 

investering verbonden risico's, in het 

bijzonder rekening houdend met 

investeringen; 
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Or. en 

 

Amendement   959 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 2 – letter e 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) de noodzaak om op de lange 

termijn de concurrentie in stand te 

houden, met speciale aandacht voor 

economisch doeltreffende concurrentie op 

basis van de infrastructuur en voor 

duurzame concurrentie op basis van 

mede-investeringen in netwerken; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   960 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 2 – letter e 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) de noodzaak om op de lange 

termijn de concurrentie in stand te houden, 

met speciale aandacht voor economisch 

doeltreffende concurrentie op basis van de 

infrastructuur en voor duurzame 

concurrentie op basis van mede-

investeringen in netwerken; 

e) de noodzaak om op de lange 

termijn de concurrentie in stand te houden, 

met speciale aandacht voor economisch 

doeltreffende concurrentie op basis van de 

infrastructuur en voor duurzame 

concurrentie, bijvoorbeeld op basis van 

mede-investeringen in netwerken en 

andere innovatieve commerciële 

bedrijfsmodellen; 

Or. en 

 

Amendement   961 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 2 – letter e 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) de noodzaak om op de lange 

termijn de concurrentie in stand te houden, 

met speciale aandacht voor economisch 

doeltreffende concurrentie op basis van de 

infrastructuur en voor duurzame 

concurrentie op basis van mede-

investeringen in netwerken; 

e) de noodzaak om op de lange 

termijn de concurrentie in stand te houden, 

met speciale aandacht voor economisch 

doeltreffende concurrentie op basis van de 

infrastructuur en voor duurzame 

concurrentie op basis van innovatieve 

commerciële bedrijfsmodellen zoals, maar 

niet uitsluitend, mede-investeringen in 

netwerken; 

Or. en 

Motivering 

Op grond van overweging 166 dient rekening te worden gehouden met recentelijk gesloten 

vrijwillige overeenkomsten tussen exploitanten om meer flexibiliteit in de regelgeving 

mogelijk te maken. Mede-investeringen zijn daar een voorbeeld van. 

 

Amendement   962 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 2 – letter e 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) de noodzaak om op de lange 

termijn de concurrentie in stand te houden, 

met speciale aandacht voor economisch 

doeltreffende concurrentie op basis van de 

infrastructuur en voor duurzame 

concurrentie op basis van mede-

investeringen in netwerken; 

e) de noodzaak om op de lange 

termijn de concurrentie in stand te houden, 

met speciale aandacht voor economisch 

doeltreffende concurrentie op basis van de 

infrastructuur; 

Or. en 

Motivering 

Dit is noodzakelijk, omdat sommige mede-investeringsregelingen ertoe kunnen leiden dat er 

onvoldoende concurrentie op de markt is. 
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Amendement   963 

Pavel Telička 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 2 – letter e 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) de noodzaak om op de lange 

termijn de concurrentie in stand te houden, 

met speciale aandacht voor economisch 

doeltreffende concurrentie op basis van de 

infrastructuur en voor duurzame 

concurrentie op basis van mede-

investeringen in netwerken; 

e) de noodzaak om op de lange 

termijn de concurrentie in stand te houden, 

met speciale aandacht voor economisch 

doeltreffende concurrentie op basis van de 

infrastructuur; 

Or. en 

 

Amendement   964 

Fulvio Martusciello 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 2 – letter e 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) de noodzaak om op de lange 

termijn de concurrentie in stand te houden, 

met speciale aandacht voor economisch 

doeltreffende concurrentie op basis van de 

infrastructuur en voor duurzame 

concurrentie op basis van mede-

investeringen in netwerken; 

e) de noodzaak om op de lange 

termijn de concurrentie in stand te houden, 

met speciale aandacht voor economisch 

doeltreffende concurrentie op basis van de 

infrastructuur; 

Or. en 

 

Amendement   965 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een richtlijn 
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Artikel 71 – lid 2 – letter e 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) de noodzaak om op de lange 

termijn de concurrentie in stand te houden, 

met speciale aandacht voor economisch 

doeltreffende concurrentie op basis van de 

infrastructuur en voor duurzame 

concurrentie op basis van mede-

investeringen in netwerken; 

e) de noodzaak om op de lange 

termijn de concurrentie in stand te houden, 

met speciale aandacht voor economisch 

doeltreffende concurrentie op basis van de 

infrastructuur; 

Or. en 

Motivering 

Concerning, co-investment schemes: some of them have the potential to create ineffectively 

competitive market outcomes. The Commission’s proposal includes criteria in Annex IV as 

well as conditions against which co-investment offers should be judged (compliance with 

which would entitle the co-investment to effectively benefit from a regulatory holiday). 

However, these do not provide sufficient competition protections to warrant a relaxation of 

SMP regulation. It is also worth bearing in mind that co-investments by their nature can lead 

to coordinated behaviour, which in turn could produce uncompetitive outcomes. Ultimately, 

the resulting reduction in competition could lead to higher prices and less innovation and 

choice for end-users. In its opinion BoR (16) 213 (p. 7), BEREC recognises “[T]he risk is that 

in seeking to incentivise investment through regulatory forbearance, the Commission’s 

proposals could undermine competition, which in turn would impact on the virtuous cycle of 

competition- and demand driven investment. The Commission’s proposals would therefore 

undermine their own ultimate goal of increasing high-speed connectivity.” 

 

Amendement   966 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 2 – letter e 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) de noodzaak om op de lange 

termijn de concurrentie in stand te houden, 

met speciale aandacht voor economisch 

doeltreffende concurrentie op basis van de 

infrastructuur en voor duurzame 

concurrentie op basis van mede-

investeringen in netwerken; 

e) de noodzaak om op de lange 

termijn de concurrentie in stand te houden, 

met speciale aandacht voor economisch 

doeltreffende concurrentie op basis van de 

infrastructuur; 
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Or. en 

Motivering 

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

dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst. 

 

Amendement   967 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 2 – letter f 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) in voorkomend geval, ter zake 

geldende intellectuele-eigendomsrechten; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   968 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 2 – letter g 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

g) het verlenen van pan-Europese 

diensten. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   969 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 2 – letter g bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 g bis) het voorhanden zijn van een ruime 

keuze aan aanbiedingen en aanbieders op 

het gebied van vaste en mobiele toegang, 

voor elke Europese consument, ongeacht 

zijn verblijfplaats; 

Or. en 

 

Amendement   970 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 2 – letter g ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 g ter) de ontwikkeling van een 

democratische samenleving in het digitale 

tijdperk die alle Europese burgers vrije 

toegang tot informatie en vrijheid van 

meningsuiting biedt. 

Or. en 

 

Amendement   971 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Met het oog op de belangen op 

lange termijn van de eindgebruikers 

dienen de nationale regelgevende 

instanties meer de nadruk te leggen op het 

aanmoedigen van netwerkinvesteringen 

door alle exploitanten. Regulering mag 

niet ten koste gaan van innovatieve 

ontwikkelingen, met name netwerken met 
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zeer hoge capaciteit, 

softwaregedefinieerde netwerken en 

netwerkfunctievirtualisering. Alleen 

indien dat strikt noodzakelijk is voor de 

instandhouding van de concurrentie en 

indien er geen alternatieve 

toegangsmogelijkheden zijn, waaronder 

toegang op basis van commerciële 

overeenkomsten, dient gereguleerde 

toegang op een passende en evenwichtige 

manier, d.w.z. via één bepaalde 

netwerklaag, te worden gehandhaafd. 

Gereguleerde toegang via meerdere 

netwerklagen heeft tot een onnodig hoge 

complexiteit geleid met betrekking tot de 

samenhang tussen gereguleerde 

wholesaleproducten in verschillende 

netwerklagen en belemmert de flexibiliteit 

en commerciële vrijheid in de dynamische 

telecomsector onnodig. Beperking van de 

toegang tot één bepaalde netwerklaag die 

de best mogelijke oplossing voor het op 

retailniveau geconstateerde probleem 

biedt, zal de kosten van regelgeving en de 

kans dat marktdeelnemers de regelgeving 

uitbuiten, aanmerkelijk verminderen, 

hetgeen zal leiden tot efficiëntere en 

passendere resultaten. In dit verband 

dienen de nationale regelgevende 

instanties te beoordelen of actieve dan wel 

passieve toegang gezien de nationale of 

plaatselijke omstandigheden geschikter is. 

Aangezien ontbundeling afroming van de 

meest winstgevende klanten tegen 

gemiddelde kosten in de hand werkt en 

derhalve ten koste gaat van de 

netwerkinvesteringen, moet het niet 

langer verplicht worden gesteld 

ontbundelde toegang te verlenen, omdat 

deze verplichting investeringsmodellen op 

basis van product- en prijsdifferentiatie 

ondermijnt. 

Or. en 

 

Amendement   972 
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Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 71 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Als een exploitant in 

overeenstemming met de bepalingen van 

dit artikel de verplichting wordt opgelegd 

toegang te verlenen, kunnen de nationale 

regelgevende instanties technische of 

operationele voorwaarden opleggen aan 

de aanbieder en/of de gebruikers van die 

toegang, wanneer dat nodig is om de 

normale werking van het netwerk te 

garanderen. Verplichtingen om specifieke 

technische normen of specificaties te 

volgen moeten in overeenstemming zijn 

met de overeenkomstig artikel 39 

vastgestelde normen en specificaties. 

3. Dit laat de mogelijkheid onverlet 

dat de nationale regelgevende instanties 

daarnaast in overweging nemen elk van 

de verplichtingen overeenkomstig 

artikel 72 op te leggen aan exploitanten. 

Or. en 

 

Amendement   973 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 72 – lid 1 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Een nationale regelgevende instantie kan 

overeenkomstig artikel 66 verplichtingen 

inzake het terugverdienen van kosten en 

prijscontrole opleggen, inclusief 

verplichtingen inzake kostenoriëntering 

van prijzen en 

kostentoerekeningssystemen, voor het 

verlenen van specifieke interconnectie- 

en/of toegangtypes, wanneer uit een 

marktanalyse blijkt dat de betrokken 

exploitant de prijzen door het ontbreken 

van werkelijke concurrentie op een 

buitensporig hoog peil kan handhaven of 

Een nationale regelgevende instantie kan 

overeenkomstig artikel 66 verplichtingen 

inzake het terugverdienen van kosten en 

prijscontrole opleggen, inclusief 

verplichtingen inzake 

kostentoerekeningssystemen, voor het 

verlenen van specifieke interconnectie- 

en/of toegangtypes, wanneer uit een 

marktanalyse blijkt dat werkelijke 

concurrentie ontbreekt. Een nationale 

regelgevende instantie kan alleen 

prijscontrole opleggen indien deze billijke 

en redelijke prijzen waarborgt en de 



 

AM\1122811NL.docx 91/203 PE602.952v01-00 

 NL 

de marges kan uithollen, ten nadele van de 

eindgebruikers. 
investeringen niet nadelig beïnvloedt. Bij 

toepassing van prijscontrole dient 

cumulatief aan de volgende voorwaarden 

te zijn voldaan: 

a) prijscontrole zorgt ervoor dat alle 

investeringen in verband met de 

implementatie van nieuwe netwerken 

kunnen worden terugverdiend en dekt de 

met deze investeringen gemoeide risico's 

volledig; 

b) prijscontrole werkt niet in de hand 

dat de investerende exploitant in het 

nadeel verkeert ten opzichte van niet-

investerende exploitanten of dat 

investeringen in het geheel niet 

plaatsvinden; 

c) prijscontrole vermijdt 

buitensporige winstmarges voor 

toegangvragende partijen ten nadele van 

de investerende exploitant en vormt een 

getrouwe afspiegeling van de 

verschillende risico's die de verschillende 

toegangvragende partijen lopen. 

Or. en 

 

Amendement   974 

Patrizia Toia 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 72 – lid 1 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer zij bepalen of verplichtingen 

inzake prijscontrole passend zouden zijn, 

houden de nationale regelgevende 

instanties rekening met de belangen van 

de eindgebruikers op de lange termijn op 

het gebied van de implementatie en 

toepassing van 

nieuwegeneratienetwerken, en met name 

van netwerken met zeer hoge capaciteit. 

In het bijzonder om t investeringen door 

de exploitant in nieuwegeneratienetwerken 

ook aan te moedigen, houden de nationale 

Om investeringen door de exploitant in 

nieuwegeneratienetwerken ook aan te 

moedigen, houden de nationale 

regelgevende instanties rekening met de 

door de exploitant gedane investeringen. 

Wanneer de nationale regelgevende 

instanties van mening zijn dat prijscontrole 

passend is, laten zij toe dat de exploitant 

een redelijke opbrengst krijgt uit zijn 

kapitaalinbreng, waarbij zij de specifieke 

risico's van een bepaald nieuw 

netwerkproject waarin wordt geïnvesteerd 
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regelgevende instanties rekening met de 

door de exploitant gedane investeringen. 

Wanneer de nationale regelgevende 

instanties van mening zijn dat prijscontrole 

passend is, laten zij toe dat de exploitant 

een redelijke opbrengst krijgt uit zijn 

kapitaalinbreng, waarbij zij de specifieke 

risico's van een bepaald nieuw 

netwerkproject waarin wordt geïnvesteerd 

in aanmerking nemen. 

in aanmerking nemen. 

Or. en 

Motivering 

De beginselen van kostenoriëntering en economische repliceerbaarheid moeten het NRI's 

mogelijk maken lage consumentenprijzen te garanderen. 

 

Amendement   975 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 72 – lid 1 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer zij bepalen of verplichtingen 

inzake prijscontrole passend zouden zijn, 

houden de nationale regelgevende 

instanties rekening met de belangen van 

de eindgebruikers op de lange termijn op 

het gebied van de implementatie en 

toepassing van 

nieuwegeneratienetwerken, en met name 

van netwerken met zeer hoge capaciteit. 

In het bijzonder om t investeringen door 

de exploitant in nieuwegeneratienetwerken 

ook aan te moedigen, houden de nationale 

regelgevende instanties rekening met de 

door de exploitant gedane investeringen. 

Wanneer de nationale regelgevende 

instanties van mening zijn dat prijscontrole 

passend is, laten zij toe dat de exploitant 

een redelijke opbrengst krijgt uit zijn 

kapitaalinbreng, waarbij zij de specifieke 

risico's van een bepaald nieuw 

Om investeringen door de exploitant in 

nieuwegeneratienetwerken ook aan te 

moedigen, houden de nationale 

regelgevende instanties rekening met de 

door de exploitant gedane investeringen. 

Wanneer de nationale regelgevende 

instanties van mening zijn dat prijscontrole 

passend is, laten zij toe dat de exploitant 

een redelijke opbrengst krijgt uit zijn 

kapitaalinbreng, waarbij zij de specifieke 

risico's van een bepaald nieuw 

netwerkproject waarin wordt geïnvesteerd 

in aanmerking nemen. 
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netwerkproject waarin wordt geïnvesteerd 

in aanmerking nemen. 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement heeft tot doel te voorkomen dat kostenoriëntering wordt geschrapt en wordt 

vervangen door economische-repliceerbaarheidstoetsen, want deze toetsen kunnen niet in de 

plaats treden van prijscontrole. 

 

Amendement   976 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 72 – lid 1 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer zij bepalen of verplichtingen 

inzake prijscontrole passend zouden zijn, 

houden de nationale regelgevende 

instanties rekening met de belangen van 

de eindgebruikers op de lange termijn op 

het gebied van de implementatie en 

toepassing van 

nieuwegeneratienetwerken, en met name 

van netwerken met zeer hoge capaciteit. 

In het bijzonder om t investeringen door 

de exploitant in nieuwegeneratienetwerken 

ook aan te moedigen, houden de nationale 

regelgevende instanties rekening met de 

door de exploitant gedane investeringen. 

Wanneer de nationale regelgevende 

instanties van mening zijn dat prijscontrole 

passend is, laten zij toe dat de exploitant 

een redelijke opbrengst krijgt uit zijn 

kapitaalinbreng, waarbij zij de specifieke 

risico's van een bepaald nieuw 

netwerkproject waarin wordt geïnvesteerd 

in aanmerking nemen. 

Om investeringen door de exploitant in 

nieuwegeneratienetwerken ook aan te 

moedigen, houden de nationale 

regelgevende instanties rekening met de 

door de exploitant gedane investeringen. 

Wanneer de nationale regelgevende 

instanties van mening zijn dat prijscontrole 

passend is, laten zij toe dat de exploitant 

een redelijke opbrengst krijgt uit zijn 

kapitaalinbreng, waarbij zij de specifieke 

risico's van een bepaald nieuw 

netwerkproject waarin wordt geïnvesteerd 

in aanmerking nemen. 

Or. en 
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Motivering 

Prijscontrole is een onlosmakelijk onderdeel van toegangsregulering en mag niet afhankelijk 

worden gemaakt van andere criteria. 

 

Amendement   977 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 72 – lid 1 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer zij bepalen of verplichtingen 

inzake prijscontrole passend zouden zijn, 

houden de nationale regelgevende 

instanties rekening met de belangen van de 

eindgebruikers op de lange termijn op het 

gebied van de implementatie en toepassing 

van nieuwegeneratienetwerken, en met 

name van netwerken met zeer hoge 

capaciteit. In het bijzonder om t 

investeringen door de exploitant in 

nieuwegeneratienetwerken ook aan te 

moedigen, houden de nationale 

regelgevende instanties rekening met de 

door de exploitant gedane investeringen. 

Wanneer de nationale regelgevende 

instanties van mening zijn dat 

prijscontrole passend is, laten zij toe dat 

de exploitant een redelijke opbrengst 

krijgt uit zijn kapitaalinbreng, waarbij zij 

de specifieke risico's van een bepaald 

nieuw netwerkproject waarin wordt 

geïnvesteerd in aanmerking nemen. 

Wanneer zij bepalen of verplichtingen 

inzake prijscontrole passend zouden zijn, 

houden de nationale regelgevende 

instanties rekening met de belangen van de 

eindgebruikers op de lange termijn op het 

gebied van de implementatie en toepassing 

van nieuwegeneratienetwerken, en met 

name van netwerken met zeer hoge 

capaciteit. In het bijzonder om 

investeringen door de exploitant in 

nieuwegeneratienetwerken ook aan te 

moedigen, houden de nationale 

regelgevende instanties rekening met de 

door de exploitant gedane investeringen. 

Or. en 

Motivering 

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

dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst. 

 

Amendement   978 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 72 – lid 1 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer zij bepalen of verplichtingen 

inzake prijscontrole passend zouden zijn, 

houden de nationale regelgevende 

instanties rekening met de belangen van de 

eindgebruikers op de lange termijn op het 

gebied van de implementatie en toepassing 

van nieuwegeneratienetwerken, en met 

name van netwerken met zeer hoge 

capaciteit. In het bijzonder om 

investeringen door de exploitant in 

nieuwegeneratienetwerken ook aan te 

moedigen, houden de nationale 

regelgevende instanties rekening met de 

door de exploitant gedane investeringen. 

Wanneer de nationale regelgevende 

instanties van mening zijn dat prijscontrole 

passend is, laten zij toe dat de exploitant 

een redelijke opbrengst krijgt uit zijn 

kapitaalinbreng, waarbij zij de specifieke 

risico's van een bepaald nieuw 

netwerkproject waarin wordt geïnvesteerd 

in aanmerking nemen. 

Wanneer zij bepalen of verplichtingen 

inzake prijscontrole passend zouden zijn, 

houden de nationale regelgevende 

instanties rekening met de belangen van de 

eindgebruikers op de lange termijn op het 

gebied van investeringen in de 

implementatie en toepassing van 

nieuwegeneratienetwerken. In het 

bijzonder om investeringen door de 

exploitant in nieuwegeneratienetwerken 

ook aan te moedigen, houden de nationale 

regelgevende instanties rekening met de 

door de exploitant gedane investeringen. 

Wanneer de nationale regelgevende 

instanties van mening zijn dat prijscontrole 

passend is, laten zij toe dat de exploitant 

een redelijke opbrengst krijgt uit zijn 

kapitaalinbreng, waarbij zij de specifieke 

risico's van een bepaald nieuw 

netwerkproject waarin wordt geïnvesteerd 

in aanmerking nemen. 

Or. en 

 

Amendement   979 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 72 – lid 1 – alinea 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De nationale regelgevende instanties 

leggen op grond van dit artikel geen 

verplichtingen op of houden die in stand 

wanneer zij vaststellen dat er een 

aantoonbare retailprijsbeperking is en één 

of meerdere overeenkomstig de artikelen 

67 tot en met 71 opgelegde verplichtingen, 

Schrappen 
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inclusief met name een overeenkomstig 

artikel 68 opgelegde economische-

repliceerbaarheidstoets, waarborgen dat 

toegang op doeltreffende en niet-

discriminerende wijze plaatsvindt. 

Or. en 

Motivering 

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

dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst. 

 

Amendement   980 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 72 – lid 1 – alinea 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De nationale regelgevende instanties 

leggen op grond van dit artikel geen 

verplichtingen op of houden die in stand 

wanneer zij vaststellen dat er een 

aantoonbare retailprijsbeperking is en één 

of meerdere overeenkomstig de artikelen 

67 tot en met 71 opgelegde verplichtingen, 

inclusief met name een overeenkomstig 

artikel 68 opgelegde economische-

repliceerbaarheidstoets, waarborgen dat 

toegang op doeltreffende en niet-

discriminerende wijze plaatsvindt. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Current provisions for co-investment practices do not allow non-profit or local ISPs to 

participate in the investments, restricting this opportunity only to larger and incumbent 

actors. Although Community Networks (CN) and local actors have proven succesful in 

connecting underprivileged communities both in urban and rural areas, it would be only 

normal to considered them equal members of the telecoms ecosystem, thus giving them fair 

and equal access to co-investment opportunities. 
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Moreover, co-investment in a certain area must be considered as an oligopoly of a few 

powerful actors that work as a cartel. 

This is thus not acceptable to reduce the obligations. Furthermore, the access to co-

investment agreement shall be affordable for small operators. 

 

Amendement   981 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 72 – lid 1 – alinea 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De nationale regelgevende instanties 

leggen op grond van dit artikel geen 

verplichtingen op of houden die in stand 

wanneer zij vaststellen dat er een 

aantoonbare retailprijsbeperking is en één 

of meerdere overeenkomstig de artikelen 

67 tot en met 71 opgelegde verplichtingen, 

inclusief met name een overeenkomstig 

artikel 68 opgelegde economische-

repliceerbaarheidstoets, waarborgen dat 

toegang op doeltreffende en niet-

discriminerende wijze plaatsvindt. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement heeft tot doel te voorkomen dat kostenoriëntering wordt geschrapt en wordt 

vervangen door economische-repliceerbaarheidstoetsen, want deze toetsen kunnen niet in de 

plaats treden van prijscontrole. 

 

Amendement   982 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 72 – lid 1 – alinea 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De nationale regelgevende instanties 

leggen op grond van dit artikel geen 

De nationale regelgevende instanties 

leggen op grond van dit artikel geen 
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verplichtingen op of houden die in stand 

wanneer zij vaststellen dat er een 

aantoonbare retailprijsbeperking is en één 

of meerdere overeenkomstig de artikelen 

67 tot en met 71 opgelegde verplichtingen, 

inclusief met name een overeenkomstig 

artikel 68 opgelegde economische-

repliceerbaarheidstoets, waarborgen dat 

toegang op doeltreffende en niet-

discriminerende wijze plaatsvindt. 

verplichtingen op of houden die in stand, 

hetzij voor nieuwe netwerkelementen 

wanneer de uitrol van netwerken 

bijdraagt aan de beschikbaarheid van 

netwerken met zeer hoge capaciteit hetzij 

wanneer zij vaststellen dat er een 

aantoonbare retailprijsbeperking is en één 

of meerdere overeenkomstig de 

artikelen 67 tot en met 71 opgelegde 

verplichtingen, inclusief met name een 

overeenkomstig artikel 68 opgelegde 

economische-repliceerbaarheidstoets, 

waarborgen dat toegang op doeltreffende, 

niet-discriminerende wijze plaatsvindt. 

Or. en 

 

Amendement   983 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 72 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Wanneer voor een exploitant een 

verplichting inzake kostenoriëntering van 

zijn tarieven geldt, is het aan hem om aan 

te tonen dat de tarieven worden bepaald 

op basis van de kosten verhoogd met een 

redelijk investeringsrendement. Voor de 

berekening van de kosten verbonden aan 

efficiënte dienstverlening, kunnen de 

nationale regelgevende instanties 

boekhoudkundige 

kostenberekeningsmethoden gebruiken 

die los staan van de door de onderneming 

gebruikte methoden. De nationale 

regelgevende instanties kunnen van een 

exploitant verlangen dat deze volledige 

verantwoording aflegt over zijn tarieven 

en indien nodig dat deze worden 

aangepast. 

Schrappen 

Or. en 
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Amendement   984 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 72 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 72 bis 

 Overige verplichtingen inzake de toegang 

 1. Een nationale regelgevende 

instantie kan, overeenkomstig artikel 66, 

de verplichting opleggen: 

 a) derden toegang te verlenen tot 

bepaalde actieve netwerkelementen en/of -

diensten; 

 b) op groothandelsbasis bepaalde 

diensten aan te bieden voor doorverkoop 

door derden; 

 c) te goeder trouw te onderhandelen 

met ondernemingen die verzoeken om 

toegang; 

 d) reeds verleende toegang tot 

faciliteiten niet in te trekken; 

 e) open toegang te verlenen tot 

technische interfaces, protocollen of 

andere kerntechnologieën die onmisbaar 

zijn voor de interoperabiliteit van diensten 

of virtuele netwerkdiensten; 

 f) collocatie of andere vormen van 

gedeeld gebruik van bijbehorende 

faciliteiten aan te bieden; 

 g) bepaalde diensten aan te bieden 

die nodig zijn voor de interoperabiliteit 

van de aan gebruikers geleverde eind-tot-

eind-diensten, inclusief faciliteiten voor 

softwaregeëmuleerde netwerken of 

roaming binnen mobiele netwerken; 

 h) toegang te verlenen tot 

operationele ondersteuningssystemen of 

vergelijkbare softwaresystemen die nodig 
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zijn om billijke concurrentie bij het 

aanbieden van diensten te waarborgen; 

 i) te zorgen voor interconnectie van 

netwerken of netwerkfaciliteiten; 

 j) toegang te verschaffen aan 

verwante diensten zoals identiteit, locatie 

en presentie-informatiediensten. 

 De nationale regelgevende instanties 

kunnen aan die verplichtingen 

voorwaarden verbinden aangaande 

billijkheid, redelijkheid en opportuniteit. 

 2. Zij betrekken met name de 

volgende factoren in hun overwegingen: 

 a) de technische en economische 

levensvatbaarheid van het gebruik of de 

installatie van concurrerende faciliteiten, 

in het licht van het tempo van de 

marktontwikkeling, rekening houdend 

met de aard van en het soort 

interconnectie en/of toegang, inclusief de 

levensvatbaarheid van andere 

toeleveringsproducten zoals toegang tot 

kabelgoten; 

 b) de technologische ontwikkeling die 

van invloed is op het ontwerp en beheer 

van netwerken; 

 c) de haalbaarheid van de 

voorgestelde toegangverlening, rekening 

houdend met de beschikbare capaciteit; 

 d) de door de eigenaar van de 

faciliteit verrichte initiële investering, 

rekening houdend met de verrichte 

overheidsinvesteringen en de aan de 

investering verbonden risico's; 

 e) de noodzaak om op de lange 

termijn de concurrentie in stand te 

houden, met speciale aandacht voor 

economisch doeltreffende concurrentie op 

basis van de infrastructuur; 

 f) in voorkomend geval, ter zake 

geldende intellectuele-eigendomsrechten; 

 g) het verlenen van pan-Europese 

diensten. 
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Or. en 

 

Amendement   985 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 73 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

[...] Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   986 

Edouard Martin 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 73 – lid 1 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer een nationale regelgevende 

instantie verplichtingen inzake het 

terugverdienen van kosten en prijscontrole 

oplegt aan exploitanten die zijn 

aangewezen als exploitanten met 

aanmerkelijke marktmacht op een markt 

voor gespreksafgifte op wholesaleniveau, 

stelt zij maximale symmetrische 

afgiftetarieven vast op basis van de kosten 

die door een efficiënte exploitant worden 

gemaakt. De evaluatie van efficiënte 

kosten wordt gebaseerd op waarden van de 

huidige kosten. De kostenmethodologie 

voor de berekening van efficiënte kosten 

wordt gebaseerd op een bottom-up 

modelleringsaanpak waarbij gebruik wordt 

gemaakt van met het verkeer 

samenhangende incrementele 

langetermijnkosten van de verstrekking 

van gespreksafgifte op wholesaleniveau 

aan derden. 

Wanneer een nationale regelgevende 

instantie verplichtingen inzake het 

terugverdienen van kosten en prijscontrole 

oplegt op een markt voor gespreksafgifte 

op wholesaleniveau, stelt zij maximale 

symmetrische afgiftetarieven vast op basis 

van de kosten die door een efficiënte 

exploitant worden gemaakt. De evaluatie 

van efficiënte kosten wordt gebaseerd op 

waarden van de huidige kosten. De 

kostenmethodologie voor de berekening 

van efficiënte kosten wordt gebaseerd op 

een bottom-up modelleringsaanpak waarbij 

gebruik wordt gemaakt van met het verkeer 

samenhangende incrementele 

langetermijnkosten van de verstrekking 

van gespreksafgifte op wholesaleniveau 

aan derden. 
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Or. en 

 

Amendement   987 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 73 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Uiterlijk op [datum] stelt de 

Commissie, na raadpleging van Berec, 

overeenkomstig artikel 109 gedelegeerde 

handelingen vast met betrekking tot een 

enkel maximaal afgiftetarief dat door de 

nationale regelgevende instanties wordt 

opgelegd aan ondernemingen die zijn 

aangemerkt als ondernemingen met 

aanmerkelijke marktmacht op 

respectievelijk de markt voor vaste en 

mobiele spraakafgifte in de Unie. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   988 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 73 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Uiterlijk op [datum] stelt de 

Commissie, na raadpleging van Berec, 

overeenkomstig artikel 109 gedelegeerde 

handelingen vast met betrekking tot een 

enkel maximaal afgiftetarief dat door de 

nationale regelgevende instanties wordt 

opgelegd aan ondernemingen die zijn 

aangemerkt als ondernemingen met 

aanmerkelijke marktmacht op 

respectievelijk de markt voor vaste en 

mobiele spraakafgifte in de Unie. 

Schrappen 
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Or. en 

 

Amendement   989 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 73 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Wanneer de Commissie dergelijke 

gedelegeerde handelingen vaststelt, leeft 

zij de in lid 1, alinea 1, vastgestelde 

beginselen na en voldoet zij aan de in 

bijlage III vastgestelde criteria en 

parameters. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   990 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 73 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Wanneer de Commissie dergelijke 

gedelegeerde handelingen vaststelt, leeft 

zij de in lid 1, alinea 1, vastgestelde 

beginselen na en voldoet zij aan de in 

bijlage III vastgestelde criteria en 

parameters. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   991 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 73 – lid 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Bij de toepassing van lid 2 zorgt de 

Commissie ervoor dat het enkele 

gespreksafgiftetarief in mobiele 

netwerken niet hoger is dan 0,0123 EUR 

per minuut en het enkele 

gespreksafgiftetarief in vaste netwerken 

niet hoger is dan 0,0014 EUR per minuut. 

De Commissie houdt rekening met het 

gewogen gemiddelde van de maximale 

afgiftetarieven in vaste en mobiele 

netwerken, vastgesteld overeenkomstige 

de in lid 1, alinea 1, bedoelde beginselen, 

en voor de hele Unie toegepast in het 

kader van het voor de eerste keer 

vastleggen van het enkele maximale 

afgiftetarief. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   992 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 73 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Bij de toepassing van lid 2 zorgt de 

Commissie ervoor dat het enkele 

gespreksafgiftetarief in mobiele 

netwerken niet hoger is dan 0,0123 EUR 

per minuut en het enkele 

gespreksafgiftetarief in vaste netwerken 

niet hoger is dan 0,0014 EUR per minuut. 

De Commissie houdt rekening met het 

gewogen gemiddelde van de maximale 

afgiftetarieven in vaste en mobiele 

netwerken, vastgesteld overeenkomstige 

de in lid 1, alinea 1, bedoelde beginselen, 

en voor de hele Unie toegepast in het 

kader van het voor de eerste keer 

vastleggen van het enkele maximale 

afgiftetarief. 

Schrappen 
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Or. en 

Motivering 

Dit maximumtarief moet worden vastgesteld middels een gedelegeerde handeling en niet 

middels de overkoepelende wetgeving. In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement 

is dit amendement noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 

logica van de tekst. 

 

Amendement   993 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 73 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Bij de toepassing van lid 2 zorgt de 

Commissie ervoor dat het enkele 

gespreksafgiftetarief in mobiele netwerken 

niet hoger is dan 0,0123 EUR per minuut 

en het enkele gespreksafgiftetarief in vaste 

netwerken niet hoger is dan 0,0014 EUR 

per minuut. De Commissie houdt rekening 

met het gewogen gemiddelde van de 

maximale afgiftetarieven in vaste en 

mobiele netwerken, vastgesteld 

overeenkomstige de in lid 1, alinea 1, 

bedoelde beginselen, en voor de hele Unie 

toegepast in het kader van het voor de 

eerste keer vastleggen van het enkele 

maximale afgiftetarief. 

4. De Commissie zorgt ervoor dat het 

enkele gespreksafgiftetarief in mobiele 

netwerken niet hoger is dan 0,01 EUR per 

minuut en het enkele gespreksafgiftetarief 

in vaste netwerken niet hoger is dan 

0,0012 EUR per minuut. 

Or. en 

 

Amendement   994 

Krišjānis Kariņš 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 73 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Bij de toepassing van lid 2 zorgt de 

Commissie ervoor dat het enkele 

4. Bij de toepassing van lid 2 zorgt de 

Commissie ervoor dat het enkele 
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gespreksafgiftetarief in mobiele netwerken 

niet hoger is dan 0,0123 EUR per minuut 

en het enkele gespreksafgiftetarief in vaste 

netwerken niet hoger is dan 0,0014 EUR 

per minuut. De Commissie houdt rekening 

met het gewogen gemiddelde van de 

maximale afgiftetarieven in vaste en 

mobiele netwerken, vastgesteld 

overeenkomstige de in lid 1, alinea 1, 

bedoelde beginselen, en voor de hele Unie 

toegepast in het kader van het voor de 

eerste keer vastleggen van het enkele 

maximale afgiftetarief. 

gespreksafgiftetarief in mobiele netwerken 

niet hoger is dan 0,0094 EUR per minuut 

en het enkele gespreksafgiftetarief in vaste 

netwerken niet hoger is dan 0,0014 EUR 

per minuut. De Commissie houdt rekening 

met het gewogen gemiddelde van de 

maximale afgiftetarieven in vaste en 

mobiele netwerken, vastgesteld 

overeenkomstige de in lid 1, alinea 1, 

bedoelde beginselen, en voor de hele Unie 

toegepast in het kader van het voor de 

eerste keer vastleggen van het enkele 

maximale afgiftetarief. 

Or. en 

 

Amendement   995 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 73 – lid 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Bij de vaststelling van 

gedelegeerde handelingen overeenkomstig 

lid 2 houdt de Commissie rekening met 

het totale aantal eindgebruikers in elke 

lidstaat teneinde een adequate weging van 

de maximale afgiftetarieven te 

waarborgen, alsmede met nationale 

omstandigheden die significante 

verschillen tussen de lidstaten tot gevolg 

hebben wat betreft het bepalen van de 

maximale afgiftetarieven in de Unie 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   996 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 73 – lid 5 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Bij de vaststelling van 

gedelegeerde handelingen overeenkomstig 

lid 2 houdt de Commissie rekening met 

het totale aantal eindgebruikers in elke 

lidstaat teneinde een adequate weging van 

de maximale afgiftetarieven te 

waarborgen, alsmede met nationale 

omstandigheden die significante 

verschillen tussen de lidstaten tot gevolg 

hebben wat betreft het bepalen van de 

maximale afgiftetarieven in de Unie 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   997 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 73 – lid 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De Commissie kan Berec 

verzoeken om een economisch model te 

ontwikkelen teneinde de Commissie bij te 

staan bij het bepalen van de maximale 

afgiftetarieven in de Unie. De Commissie 

houdt rekening met door Berec, de 

nationale regelgevende instanties of 

rechtstreeks door ondernemingen die 

elektronische-communicatienetwerken en 

-diensten aanbieden verstrekte 

marktinformatie. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   998 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 73 – lid 7 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. De Commissie beoordeelt de 

krachtens dit artikel vastgestelde 

gedelegeerde handelingen om de vijf jaar. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   999 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 73 – lid 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. De Commissie beoordeelt de 

krachtens dit artikel vastgestelde 

gedelegeerde handelingen om de vijf jaar. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   1000 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 74 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 74 Schrappen 

Regelgeving inzake nieuwe 

netwerkelementen 

 

1. Een nationale regelgevende 

instantie legt geen verplichtingen op ten 

aanzien van nieuwe netwerkelementen die 

deel uitmaken van de relevante markt 

waarop zij overeenkomstig de artikel 66 

en de artikelen 67 tot en met 72 beoogt 

verplichtingen op te leggen of te 

handhaven, en die de exploitant die is 

aangewezen als exploitant met 

aanmerkelijke marktmacht op de 

relevante markt heeft geïmplementeerd of 
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beoogt te implementeren, indien 

cumulatief aan de volgende voorwaarden 

is voldaan: 

a) de implementatie van de nieuwe 

netwerkelementen staat open voor 

aanbiedingen betreffende mede-

investeringen door middel van een 

transparant proces en op voorwaarden die 

de duurzame concurrentie op lange 

termijn bevorderen, met inbegrip van 

onder meer billijke, redelijke en niet-

discriminerende voorwaarden die worden 

aangeboden aan potentiële mede-

investeerders, flexibiliteit wat betreft de 

waarde en looptijd van de verbintenissen 

die door elke mede-investeerder worden 

aangegaan, de mogelijkheid om dergelijke 

verbintenissen in de toekomst uit te 

breiden en verlening van wederzijdse 

rechten door de mede-investeerders na de 

implementatie van infrastructuur die is 

medegefinancierd; 

 

b) de implementatie van de nieuwe 

netwerkelementen draagt aanzienlijk bij 

tot de implementatie van netwerken met 

zeer hoge capaciteit; 

 

c) toegangvragende partijen die niet 

deelnemen aan de mede-investering, 

kunnen profiteren van dezelfde kwaliteit, 

snelheid, voorwaarden en bereik onder de 

eindgebruikers als voorafgaand aan de 

implementatie, door middel van 

commerciële overeenkomsten op basis van 

billijke en redelijke voorwaarden of via 

gereguleerde toegang die door de 

nationale regelgevende instantie wordt 

gehandhaafd of aangepast; 

 

bij de beoordeling van de in lid 1, onder 

a), bedoelde aanbiedingen betreffende 

mede-investeringen en processen 

waarborgen de nationale regelgevende 

instanties dat die aanbiedingen en 

processen voldoen aan de in bijlage IV 

vastgestelde criteria. 

 

Or. en 
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Motivering 

Dit is noodzakelijk, omdat dit artikel de weg kan vrijmaken voor nieuwe glasvezelnetwerken 

zonder dat de NRI's de mogelijkheid hebben doelmatig in te grijpen, mocht dat nodig zijn. 

 

Amendement   1001 

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

Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 74 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 74 Schrappen 

Regelgeving inzake nieuwe 

netwerkelementen 

 

1. Een nationale regelgevende 

instantie legt geen verplichtingen op ten 

aanzien van nieuwe netwerkelementen die 

deel uitmaken van de relevante markt 

waarop zij overeenkomstig de artikel 66 

en de artikelen 67 tot en met 72 beoogt 

verplichtingen op te leggen of te 

handhaven, en die de exploitant die is 

aangewezen als exploitant met 

aanmerkelijke marktmacht op de 

relevante markt heeft geïmplementeerd of 

beoogt te implementeren, indien 

cumulatief aan de volgende voorwaarden 

is voldaan: 

 

a) de implementatie van de nieuwe 

netwerkelementen staat open voor 

aanbiedingen betreffende mede-

investeringen door middel van een 

transparant proces en op voorwaarden die 

de duurzame concurrentie op lange 

termijn bevorderen, met inbegrip van 

onder meer billijke, redelijke en niet-

discriminerende voorwaarden die worden 

aangeboden aan potentiële mede-

investeerders, flexibiliteit wat betreft de 

waarde en looptijd van de verbintenissen 

die door elke mede-investeerder worden 

aangegaan, de mogelijkheid om dergelijke 
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verbintenissen in de toekomst uit te 

breiden en verlening van wederzijdse 

rechten door de mede-investeerders na de 

implementatie van infrastructuur die is 

medegefinancierd; 

b) de implementatie van de nieuwe 

netwerkelementen draagt aanzienlijk bij 

tot de implementatie van netwerken met 

zeer hoge capaciteit; 

 

c) toegangvragende partijen die niet 

deelnemen aan de mede-investering, 

kunnen profiteren van dezelfde kwaliteit, 

snelheid, voorwaarden en bereik onder de 

eindgebruikers als voorafgaand aan de 

implementatie, door middel van 

commerciële overeenkomsten op basis van 

billijke en redelijke voorwaarden of via 

gereguleerde toegang die door de 

nationale regelgevende instantie wordt 

gehandhaafd of aangepast; 

 

bij de beoordeling van de in lid 1, onder 

a), bedoelde aanbiedingen betreffende 

mede-investeringen en processen 

waarborgen de nationale regelgevende 

instanties dat die aanbiedingen en 

processen voldoen aan de in bijlage IV 

vastgestelde criteria. 

 

Or. en 

Motivering 

Het huidige kader voorkomt mede-investeringen niet. Het is mogelijk dat het artikel nieuwe 

glasvezelnetwerken bevordert, maar het biedt NRI's niet de mogelijkheid doelmatig in te 

grijpen, mocht dat nodig zijn. De moeilijkheid is dat de verwijzing in artikel 74, onder b), 

naar "de implementatie van netwerken met zeer hoge capaciteit" een rangorde aanbrengt in 

de in artikel 3 vastgestelde regelgevingsdoelstellingen. Daarnaast kunnen mede-investeringen 

door hun aard leiden tot gecoördineerd gedrag, dat op zijn beurt de concurrentie kan 

schaden. 

 

Amendement   1002 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 74 – titel 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Regelgeving inzake nieuwe 

netwerkelementen 

Regelgeving inzake nieuwe elementen van 

netwerken met zeer hoge capaciteit 

Or. en 

Motivering 

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

dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst. 

 

Amendement   1003 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 74 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een nationale regelgevende 

instantie legt geen verplichtingen op ten 

aanzien van nieuwe netwerkelementen die 

deel uitmaken van de relevante markt 

waarop zij overeenkomstig de artikel 66 

en de artikelen 67 tot en met 72 beoogt 

verplichtingen op te leggen of te 

handhaven, en die de exploitant die is 

aangewezen als exploitant met 

aanmerkelijke marktmacht op de 

relevante markt heeft geïmplementeerd of 

beoogt te implementeren, indien 

cumulatief aan de volgende voorwaarden 

is voldaan: 

Schrappen 

a) de implementatie van de nieuwe 

netwerkelementen staat open voor 

aanbiedingen betreffende mede-

investeringen door middel van een 

transparant proces en op voorwaarden die 

de duurzame concurrentie op lange 

termijn bevorderen, met inbegrip van 

onder meer billijke, redelijke en niet-

discriminerende voorwaarden die worden 
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aangeboden aan potentiële mede-

investeerders, flexibiliteit wat betreft de 

waarde en looptijd van de verbintenissen 

die door elke mede-investeerder worden 

aangegaan, de mogelijkheid om dergelijke 

verbintenissen in de toekomst uit te 

breiden en verlening van wederzijdse 

rechten door de mede-investeerders na de 

implementatie van infrastructuur die is 

medegefinancierd; 

b) de implementatie van de nieuwe 

netwerkelementen draagt aanzienlijk bij 

tot de implementatie van netwerken met 

zeer hoge capaciteit; 

 

c) toegangvragende partijen die niet 

deelnemen aan de mede-investering, 

kunnen profiteren van dezelfde kwaliteit, 

snelheid, voorwaarden en bereik onder de 

eindgebruikers als voorafgaand aan de 

implementatie, door middel van 

commerciële overeenkomsten op basis van 

billijke en redelijke voorwaarden of via 

gereguleerde toegang die door de 

nationale regelgevende instantie wordt 

gehandhaafd of aangepast; 

 

bij de beoordeling van de in lid 1, onder 

a), bedoelde aanbiedingen betreffende 

mede-investeringen en processen 

waarborgen de nationale regelgevende 

instanties dat die aanbiedingen en 

processen voldoen aan de in bijlage IV 

vastgestelde criteria. 

 

Or. en 

Motivering 

The proposed provisions on “new network elements” in Article 74 are problematic firstly 

because the concept remains undefined. Secondly, Article 74 impedes NRAs from intervening 

on “new network elements” if there are co-investment offers. This could be problematic 

because SMP operators can use their market position to the detriment of smaller companies. 

Operators investing in VHC networks should not profit from regulatory holidays. The 

successful ex-ante regulatory regime should apply as much to VHC networks as to Next 

Generation Networks and legacy networks (e.g. copper). 

The explicit reference made in Art 74 (b) to the “deployment of very high capacity networks” 

establishes a hierarchy between the regulatory objectives set out in Article 3. 
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In addition, co-investment schemes are diverse, and some of them have the potential to create 

ineffectively competitive market outcomes. While the Commission’s proposal includes criteria 

in Annex IV as well as conditions against which co-investment offers should be judged 

(compliance with which would entitle the co-investment to effectively benefit from a 

regulatory holiday), these do not provide sufficient competition protections to warrant a 

relaxation of SMP regulation. It is also worth bearing in mind that co-investments by their 

nature can lead to coordinated behaviour, which in turn could produce uncompetitive 

outcomes. Deregulation subject to weak safeguards has to be prevented. Independent from the 

concept of co-investment, commercial agreements must not artificially lead to non-SMP 

findings and to the removal of the wholesale access obligations that are necessary to enable 

and maintain sustainable competition and thus consumer well-being in the form of lower 

prices, increased choice and more innovative products. 

 

Amendement   1004 

Fulvio Martusciello 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 74 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een nationale regelgevende 

instantie legt geen verplichtingen op ten 

aanzien van nieuwe netwerkelementen die 

deel uitmaken van de relevante markt 

waarop zij overeenkomstig de artikel 66 

en de artikelen 67 tot en met 72 beoogt 

verplichtingen op te leggen of te 

handhaven, en die de exploitant die is 

aangewezen als exploitant met 

aanmerkelijke marktmacht op de 

relevante markt heeft geïmplementeerd of 

beoogt te implementeren, indien 

cumulatief aan de volgende voorwaarden 

is voldaan: 

Schrappen 

a) de implementatie van de nieuwe 

netwerkelementen staat open voor 

aanbiedingen betreffende mede-

investeringen door middel van een 

transparant proces en op voorwaarden die 

de duurzame concurrentie op lange 

termijn bevorderen, met inbegrip van 

onder meer billijke, redelijke en niet-

discriminerende voorwaarden die worden 

aangeboden aan potentiële mede-

investeerders, flexibiliteit wat betreft de 
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waarde en looptijd van de verbintenissen 

die door elke mede-investeerder worden 

aangegaan, de mogelijkheid om dergelijke 

verbintenissen in de toekomst uit te 

breiden en verlening van wederzijdse 

rechten door de mede-investeerders na de 

implementatie van infrastructuur die is 

medegefinancierd; 

b) de implementatie van de nieuwe 

netwerkelementen draagt aanzienlijk bij 

tot de implementatie van netwerken met 

zeer hoge capaciteit; 

 

c) toegangvragende partijen die niet 

deelnemen aan de mede-investering, 

kunnen profiteren van dezelfde kwaliteit, 

snelheid, voorwaarden en bereik onder de 

eindgebruikers als voorafgaand aan de 

implementatie, door middel van 

commerciële overeenkomsten op basis van 

billijke en redelijke voorwaarden of via 

gereguleerde toegang die door de 

nationale regelgevende instantie wordt 

gehandhaafd of aangepast; 

 

bij de beoordeling van de in lid 1, onder 

a), bedoelde aanbiedingen betreffende 

mede-investeringen en processen 

waarborgen de nationale regelgevende 

instanties dat die aanbiedingen en 

processen voldoen aan de in bijlage IV 

vastgestelde criteria. 

 

Or. en 

 

Amendement   1005 

Edouard Martin 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 74 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Een nationale regelgevende instantie legt 

geen verplichtingen op ten aanzien van 

nieuwe netwerkelementen die deel 

uitmaken van de relevante markt waarop 

Een nationale regelgevende instantie legt 

geen verplichtingen op ten aanzien van 

nieuwe netwerkelementen die deel 

uitmaken van de relevante markt waarop 
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zij overeenkomstig de artikel 66 en de 

artikelen 67 tot en met 72 beoogt 

verplichtingen op te leggen of te 

handhaven, en die de exploitant die is 

aangewezen als exploitant met 

aanmerkelijke marktmacht op de relevante 

markt heeft geïmplementeerd of beoogt te 

implementeren, indien cumulatief aan de 

volgende voorwaarden is voldaan: 

zij overeenkomstig de artikel 66 en de 

artikelen 67 tot en met 72 beoogt 

verplichtingen op te leggen of te 

handhaven, en die de exploitant die is 

aangewezen als exploitant met 

aanmerkelijke marktmacht op de relevante 

markt heeft geïmplementeerd of beoogt te 

implementeren, indien de nationale 

regelgevende instantie vaststelt dat 

cumulatief aan de volgende voorwaarden is 

voldaan: 

Or. en 

 

Amendement   1006 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 74 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Een nationale regelgevende instantie legt 

geen verplichtingen op ten aanzien van 

nieuwe netwerkelementen die deel 

uitmaken van de relevante markt waarop 

zij overeenkomstig de artikel 66 en de 

artikelen 67 tot en met 72 beoogt 

verplichtingen op te leggen of te 

handhaven, en die de exploitant die is 

aangewezen als exploitant met 

aanmerkelijke marktmacht op de relevante 

markt heeft geïmplementeerd of beoogt te 

implementeren, indien cumulatief aan de 

volgende voorwaarden is voldaan: 

Een nationale regelgevende instantie mag, 

ongeacht haar bevoegdheden om achteraf 

toezicht uit te oefenen, geen verplichtingen 

opleggen ten aanzien van nieuwe 

netwerkelementen die deel uitmaken van 

de relevante markt waarop zij 

overeenkomstig de artikel 66 en de 

artikelen 67 tot en met 72 beoogt 

verplichtingen op te leggen of te 

handhaven, en die de exploitant die is 

aangewezen als exploitant met 

aanmerkelijke marktmacht op de relevante 

markt heeft geïmplementeerd of beoogt te 

implementeren, indien cumulatief aan de 

volgende voorwaarden is voldaan: 

Or. en 

 

Amendement   1007 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 
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Artikel 74 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Een nationale regelgevende instantie legt 

geen verplichtingen op ten aanzien van 

nieuwe netwerkelementen die deel 

uitmaken van de relevante markt waarop 

zij overeenkomstig de artikel 66 en de 

artikelen 67 tot en met 72 beoogt 

verplichtingen op te leggen of te 

handhaven, en die de exploitant die is 

aangewezen als exploitant met 

aanmerkelijke marktmacht op de relevante 

markt heeft geïmplementeerd of beoogt te 

implementeren, indien cumulatief aan de 

volgende voorwaarden is voldaan: 

Een nationale regelgevende instantie die 

beoogt verplichtingen op te leggen of te 

handhaven ten aanzien van nieuwe 

netwerkelementen met zeer hoge capaciteit 

overeenkomstig de artikel 66 en de 

artikelen 67 tot en met 72, en die de 

exploitant die is aangewezen als exploitant 

met aanmerkelijke marktmacht op de 

relevante markt heeft geïmplementeerd of 

beoogt te implementeren, dient rekening te 

houden met de volgende cumulatieve 

voorwaarden om ervoor te zorgen dat 

dergelijke verplichtingen evenredig en 

verantwoord zijn: 

Or. en 

Motivering 

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

dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst. 

 

Amendement   1008 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 74 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Een nationale regelgevende instantie legt 

geen verplichtingen op ten aanzien van 

nieuwe netwerkelementen die deel 

uitmaken van de relevante markt waarop 

zij overeenkomstig de artikel 66 en de 

artikelen 67 tot en met 72 beoogt 

verplichtingen op te leggen of te 

handhaven, en die de exploitant die is 

aangewezen als exploitant met 

aanmerkelijke marktmacht op de relevante 

markt heeft geïmplementeerd of beoogt te 

implementeren, indien cumulatief aan de 

Een nationale regelgevende instantie kan 

besluiten geen verplichtingen op te leggen 

ten aanzien van nieuwe netwerkelementen 

die deel uitmaken van de relevante markt 

waarop zij overeenkomstig de artikel 66 en 

de artikelen 67 tot en met 72 beoogt 

verplichtingen op te leggen of te 

handhaven, en die de exploitant die is 

aangewezen als exploitant met 

aanmerkelijke marktmacht op de relevante 

markt heeft geïmplementeerd of beoogt te 

implementeren, indien cumulatief aan de 
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volgende voorwaarden is voldaan: volgende voorwaarden is voldaan: 

Or. en 

 

Amendement   1009 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 74 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Een nationale regelgevende instantie legt 

geen verplichtingen op ten aanzien van 

nieuwe netwerkelementen die deel 

uitmaken van de relevante markt waarop 

zij overeenkomstig de artikel 66 en de 

artikelen 67 tot en met 72 beoogt 

verplichtingen op te leggen of te 

handhaven, en die de exploitant die is 

aangewezen als exploitant met 

aanmerkelijke marktmacht op de relevante 

markt heeft geïmplementeerd of beoogt te 

implementeren, indien cumulatief aan de 

volgende voorwaarden is voldaan: 

Een nationale regelgevende instantie kan 

besluiten geen verplichtingen op te leggen 

ten aanzien van nieuwe netwerkelementen 

die deel uitmaken van de relevante markt 

waarop zij overeenkomstig de artikel 66 en 

de artikelen 67 tot en met 72 beoogt 

verplichtingen op te leggen of te 

handhaven, en die de exploitant die is 

aangewezen als exploitant met 

aanmerkelijke marktmacht op de relevante 

markt heeft geïmplementeerd of beoogt te 

implementeren, indien cumulatief aan de 

volgende voorwaarden is voldaan: 

Or. en 

 

Amendement   1010 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 74 – lid 1 – alinea 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de implementatie van de nieuwe 

netwerkelementen staat open voor 

aanbiedingen betreffende mede-

investeringen door middel van een 

transparant proces en op voorwaarden die 

de duurzame concurrentie op lange termijn 

bevorderen, met inbegrip van onder meer 

billijke, redelijke en niet-discriminerende 

a) de implementatie van de nieuwe 

netwerkelementen 

i) wordt uitgevoerd door een 

gemeenschappelijke onderneming die is 

opgericht door twee of meer 

ondernemingen met gedeelde eigendom, 

en waarbij een of meer ondernemingen 

die aan de gemeenschappelijke 
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voorwaarden die worden aangeboden aan 

potentiële mede-investeerders, flexibiliteit 

wat betreft de waarde en looptijd van de 

verbintenissen die door elke mede-

investeerder worden aangegaan, de 

mogelijkheid om dergelijke verbintenissen 

in de toekomst uit te breiden en verlening 

van wederzijdse rechten door de mede-

investeerders na de implementatie van 

infrastructuur die is medegefinancierd; 

onderneming deelnemen, 

wholesaletoegang verschaffen of op 

retailniveau concurreren; of 
ii) staat open voor aanbiedingen 

betreffende mede-investeringen door 

middel van een transparant proces en op 

voorwaarden die de duurzame concurrentie 

op lange termijn bevorderen, met inbegrip 

van onder meer billijke, redelijke en niet-

discriminerende voorwaarden die worden 

aangeboden aan potentiële mede-

investeerders, flexibiliteit wat betreft de 

waarde en looptijd van de verbintenissen 

die door elke mede-investeerder worden 

aangegaan, de mogelijkheid om dergelijke 

verbintenissen in de toekomst uit te breiden 

en verlening van wederzijdse rechten door 

de mede-investeerders na de implementatie 

van infrastructuur die is medegefinancierd; 

of 

iii) wordt uitgevoerd door één 

onderneming die een wholesaleaanbod 

aanbiedt op vergelijkbare voorwaarden 

als voor mede-investeringen in punt ii) die 

de concurrentie op lange termijn 

bevorderen, met inbegrip van onder meer 

billijke, redelijke en niet-discriminerende 

voorwaarden die worden aangeboden aan 

potentiële toegangvragende partijen; 

flexibiliteit wat betreft de waarde en 

looptijd van de verbintenissen die door 

elke toegangvragende partij worden 

aangegaan; de mogelijkheid om 

dergelijke verbintenissen in de toekomst 

uit te breiden; 

Or. en 

 

Amendement   1011 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 74 – lid 1 – alinea 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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a) de implementatie van de nieuwe 

netwerkelementen staat open voor 

aanbiedingen betreffende mede-

investeringen door middel van een 

transparant proces en op voorwaarden die 

de duurzame concurrentie op lange termijn 

bevorderen, met inbegrip van onder meer 

billijke, redelijke en niet-discriminerende 

voorwaarden die worden aangeboden aan 

potentiële mede-investeerders, flexibiliteit 

wat betreft de waarde en looptijd van de 

verbintenissen die door elke mede-

investeerder worden aangegaan, de 

mogelijkheid om dergelijke verbintenissen 

in de toekomst uit te breiden en verlening 

van wederzijdse rechten door de mede-

investeerders na de implementatie van 

infrastructuur die is medegefinancierd; 

a) de implementatie van de nieuwe 

netwerkelementen: 

i) staat open voor aanbiedingen 

betreffende mede-investeringen door 

middel van een transparant proces en op 

voorwaarden die de duurzame concurrentie 

op lange termijn bevorderen, met inbegrip 

van onder meer billijke, redelijke en niet-

discriminerende voorwaarden die worden 

aangeboden aan potentiële mede-

investeerders, flexibiliteit wat betreft de 

waarde en looptijd van de verbintenissen 

die door elke mede-investeerder worden 

aangegaan, de mogelijkheid om dergelijke 

verbintenissen in de toekomst uit te breiden 

en verlening van wederzijdse rechten door 

de mede-investeerders na de implementatie 

van infrastructuur die is medegefinancierd; 

overeenstemming met de criteria van 

bijlage IV; of 

ii) wordt uitgevoerd door één 

onderneming die een wholesaleaanbod 

aanbiedt op voorwaarden die de 

concurrentie op lange termijn bevorderen, 

met inbegrip van onder meer billijke, 

redelijke en niet-discriminerende 

voorwaarden die worden aangeboden aan 

potentiële toegangvragende partijen; 

mechanismen voor risicodeling; 

flexibiliteit wat betreft de waarde en 

looptijd van de verbintenissen die door 

elke toegangvragende partij worden 

aangegaan; de mogelijkheid om 

dergelijke verbintenissen in de toekomst 

uit te breiden; 

Or. en 

Motivering 

Zoals aangegeven in artikel 72, lid 2, onder e), dient op grond van overweging 166 rekening 

gehouden te worden met recentelijk gesloten vrijwillige overeenkomsten tussen exploitanten 

om meer flexibiliteit in de regelgeving mogelijk te maken. Mede-investeringen zijn een 

mogelijk voorbeeld van een commerciële overeenkomst. 

 

Amendement   1012 
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Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 74 – lid 1 – alinea 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de implementatie van de nieuwe 

netwerkelementen staat open voor 

aanbiedingen betreffende mede-

investeringen door middel van een 

transparant proces en op voorwaarden die 

de duurzame concurrentie op lange 

termijn bevorderen, met inbegrip van 

onder meer billijke, redelijke en niet-

discriminerende voorwaarden die worden 

aangeboden aan potentiële mede-

investeerders, flexibiliteit wat betreft de 

waarde en looptijd van de verbintenissen 

die door elke mede-investeerder worden 

aangegaan, de mogelijkheid om dergelijke 

verbintenissen in de toekomst uit te 

breiden en verlening van wederzijdse 

rechten door de mede-investeerders na de 

implementatie van infrastructuur die is 

medegefinancierd; 

a) de implementatie van de nieuwe 

netwerkelementen; 

Or. en 

 

Amendement   1013 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 74 – lid 1 – alinea 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de implementatie van de nieuwe 

netwerkelementen staat open voor 

aanbiedingen betreffende mede-

investeringen door middel van een 

transparant proces en op voorwaarden die 

de duurzame concurrentie op lange termijn 

bevorderen, met inbegrip van onder meer 

billijke, redelijke en niet-discriminerende 

voorwaarden die worden aangeboden aan 

a) de implementatie van de nieuwe 

netwerkelementen staat open voor 

aanbiedingen betreffende mede-

investeringen door middel van een 

transparant proces en op voorwaarden die 

de duurzame concurrentie op lange termijn 

bevorderen, met inbegrip van onder meer 

billijke, redelijke en niet-discriminerende 

voorwaarden die worden aangeboden aan 
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potentiële mede-investeerders, flexibiliteit 

wat betreft de waarde en looptijd van de 

verbintenissen die door elke mede-

investeerder worden aangegaan, de 

mogelijkheid om dergelijke verbintenissen 

in de toekomst uit te breiden en verlening 

van wederzijdse rechten door de mede-

investeerders na de implementatie van 

infrastructuur die is medegefinancierd; 

potentiële mede-investeerders, flexibiliteit 

wat betreft de waarde en looptijd van de 

verbintenissen die door elke mede-

investeerder worden aangegaan, de 

mogelijkheid om dergelijke verbintenissen 

in de toekomst uit te breiden en verlening 

van wederzijdse rechten door de mede-

investeerders na de implementatie van 

infrastructuur die is medegefinancierd. 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   1014 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 74 – lid 1 – alinea 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de implementatie van de nieuwe 

netwerkelementen staat open voor 

aanbiedingen betreffende mede-

investeringen door middel van een 

transparant proces en op voorwaarden die 
de duurzame concurrentie op lange termijn 

bevorderen, met inbegrip van onder meer 

billijke, redelijke en niet-discriminerende 

voorwaarden die worden aangeboden aan 

potentiële mede-investeerders, flexibiliteit 

wat betreft de waarde en looptijd van de 

a) de implementatie van de nieuwe 

netwerkelementen geschiedt door middel 

van mede-investeringen, die zorgen voor 

doeltreffende en duurzame concurrentie op 

de relevante productmarkt of waarvoor er 

in dit verband een bijbehorende 

verwachting bestaat. Dit is het geval 

wanneer is voldaan aan de in bijlage IV 

vastgestelde criteria; 
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verbintenissen die door elke mede-

investeerder worden aangegaan, de 

mogelijkheid om dergelijke verbintenissen 

in de toekomst uit te breiden en verlening 

van wederzijdse rechten door de mede-

investeerders na de implementatie van 

infrastructuur die is medegefinancierd; 

Or. de 

 

Amendement   1015 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 74 – lid 1 – alinea 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de implementatie van de nieuwe 

netwerkelementen staat open voor 

aanbiedingen betreffende mede-

investeringen door middel van een 

transparant proces en op voorwaarden die 

de duurzame concurrentie op lange 

termijn bevorderen, met inbegrip van 

onder meer billijke, redelijke en niet-

discriminerende voorwaarden die worden 

aangeboden aan potentiële mede-

investeerders, flexibiliteit wat betreft de 

waarde en looptijd van de verbintenissen 

die door elke mede-investeerder worden 

aangegaan, de mogelijkheid om dergelijke 

verbintenissen in de toekomst uit te breiden 

en verlening van wederzijdse rechten door 

de mede-investeerders na de implementatie 

van infrastructuur die is medegefinancierd; 

a) de implementatie van de nieuwe 

netwerkelementen is onderworpen aan een 

overeenkomst betreffende mede-

investering waarbij de voorwaarden 

betreffende mede-investering openstaan 

voor alle potentiële mede-investeerders en 

worden overeengekomen tussen 

ondernemingen op basis van billijke, 

redelijke en niet-discriminerende 

voorwaarden, waaronder technische en 

financiële, die de duurzame concurrentie 

op lange termijn bevorderen, flexibiliteit 

wat betreft de waarde en looptijd van de 

verbintenissen die door elke mede-

investeerder worden aangegaan, de 

mogelijkheid om dergelijke verbintenissen 

in de toekomst uit te breiden en verlening 

van wederzijdse rechten door de mede-

investeerders na de implementatie van 

infrastructuur die is medegefinancierd; 

Or. en 

Motivering 

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

dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst. 
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Amendement   1016 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 74 – lid 1 – alinea 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de implementatie van de nieuwe 

netwerkelementen staat open voor 

aanbiedingen betreffende mede-

investeringen door middel van een 

transparant proces en op voorwaarden die 

de duurzame concurrentie op lange termijn 

bevorderen, met inbegrip van onder meer 

billijke, redelijke en niet-discriminerende 

voorwaarden die worden aangeboden aan 

potentiële mede-investeerders, flexibiliteit 

wat betreft de waarde en looptijd van de 

verbintenissen die door elke mede-

investeerder worden aangegaan, de 

mogelijkheid om dergelijke verbintenissen 

in de toekomst uit te breiden en verlening 

van wederzijdse rechten door de mede-

investeerders na de implementatie van 

infrastructuur die is medegefinancierd; 

a) bij de implementatie van de nieuwe 

netwerkelementen worden door middel van 

een transparant proces 

investeringsmodellen gebruikt die de 

duurzame concurrentie op lange termijn 

bevorderen. Daartoe behoren onder meer 

mede-investeringsmodellen die worden 

gekenmerkt door billijke, redelijke en niet-

discriminerende voorwaarden die worden 

aangeboden aan potentiële mede-

investeerders, flexibiliteit wat betreft de 

waarde en looptijd van de verbintenissen 

die door elke mede-investeerder worden 

aangegaan, de mogelijkheid om dergelijke 

verbintenissen in de toekomst uit te breiden 

en verlening van wederzijdse rechten door 

de mede-investeerders na de implementatie 

van infrastructuur die is medegefinancierd; 

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   1017 

Edouard Martin 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 74 – lid 1 – alinea 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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a) de implementatie van de nieuwe 

netwerkelementen staat open voor 

aanbiedingen betreffende mede-

investeringen door middel van een 

transparant proces en op voorwaarden die 

de duurzame concurrentie op lange termijn 

bevorderen, met inbegrip van onder meer 

billijke, redelijke en niet-discriminerende 

voorwaarden die worden aangeboden aan 

potentiële mede-investeerders, flexibiliteit 

wat betreft de waarde en looptijd van de 

verbintenissen die door elke mede-

investeerder worden aangegaan, de 

mogelijkheid om dergelijke verbintenissen 

in de toekomst uit te breiden en verlening 

van wederzijdse rechten door de mede-

investeerders na de implementatie van 

infrastructuur die is medegefinancierd; 

a) de implementatie van de nieuwe 

netwerkelementen is onderworpen aan een 

overeenkomst betreffende mede-

investering door middel van een 

transparant proces en op voorwaarden die 

de duurzame concurrentie op lange termijn 

bevorderen, met inbegrip van onder meer 

billijke, redelijke en niet-discriminerende 

voorwaarden die worden aangeboden aan 

potentiële mede-investeerders, flexibiliteit 

wat betreft de waarde en looptijd van de 

verbintenissen die door elke mede-

investeerder worden aangegaan, de 

mogelijkheid om dergelijke verbintenissen 

in de toekomst uit te breiden en verlening 

van wederzijdse rechten door de mede-

investeerders na de implementatie van 

infrastructuur die is medegefinancierd; 

Or. en 

 

Amendement   1018 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 74 – lid 1 – alinea 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de implementatie van de nieuwe 

netwerkelementen staat open voor 

aanbiedingen betreffende mede-

investeringen door middel van een 

transparant proces en op voorwaarden die 

de duurzame concurrentie op lange termijn 

bevorderen, met inbegrip van onder meer 

billijke, redelijke en niet-discriminerende 

voorwaarden die worden aangeboden aan 

potentiële mede-investeerders, flexibiliteit 

wat betreft de waarde en looptijd van de 

verbintenissen die door elke mede-

investeerder worden aangegaan, de 

mogelijkheid om dergelijke verbintenissen 

in de toekomst uit te breiden en verlening 

van wederzijdse rechten door de mede-

investeerders na de implementatie van 

a) de implementatie van de nieuwe 

netwerkelementen staat open voor een 

overeenkomst betreffende mede-

investering door middel van een 

transparant proces en op voorwaarden die 

de duurzame concurrentie op lange termijn 

bevorderen, met inbegrip van onder meer 

billijke, redelijke en niet-discriminerende 

voorwaarden die worden aangeboden aan 

potentiële mede-investeerders, flexibiliteit 

wat betreft de waarde en looptijd van de 

verbintenissen die door elke mede-

investeerder worden aangegaan, de 

mogelijkheid om dergelijke verbintenissen 

in de toekomst uit te breiden en verlening 

van wederzijdse rechten door de mede-

investeerders na de implementatie van 
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infrastructuur die is medegefinancierd; infrastructuur die is medegefinancierd; 

Or. en 

 

Amendement   1019 

Gunnar Hökmark, Michał Boni, Bendt Bendtsen 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 74 – lid 1 – alinea 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de implementatie van de nieuwe 

netwerkelementen staat open voor 

aanbiedingen betreffende mede-

investeringen door middel van een 

transparant proces en op voorwaarden die 

de duurzame concurrentie op lange termijn 

bevorderen, met inbegrip van onder meer 

billijke, redelijke en niet-discriminerende 

voorwaarden die worden aangeboden aan 

potentiële mede-investeerders, flexibiliteit 

wat betreft de waarde en looptijd van de 

verbintenissen die door elke mede-

investeerder worden aangegaan, de 

mogelijkheid om dergelijke verbintenissen 

in de toekomst uit te breiden en verlening 

van wederzijdse rechten door de mede-

investeerders na de implementatie van 

infrastructuur die is medegefinancierd; 

a) de implementatie van de nieuwe 

netwerkelementen geschiedt via mede-

investeringen door middel van een 

transparant proces en op voorwaarden die 

de duurzame concurrentie op lange termijn 

bevorderen, met inbegrip van onder meer 

billijke, redelijke en niet-discriminerende 

voorwaarden die worden aangeboden aan 

potentiële mede-investeerders, flexibiliteit 

wat betreft de waarde en looptijd van de 

verbintenissen die door elke mede-

investeerder worden aangegaan, de 

mogelijkheid om dergelijke verbintenissen 

in de toekomst uit te breiden en verlening 

van wederzijdse rechten door de mede-

investeerders na de implementatie van 

infrastructuur die is medegefinancierd; 

Or. en 

 

Amendement   1020 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 74 – lid 1 – alinea 1 – letter a – punt i (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i) wordt uitgevoerd door een 

gemeenschappelijke onderneming die is 

opgericht door twee of meer 
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ondernemingen met gedeelde eigendom, 

en waarbij een of meer ondernemingen 

die aan de gemeenschappelijke 

onderneming deelnemen 

wholesaletoegang verschaffen of op 

retailniveau concurreren; of 

Or. en 

 

Amendement   1021 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 74 – lid 1 – alinea 1 – letter a – punt ii (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 ii) staat open voor aanbiedingen 

betreffende mede-investeringen door 

middel van een transparant proces en op 

voorwaarden die de duurzame 

concurrentie op lange termijn bevorderen, 

met inbegrip van onder meer billijke, 

redelijke en niet-discriminerende 

voorwaarden die worden aangeboden aan 

potentiële mede-investeerders; flexibiliteit 

wat betreft de waarde en looptijd van de 

verbintenissen die door elke mede-

investeerder worden aangegaan; de 

mogelijkheid om dergelijke verbintenissen 

in de toekomst uit te breiden; wederzijdse 

rechten die door de mede-investeerders 

worden verleend na de implementatie van 

infrastructuur die is medegefinancierd; of 

Or. en 

 

Amendement   1022 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 74 – lid 1 – alinea 1 – letter a – punt iii (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 iii) wordt uitgevoerd door één 

onderneming die een wholesaleaanbod 

aanbiedt op vergelijkbare voorwaarden 

als voor mede-investeringen in alinea ii) 

die de concurrentie op lange termijn 

bevorderen, met inbegrip van onder meer 

billijke, redelijke en niet-discriminerende 

voorwaarden die worden aangeboden aan 

potentiële toegangvragende partijen; 

flexibiliteit wat betreft de waarde en 

looptijd van de verbintenissen die door 

elke toegangvragende partij worden 

aangegaan; de mogelijkheid om 

dergelijke verbintenissen in de toekomst 

uit te breiden; 

Or. en 

 

Amendement   1023 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 74 – lid 1 – alinea 1 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de implementatie van de nieuwe 

netwerkelementen draagt aanzienlijk bij 

tot de implementatie van netwerken met 

zeer hoge capaciteit; 

b) de implementatie van de nieuwe 

netwerkelementen leidt tot de 

implementatie van netwerken met zeer 

hoge capaciteit, of er bestaan redelijke 

verwachtingen dat dit het geval zal zijn; 

Or. de 

 

Amendement   1024 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 74 – lid 1 – alinea 1 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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c) toegangvragende partijen die niet 

deelnemen aan de mede-investering, 

kunnen profiteren van dezelfde kwaliteit, 

snelheid, voorwaarden en bereik onder de 

eindgebruikers als voorafgaand aan de 

implementatie, door middel van 

commerciële overeenkomsten op basis van 

billijke en redelijke voorwaarden of via 

gereguleerde toegang die door de 

nationale regelgevende instantie wordt 

gehandhaafd of aangepast; 

Schrappen 

Or. de 

 

Amendement   1025 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 74 – lid 1 – alinea 1 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) toegangvragende partijen die niet 

deelnemen aan de mede-investering, 

kunnen profiteren van dezelfde kwaliteit, 

snelheid, voorwaarden en bereik onder de 

eindgebruikers als voorafgaand aan de 

implementatie, door middel van 

commerciële overeenkomsten op basis van 

billijke en redelijke voorwaarden of via 

gereguleerde toegang die door de nationale 

regelgevende instantie wordt gehandhaafd 

of aangepast; 

c) toegangvragende partijen die niet 

deelnemen aan een van de onder a) 

genoemde implementatiemodellen, kunnen 

profiteren van dezelfde kwaliteit, snelheid, 

voorwaarden en bereik onder de 

eindgebruikers als voorafgaand aan de 

implementatie, door middel van 

commerciële overeenkomsten op basis van 

billijke en redelijke voorwaarden of via 

gereguleerde toegang die door de nationale 

regelgevende instantie wordt gehandhaafd 

of aangepast tot acht jaar na de 

inwerkingtreding van deze richtlijn; 

Or. en 

 

Amendement   1026 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 74 – lid 1 – alinea 1 – letter c 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) toegangvragende partijen die niet 

deelnemen aan de mede-investering, 

kunnen profiteren van dezelfde kwaliteit, 

snelheid, voorwaarden en bereik onder de 

eindgebruikers als voorafgaand aan de 

implementatie, door middel van 

commerciële overeenkomsten op basis van 

billijke en redelijke voorwaarden of via 

gereguleerde toegang die door de 

nationale regelgevende instantie wordt 

gehandhaafd of aangepast; 

c) toegangvragende partijen die niet 

deelnemen aan de mede-investering, 

kunnen profiteren van dezelfde kwaliteit, 

snelheid, voorwaarden en bereik onder de 

eindgebruikers als voorafgaand aan de 

implementatie, door middel van 

commerciële overeenkomsten op basis van 

billijke en redelijke voorwaarden; 

Or. en 

 

Amendement   1027 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 74 – lid 1 – alinea 1 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) toegangvragende partijen die niet 

deelnemen aan de mede-investering, 

kunnen profiteren van dezelfde kwaliteit, 

snelheid, voorwaarden en bereik onder de 

eindgebruikers als voorafgaand aan de 

implementatie, door middel van 

commerciële overeenkomsten op basis van 

billijke en redelijke voorwaarden of via 

gereguleerde toegang die door de nationale 

regelgevende instantie wordt gehandhaafd 

of aangepast; 

c) toegangvragende partijen die niet 

deelnemen aan een van de onder a) 

genoemde implementatiemodellen, kunnen 

profiteren van dezelfde kwaliteit, snelheid, 

voorwaarden en bereik onder de 

eindgebruikers als voorafgaand aan de 

implementatie, door middel van 

commerciële overeenkomsten op basis van 

billijke en redelijke voorwaarden ter 

beoordeling door de nationale 

regelgevende instantie of via gereguleerde 

toegang die door de nationale regelgevende 

instantie wordt gehandhaafd of aangepast; 

Or. en 

Motivering 

In overeenstemming met de wijziging van artikel 74 – lid 1 – alinea 1 – letter a. 
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Amendement   1028 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 74 – lid 1 – alinea 1 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) toegangvragende partijen die niet 

deelnemen aan de mede-investering, 

kunnen profiteren van dezelfde kwaliteit, 

snelheid, voorwaarden en bereik onder de 

eindgebruikers als voorafgaand aan de 

implementatie, door middel van 

commerciële overeenkomsten op basis van 

billijke en redelijke voorwaarden of via 

gereguleerde toegang die door de nationale 

regelgevende instantie wordt gehandhaafd 

of aangepast; 

c) toegangvragende partijen die niet 

deelnemen aan een van de onder a) 

genoemde implementatiemodellen, kunnen 

profiteren van dezelfde kwaliteit, snelheid, 

voorwaarden en bereik onder de 

eindgebruikers als voorafgaand aan de 

implementatie, door middel van 

commerciële overeenkomsten op basis van 

billijke en redelijke voorwaarden of via 

gereguleerde toegang die door de nationale 

regelgevende instantie wordt gehandhaafd 

of aangepast; 

Or. en 

 

Amendement   1029 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 74 – lid 1 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

bij de beoordeling van de in lid 1, onder 

a), bedoelde aanbiedingen betreffende 

mede-investeringen en processen 

waarborgen de nationale regelgevende 

instanties dat die aanbiedingen en 

processen voldoen aan de in bijlage IV 

vastgestelde criteria. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

In overeenstemming met de wijziging van artikel 74 – lid 1 – alinea 1 – letter a. 
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Amendement   1030 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 74 – lid 1 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

bij de beoordeling van de in lid 1, onder a), 

bedoelde aanbiedingen betreffende mede-

investeringen en processen waarborgen de 

nationale regelgevende instanties dat die 

aanbiedingen en processen voldoen aan de 

in bijlage IV vastgestelde criteria. 

bij de beoordeling van de in lid 1, onder a), 

bedoelde voorwaarden betreffende mede-

investeringen en processen waarborgen de 

nationale regelgevende instanties dat die 

voorwaarden en processen voldoen aan de 

in bijlage IV vastgestelde criteria en in 

overeenstemming zijn met het 

mededingingsrecht. 

Wanneer voorwaarden betreffende mede-

investeringen voldoen aan bijlage IV, 

maar ertoe kunnen leiden dat er een 

situatie ontstaat waarin de daadwerkelijke 

concurrentie aanmerkelijk wordt 

belemmerd, zorgen de nationale 

regelgevende instanties ervoor dat er 

evenredige en verantwoorde 

verplichtingen worden opgelegd om de 

situatie overeenkomstig de artikelen 66 tot 

en met 72 aan te pakken. 

Or. en 

Motivering 

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

dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst. 

 

Amendement   1031 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 74 – lid 1 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bij de beoordeling van de in lid 1, onder 

a), bedoelde aanbiedingen betreffende 

mede-investeringen en processen 

waarborgen de nationale regelgevende 

De nationale regelgevende instantie zorgt 

ervoor dat is voldaan aan de voorwaarden 

voor de toepassing van lid 1. Indien zij 

vaststelt dat niet aan deze voorwaarden is 
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instanties dat die aanbiedingen en 

processen voldoen aan de in bijlage IV 

vastgestelde criteria. 

voldaan, kan zij verplichtingen 

overeenkomstig artikel 66 en de 

artikelen 67 tot en met 72 opleggen. 

Or. de 

 

Amendement   1032 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 74 – lid 1 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

bij de beoordeling van de in lid 1, onder a), 

bedoelde aanbiedingen betreffende mede-

investeringen en processen waarborgen de 

nationale regelgevende instanties dat die 

aanbiedingen en processen voldoen aan de 

in bijlage IV vastgestelde criteria. 

bij de beoordeling van de in lid 1, onder a), 

bedoelde aanbiedingen betreffende mede-

investeringen en overeenkomsten 

waarborgen de nationale regelgevende 

instanties dat die aanbiedingen en 

overeenkomsten voldoen aan de in 

bijlage IV vastgestelde criteria. 

Or. en 

 

Amendement   1033 

Edouard Martin 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 74 – lid 1 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

bij de beoordeling van de in lid 1, onder a), 

bedoelde aanbiedingen betreffende mede-

investeringen en processen waarborgen de 

nationale regelgevende instanties dat die 

aanbiedingen en processen voldoen aan de 

in bijlage IV vastgestelde criteria. 

bij de beoordeling van de in lid 1, onder a), 

bedoelde voorwaarden betreffende mede-

investeringen en processen waarborgen de 

nationale regelgevende instanties dat die 

voorwaarden en processen voldoen aan de 

in bijlage IV vastgestelde criteria. 

Or. en 

 

Amendement   1034 
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Eva Kaili 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 74 – lid 1 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

bij de beoordeling van de in lid 1, onder 

a), bedoelde aanbiedingen betreffende 

mede-investeringen en processen 
waarborgen de nationale regelgevende 

instanties dat die aanbiedingen en 

processen voldoen aan de in bijlage IV 

vastgestelde criteria. 

bij de beoordeling van de 

implementatiemodellen die worden 

vermeld in de punten ii) en iii) onder a), 
waarborgen de nationale regelgevende 

instanties dat die aanbiedingen en 

processen voldoen aan de in bijlage IV 

vastgestelde criteria. 

Or. en 

 

Amendement   1035 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 74 – lid 1 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

bij de beoordeling van de in lid 1, onder 

a), bedoelde aanbiedingen betreffende 

mede-investeringen en processen 
waarborgen de nationale regelgevende 

instanties dat die aanbiedingen en 

processen voldoen aan de in bijlage IV 

vastgestelde criteria. 

bij de beoordeling van de 

implementatiemodellen die worden 

vermeld in de punten ii) en iii) onder a), 
waarborgen de nationale regelgevende 

instanties dat die aanbiedingen en 

processen voldoen aan de in bijlage IV 

vastgestelde criteria. 

Or. en 

 

Amendement   1036 

Gunnar Hökmark, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 74 – lid 1 – punt 1 (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1) Om daadwerkelijke concurrentie, 

de implementatie van nieuwe 
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netwerkonderdelen en 

concurrentiebevorderende 

regelgevingsvoorwaarden te bevorderen, 

stellen de lidstaten in overleg met Berec 

billijke en redelijke regels op voor 

gedeelde netwerken en commerciële 

overeenkomsten inzake toegang tussen 

exploitanten en aanbieders van virtuele 

diensten. Dergelijke regels en 

regelgevingsvoorwaarden hebben tot doel 

het netwerkverkeer te stimuleren, teneinde 

het investeringsrendement alsook de 

daadwerkelijke concurrentie en de 

ontwikkeling van trans-Europese 

netwerken te bevorderen. 

Or. en 

 

Amendement   1037 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 74 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Indien uit de door de nationale 

regelgevende instantie uitgevoerde 

marktanalyses blijkt dat de aanbiedingen 

betreffende mede-investeringen en/of de 

commerciële overeenkomsten de 

duurzame concurrentie niet bevorderen, 

zorgt de nationale regelgevende instantie 

ervoor dat de passende voorgeschreven 

verplichtingen voor de exploitanten van 

wie is vastgesteld dat ze aanmerkelijke 

marktmacht hebben op de markt in 

kwestie, worden gehandhaafd of 

aangepast. 

Or. en 

Motivering 

Commerciële overeenkomsten mogen niet op kunstmatige wijze leiden tot het schrappen van 

toegangsverplichtingen indien deze noodzakelijk zijn voor de duurzame concurrentie. 
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Amendement   1038 

Patrizia Toia 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 75 – lid 1 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer de nationale regelgevende 

instantie besluit dat de passende 

verplichtingen die zijn opgelegd krachtens 

de artikelen 67 tot en met 72 er niet in 

geslaagd zijn daadwerkelijke concurrentie 

tot stand te brengen en dat er belangrijke 

en blijvende concurrentieproblemen en/of 

markttekortkomingen zijn vastgesteld met 

betrekking tot het aanbod op 

groothandelsniveau op bepaalde markten 

voor toegangsproducten, kan zij in 

overeenstemming met de bepalingen van 

de tweede alinea van artikel 66, lid 3, een 

verplichting opleggen aan verticaal 

geïntegreerde ondernemingen om 

activiteiten die verband houden met het 

aanbieden van de desbetreffende 

toegangsproducten op groothandelsniveau 

in een onafhankelijke bedrijfseenheid te 

plaatsen. 

Wanneer de nationale regelgevende 

instantie besluit dat de passende 

verplichtingen die zijn opgelegd krachtens 

de artikelen 67 tot en met 72 er niet in 

geslaagd zijn daadwerkelijke concurrentie 

tot stand te brengen en dat er belangrijke 

en blijvende concurrentieproblemen en/of 

markttekortkomingen zijn vastgesteld met 

betrekking tot het aanbod op 

groothandelsniveau op bepaalde markten 

voor toegangsproducten, kan zij in 

overeenstemming met de bepalingen van 

de tweede alinea van artikel 66, lid 3, een 

verplichting opleggen aan verticaal 

geïntegreerde ondernemingen om 

activiteiten die verband houden met het 

aanbieden van de desbetreffende 

toegangsproducten op groothandelsniveau 

in een onafhankelijke bedrijfseenheid of in 

een afzonderlijke rechtseenheid te 

plaatsen. 

Or. en 

 

Amendement   1039 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 75 – lid 1 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer de nationale regelgevende 

instantie besluit dat de passende 

Wanneer de nationale regelgevende 

instantie besluit dat de passende 
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verplichtingen die zijn opgelegd krachtens 

de artikelen 67 tot en met 72 er niet in 

geslaagd zijn daadwerkelijke concurrentie 

tot stand te brengen en dat er belangrijke 

en blijvende concurrentieproblemen en/of 

markttekortkomingen zijn vastgesteld met 

betrekking tot het aanbod op 

groothandelsniveau op bepaalde markten 

voor toegangsproducten, kan zij in 

overeenstemming met de bepalingen van 

de tweede alinea van artikel 66, lid 3, een 

verplichting opleggen aan verticaal 

geïntegreerde ondernemingen om 

activiteiten die verband houden met het 

aanbieden van de desbetreffende 

toegangsproducten op groothandelsniveau 

in een onafhankelijke bedrijfseenheid te 

plaatsen. 

verplichtingen die zijn opgelegd krachtens 

de artikelen 67 tot en met 72 niet 

voldoende zijn om daadwerkelijke 

concurrentie tot stand te brengen en dat er 

belangrijke en blijvende 

concurrentieproblemen en/of 

markttekortkomingen zijn vastgesteld met 

betrekking tot het aanbod op 

groothandelsniveau op bepaalde markten 

voor toegangsproducten, kan zij in 

overeenstemming met de bepalingen van 

de tweede alinea van artikel 66, lid 3, een 

verplichting opleggen aan verticaal 

geïntegreerde ondernemingen om 

activiteiten die verband houden met het 

aanbieden van de desbetreffende 

toegangsproducten op groothandelsniveau 

in een onafhankelijke bedrijfseenheid te 

plaatsen. 

Or. en 

Motivering 

Functionele scheiding moet een van de instrumenten van de NRI's zijn, niet alleen als laatste 

middel, maar als maatregel om daadwerkelijke concurrentie te waarborgen. 

 

Amendement   1040 

Patrizia Toia 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 75 – lid 1 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Die bedrijfseenheid moet 

toegangsproducten en diensten leveren aan 

alle ondernemingen met inbegrip van 

andere bedrijfseenheden binnen de 

moedermaatschappij, binnen de dezelfde 

tijdspanne, en tegen dezelfde voorwaarden, 

met inbegrip van de prijs en diensten en 

door middel van dezelfde systemen en 

processen. 

In het geval van functionele scheiding 

moet die bedrijfseenheid 

toegangsproducten en diensten leveren aan 

alle ondernemingen met inbegrip van 

andere bedrijfseenheden binnen de 

moedermaatschappij, binnen de dezelfde 

tijdspanne, en tegen dezelfde voorwaarden, 

met inbegrip van de prijs en diensten en 

door middel van dezelfde systemen en 

processen. 
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Or. en 

Motivering 

Nationale regelgevende instanties moeten de mogelijkheid hebben om, als de nationale 

omstandigheden dat rechtvaardigen, verder te gaan dan juridische scheiding en 

ondernemingen te dwingen de wholesaleactiviteiten volledig te scheiden van de 

retailactiviteiten. 

 

Amendement   1041 

Patrizia Toia 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 75 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Wanneer de nationale regelgevende 

instantie concludeert dat zelfs het 

opleggen van een verplichting betreffende 

functionele scheiding niet heeft geleid tot 

daadwerkelijke concurrentie, kan de 

nationale regelgevende instantie een 

verplichting tot juridische scheiding 

opleggen. Deze verplichting kan inhouden 

dat de uiteindelijke eigenaar of eigenaren 

geen zeggenschap meer mag of mogen 

voeren over de juridisch onafhankelijke 

ondernemingen en dat de bedrijven geen 

beslissende invloed meer op elkaar mogen 

uitoefenen op grond van rechten, 

overeenkomsten of andere middelen. 

Or. en 

 

Amendement   1042 

Patrizia Toia 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 75 – lid 2 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer een nationale 

regelgevende instantie voornemens is 

2. Wanneer een nationale 

regelgevende instantie voornemens is 
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functionele scheiding verplicht te stellen, 

dient het hiertoe een verzoek in te dienen 

bij de Commissie met: 

functionele of juridische scheiding 

verplicht te stellen, dient het hiertoe een 

verzoek in te dienen bij de Commissie met: 

Or. en 

 

Amendement   1043 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 76 – lid 1 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Ondernemingen waarvan is vastgesteld dat 

zij aanmerkelijke marktmacht hebben in 

een of verschillende markten in 

overeenstemming met artikel 65 van deze 

richtlijn brengen de nationale regelgevende 

instantie vooraf en tijdig, zodat de 

nationale regelgevende instantie het effect 

van de voorgenomen transactie kan 

beoordelen, op de hoogte wanneer zij 

voornemens zijn hun plaatselijke 

toegangsnetwerkactiva over te dragen of 

een belangrijk deel ervan aan een 

afzonderlijke rechtseenheid met een 

verschillende eigenaar, of een afzonderlijke 

bedrijfseenheid op te richten om alle 

kleinhandelaren, met inbegrip van de eigen 

kleinhandelsafdelingen, volledige 

equivalente toegangsproducten aan te 

bieden. 

Ondernemingen waarvan is vastgesteld dat 

zij aanmerkelijke marktmacht hebben in 

een of verschillende markten in 

overeenstemming met artikel 65 van deze 

richtlijn brengen de nationale regelgevende 

instantie drie maanden vooraf en tijdig, 

zodat de nationale regelgevende instantie 

het effect van de voorgenomen transactie 

kan beoordelen, op de hoogte wanneer zij 

voornemens zijn hun plaatselijke 

toegangsnetwerkactiva over te dragen of 

een belangrijk deel ervan aan een 

afzonderlijke rechtseenheid met een 

verschillende eigenaar, of een afzonderlijke 

bedrijfseenheid op te richten om alle 

kleinhandelaren, met inbegrip van de eigen 

kleinhandelsafdelingen, volledige 

equivalente toegangsproducten aan te 

bieden. 

Or. en 

 

Amendement   1044 

Patrizia Toia 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 76 – lid 2 – alinea 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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Op basis van dit onderzoek moet de 

nationale regelgevende instantie, 

overeenkomstig de artikelen 23 en 32 

verplichtingen opleggen, handhaven, 

wijzigen of intrekken, waarbij in 

voorkomend geval de bepalingen van 

artikel 77 worden toegepast. De nationale 

regelgevende instantie kan in haar besluit 

bepalen dat de verbintenissen in hun geheel 

of gedeeltelijk bindend zijn. De nationale 

regelgevende instantie kan als uitzondering 

op artikel 65, lid 6, bepalen dat sommige of 

alle verbintenissen bindend zijn voor de 

gehele periode waarvoor zij worden 

aangeboden. 

Op basis van dit onderzoek moet de 

nationale regelgevende instantie, 

overeenkomstig de artikelen 23 en 32 

verplichtingen opleggen, handhaven, 

wijzigen of intrekken. De nationale 

regelgevende instantie kan in haar besluit 

bepalen dat de verbintenissen in hun geheel 

of gedeeltelijk bindend zijn. De nationale 

regelgevende instantie kan als uitzondering 

op artikel 65, lid 6, bepalen dat sommige of 

alle verbintenissen bindend zijn voor de 

gehele periode waarvoor zij worden 

aangeboden. 

Or. en 

 

Amendement   1045 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 77 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 77 Schrappen 

Verticaal gescheiden ondernemingen  

1. Een nationale regelgevende 

instantie die een onderneming die niet 

actief is op een retailmarkt voor 

elektronische-communicatiediensten 

overeenkomstig artikel 65 aanwijst als een 

onderneming met aanmerkelijke 

marktmacht op één of meerdere 

wholesalemarkten, gaat na of die 

onderneming over de volgende 

kenmerken beschikt: 

 

a) alle bedrijven en 

bedrijfsonderdelen binnen de 

onderneming, inclusief alle bedrijven 

waarover dezelfde uiteindelijke eigenaar 

of eigenaren zeggenschap heeft of 

hebben, maar die niet per se volledig in 

zijn of hun bezit zijn, ontplooien slechts 
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activiteiten op wholesalemarkten voor 

elektronische-communicatiediensten en 

beogen dat ook in de toekomst te doen, en 

ontplooien dus geen activiteiten op een 

retailmarkt voor elektronische-

communicatiediensten die in de Unie aan 

eindgebruikers worden verstrekt; 

b) de onderneming is geen partij bij 

een exclusieve overeenkomst of een 

overeenkomst die feitelijk neerkomt op 

een exclusieve overeenkomst met een 

enkele en afzonderlijke downstream 

actieve onderneming die activiteiten 

ontplooit op een retailmarkt voor 

elektronische-communicatiediensten die 

aan particuliere of commerciële 

eindgebruikers worden verstrekt. 

 

2. Indien de nationale regelgevende 

instantie concludeert dat aan de in lid 1, 

onder a) en b), van dit artikel bedoelde 

voorwaarden is voldaan, kan zij aan die 

onderneming uitsluitend verplichtingen 

overeenkomstig artikel 70 of artikel 71 

opleggen. 

 

3. De nationale regelgevende 

instantie kan de overeenkomstig dit artikel 

aan de onderneming opgelegde 

verplichtingen te allen tijde heroverwegen 

indien zij concludeert dat niet meer aan 

de in lid 1, onder a) en b), van dit artikel 

bedoelde voorwaarden wordt voldaan, en 

zij past in voorkomend geval de artikelen 

65 tot en met 72 toe. 

 

4. De nationale regelgevende 

instantie heroverweegt de overeenkomstig 

dit artikel aan de onderneming opgelegde 

verplichtingen ook als zij op basis van 

bewijsstukken betreffende de door de 

onderneming aan haar 

downstreamklanten aangeboden 

voorwaarden concludeert dat er 

concurrentieproblemen zijn ontstaan 

waardoor de eindgebruikers worden 

benadeeld en het noodzakelijk is één of 

meer van de in de artikelen 67, 68, 69 of 

72 bedoelde verplichtingen op te leggen of 
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de overeenkomstig lid 2 opgelegde 

verplichtingen aan te passen. 

5. Het opleggen van verplichtingen 

en de heroverweging daarvan 

overeenkomstig dit artikel wordt 

uitgevoerd in overeenstemming met de in 

de artikelen 23, 32 en 33 bedoelde 

procedures. 

 

Or. en 

 

Amendement   1046 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 77 – lid 1 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de onderneming is geen partij bij 

een exclusieve overeenkomst of een 

overeenkomst die feitelijk neerkomt op een 

exclusieve overeenkomst met een enkele 

en afzonderlijke downstream actieve 

onderneming die activiteiten ontplooit op 

een retailmarkt voor elektronische-

communicatiediensten die aan particuliere 

of commerciële eindgebruikers worden 

verstrekt. 

b) de onderneming is geen partij bij 

een exclusieve overeenkomst of een 

overeenkomst die de jure of de facto 

neerkomt op een exclusieve overeenkomst 

met een enkele en afzonderlijke 

downstream actieve onderneming die 

activiteiten ontplooit op een retailmarkt 

voor elektronische-communicatiediensten 

die aan particuliere of commerciële 

eindgebruikers worden verstrekt, en/of die 

de toegang van derden tot civieltechnische 

voorzieningen en/of de toegang van 

derden tot en het gebruik van bepaalde 

netwerkonderdelen en bijbehorende 

faciliteiten beperkt. 

Or. en 

Motivering 

Het is van groot belang dat ondernemingen die uitsluitend op de wholesalemarkt actief zijn, 

hun monopoliepositie niet misbruiken door de toegang van derden te beperken. 

Opentoegangseisen zijn daarom essentieel. Deze ondernemingen moeten worden verplicht tot 

het voeren van gescheiden boekhoudingen en prijscontrole teneinde volledige transparantie te 

waarborgen. 
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Amendement   1047 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 77 – lid 1 – letter b bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) de onderneming is geen 

gescheiden onderneming als bedoeld in de 

artikelen 75 en 76; 

Or. en 

Motivering 

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

dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst. 

 

Amendement   1048 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 77 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Indien de nationale regelgevende 

instantie concludeert dat aan de in lid 1, 

onder a) en b), van dit artikel bedoelde 

voorwaarden is voldaan, kan zij aan die 

onderneming uitsluitend verplichtingen 

overeenkomstig artikel 70 of artikel 71 

opleggen. 

2. Indien de nationale regelgevende 

instantie concludeert dat aan de in lid 1, 

onder a) en b), van dit artikel bedoelde 

voorwaarden is voldaan, kan zij aan die 

onderneming uitsluitend verplichtingen 

overeenkomstig de artikelen 67, 70, 

71 en 72 opleggen. 

Or. en 

 

Amendement   1049 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 77 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Indien de nationale regelgevende 

instantie concludeert dat aan de in lid 1, 

onder a) en b), van dit artikel bedoelde 

voorwaarden is voldaan, kan zij aan die 

onderneming uitsluitend verplichtingen 

overeenkomstig artikel 70 of artikel 71 

opleggen. 

2. Indien de nationale regelgevende 

instantie concludeert dat aan de in lid 1, 

onder a) en b), van dit artikel bedoelde 

voorwaarden is voldaan, kan zij aan die 

onderneming uitsluitend verplichtingen 

overeenkomstig artikel 70 of artikel 72 

opleggen. 

Or. en 

Motivering 

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

dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst. 

 

Amendement   1050 

Patrizia Toia 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 77 – lid 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De nationale regelgevende 

instantie beschouwt deze voorwaarden als 

vervuld, ook als de onderneming een 

fysieke verbinding voor eindgebruikers 

aanbiedt of voorziet in het overbrengen 

van signalen en netwerkelementen ten 

behoeve van de totstandbrenging of de 

ontwikkeling van plaatselijke fysieke 

infrastructuur voor bedrijfs- of 

beroepsdoeleinden. 

Or. en 

 

Amendement   1051 

Patrizia Toia 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 77 – lid 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De nationale regelgevende 

instantie heroverweegt de overeenkomstig 

dit artikel aan de onderneming opgelegde 

verplichtingen ook als zij op basis van 

bewijsstukken betreffende de door de 

onderneming aan haar 

downstreamklanten aangeboden 

voorwaarden concludeert dat er 

concurrentieproblemen zijn ontstaan 

waardoor de eindgebruikers worden 

benadeeld en het noodzakelijk is één of 

meer van de in de artikelen 67, 68, 69 of 

72 bedoelde verplichtingen op te leggen of 

de overeenkomstig lid 2 opgelegde 

verplichtingen aan te passen. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   1052 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 78 – lid 2 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De nationale regelgevende instantie 

waarborgt dat het proces van 

buitenbedrijfstelling transparante 

tijdschema's en voorwaarden omvat, 

inclusief onder meer een passende 

aankondigingstermijn en een passende 

overgangsperiode, en zij stelt vast dat 

indien nodig alternatieve vergelijkbare 

producten beschikbaar zijn die toegang 

verstrekken tot netwerkelementen als 

vervanging voor de buiten bedrijf gestelde 

infrastructuur, teneinde de concurrentie en 

de rechten van de eindgebruikers zeker te 

stellen. 

De nationale regelgevende instantie 

waarborgt dat het proces van 

buitenbedrijfstelling transparante 

tijdschema's en voorwaarden omvat, 

inclusief onder meer een passende 

aankondigingstermijn en een passende 

overgangsperiode, en zij stelt vast dat 

indien nodig tijdig alternatieve 

vergelijkbare producten beschikbaar zijn 

die toegang verstrekken tot 

netwerkelementen als vervanging voor de 

buiten bedrijf gestelde infrastructuur, 

teneinde de concurrentie en de rechten van 

de eindgebruikers zeker te stellen. 

Or. en 
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Amendement   1053 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 78 – lid 2 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De nationale regelgevende instantie 

waarborgt dat het proces van 

buitenbedrijfstelling transparante 

tijdschema's en voorwaarden omvat, 

inclusief onder meer een passende 

aankondigingstermijn en een passende 

overgangsperiode, en zij stelt vast dat 

indien nodig alternatieve vergelijkbare 

producten beschikbaar zijn die toegang 

verstrekken tot netwerkelementen als 

vervanging voor de buiten bedrijf gestelde 

infrastructuur, teneinde de concurrentie en 

de rechten van de eindgebruikers zeker te 

stellen. 

De nationale regelgevende instantie 

waarborgt dat het proces van 

buitenbedrijfstelling transparante 

tijdschema's en voorwaarden omvat, 

inclusief onder meer een uiterste termijn, 

een passende aankondigingstermijn en een 

passende overgangsperiode, en zij stelt vast 

dat indien nodig gelijkwaardige producten 

beschikbaar zijn die toegang verstrekken 

tot netwerkelementen als vervanging voor 

de buiten bedrijf gestelde infrastructuur, 

teneinde de concurrentie en de rechten van 

de eindgebruikers zeker te stellen. 

Or. en 

Motivering 

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

dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst. 

 

Amendement   1054 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 78 – lid 2 – alinea 2 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de aanbieder van toegang heeft 

passende voorwaarden voor de migratie tot 

stand gebracht, onder meer door een 

vergelijkbaar alternatief toegangsproduct 

beschikbaar te stellen waarmee dezelfde 

eindgebruikers kunnen worden bereikt als 

met de legacy-infrastructuur; en 

a) de aanbieder van toegang heeft 

passende voorwaarden voor de migratie tot 

stand gebracht, onder meer door tijdig een 

vergelijkbaar alternatief toegangsproduct 

beschikbaar te stellen waarmee dezelfde 

potentiële eindgebruikers kunnen worden 

bereikt als met de legacy-infrastructuur; en 



 

AM\1122811NL.docx 147/203 PE602.952v01-00 

 NL 

Or. en 

 

Amendement   1055 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 78 – lid 2 – alinea 2 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de aanbieder van toegang heeft 

passende voorwaarden voor de migratie tot 

stand gebracht, onder meer door een 

vergelijkbaar alternatief toegangsproduct 

beschikbaar te stellen waarmee dezelfde 

eindgebruikers kunnen worden bereikt als 

met de legacy-infrastructuur; en 

a) de aanbieder van toegang heeft 

passende voorwaarden voor de migratie tot 

stand gebracht, onder meer door een 

gelijkwaardig toegangsproduct 

beschikbaar te stellen waarmee dezelfde 

eindgebruikers kunnen worden bereikt als 

met de legacy-infrastructuur; en 

Or. en 

Motivering 

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

dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst. 

 

Amendement   1056 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 79 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 

eindgebruikers op hun grondgebied, in het 

licht van de specifieke nationale 

omstandigheden en ten minste op een vaste 

locatie, tegen een betaalbare prijs toegang 

hebben tot functionele-internettoegang en 

spraaktelefoniediensten van een op hun 

grondgebied gespecificeerde kwaliteit, met 

inbegrip van de aansluiting op het net. 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 

eindgebruikers op hun grondgebied, in het 

licht van de specifieke nationale 

omstandigheden en ten minste op een vaste 

locatie, tegen een betaalbare prijs toegang 

hebben tot breedbandinternet en 

spraaktelefoniediensten van een op hun 

grondgebied gespecificeerde kwaliteit, met 

inbegrip van de aansluiting op het net. 
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Or. en 

 

Amendement   1057 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 79 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten definiëren de in lid 1 

bedoelde internettoegangsdiensten als een 

correcte weergave van de door de 

meerderheid van de eindgebruikers op 

hun grondgebied gebruikte diensten. De 

functionele-internettoegang moet het in 

bijlage V omschreven minimumpakket 

van diensten kunnen ondersteunen. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   1058 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 79 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten definiëren de in lid 1 

bedoelde internettoegangsdiensten als een 

correcte weergave van de door de 

meerderheid van de eindgebruikers op hun 

grondgebied gebruikte diensten. De 

functionele-internettoegang moet het in 

bijlage V omschreven minimumpakket van 

diensten kunnen ondersteunen. 

2. De lidstaten definiëren de in lid 1 

bedoelde internettoegangsdiensten als een 

correcte weergave van de door de 

meerderheid van de eindgebruikers op hun 

grondgebied gebruikte diensten. De 

functionele-internettoegang moet ten 

minste het in bijlage V omschreven 

minimumpakket van diensten kunnen 

ondersteunen, zowel wat de snelheid als de 

datavolumes betreft. De functionele-

internettoegang moet voldoen aan de 

verplichtingen betreffende open internet 

zoals vastgesteld bij Verordening 
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2015/2120. 

Or. en 

 

Amendement   1059 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 81 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Wanneer een lidstaat, rekening 

houdend met de resultaten van het 

overeenkomstig artikel 22, lid 1, gevoerde 

geografisch onderzoek, naar behoren heeft 

aangetoond dat de beschikbaarheid van 

functionele-internettoegangsdiensten als 

gedefinieerd overeenkomstig artikel 79, lid 

2, en spraaktelefoniediensten op een vaste 

locatie niet onder normale commerciële 

omstandigheden of middels andere 

potentiële beleidsinstrumenten kan worden 

gewaarborgd, kan hij passende 

universeledienstverplichtingen opleggen 

om tegemoet te komen aan alle redelijke 

verzoeken om toegang tot dergelijke 

diensten op zijn grondgebied. 

1. Wanneer een lidstaat, rekening 

houdend met de resultaten van het 

overeenkomstig artikel 22, lid 1, gevoerde 

geografisch onderzoek, naar behoren heeft 

aangetoond dat de beschikbaarheid van 

functionele-internettoegangsdiensten als 

gedefinieerd overeenkomstig artikel 79, 

lid 2, en spraaktelefoniediensten op een 

vaste locatie momenteel niet onder 

normale commerciële omstandigheden of 

middels andere potentiële 

beleidsinstrumenten wordt gewaarborgd, 

kan hij passende 

universeledienstverplichtingen opleggen 

om tegemoet te komen aan alle redelijke 

verzoeken om toegang tot dergelijke 

diensten op zijn grondgebied. 

Or. en 

 

Amendement   1060 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 83 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

ondernemingen die overeenkomstig de 

artikelen 79, 81 en 82 diensten verlenen bij 

het aanbieden van extra faciliteiten en 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

ondernemingen die overeenkomstig de 

artikelen 79, 81 en 82 spraaktelefonie- en 

internettoegangsdiensten verlenen bij het 
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diensten, naast de in artikel 79 vermelde 

faciliteiten en diensten voorwaarden 

vaststellen op basis waarvan de 

eindgebruiker niet verplicht is voor 

faciliteiten of diensten te betalen die niet 

noodzakelijk of niet vereist zijn voor de 

gewenste dienst. 

aanbieden van extra faciliteiten en 

diensten, naast de in artikel 79 vermelde 

faciliteiten en diensten voorwaarden 

vaststellen op basis waarvan de 

eindgebruiker niet verplicht is voor 

faciliteiten of diensten te betalen die niet 

noodzakelijk of niet vereist zijn voor de 

gewenste dienst. 

Or. en 

 

Amendement   1061 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 85 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Indien de nationale regelgevende 

instanties, op grond van de 

nettokostenberekening bedoeld in artikel 

84 vaststellen dat een onderneming een 

onredelijke last wordt opgelegd, kunnen de 

lidstaten op verzoek van de betrokken 

onderneming besluiten een mechanisme in 

te voeren waarmee die onderneming voor 

de vastgestelde nettokosten onder 

transparante voorwaarden uit publieke 

middelen worden gecompenseerd. Alleen 

de nettokosten als bepaald 

overeenkomstig artikel 84, van de in de 

artikelen 79, 81 en 82 vastgelegde 

verplichtingen mogen worden 

gefinancierd. 

1. Indien de nationale regelgevende 

instanties, op grond van de 

nettokostenberekening bedoeld in 

artikel 84 vaststellen dat een onderneming 

een onredelijke last wordt opgelegd, 

kunnen de lidstaten op verzoek van de 

betrokken onderneming besluiten 

a) een mechanisme in te voeren 

waarmee die onderneming voor de 

vastgestelde nettokosten onder transparante 

voorwaarden uit publieke middelen worden 

gecompenseerd; en/of 

b) de nettokosten van de 

universeledienstverplichtingen te verdelen 

over de aanbieders van elektronische-

communicatienetwerken en -diensten en 

ondernemingen die diensten van de 

informatiemaatschappij verstrekken als 

bedoeld in Richtlijn 2000/31/EG, die 

zorgen voor een groot breedbandverbruik. 

Or. en 
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Motivering 

De lidstaten moeten de nodige flexibiliteit behouden met betrekking tot de financiering van de 

regeling inzake universeledienstverplichtingen. 

 

Amendement   1062 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 85 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Indien de nationale regelgevende 

instanties, op grond van de 

nettokostenberekening bedoeld in artikel 

84 vaststellen dat een onderneming een 

onredelijke last wordt opgelegd, kunnen de 

lidstaten op verzoek van de betrokken 

onderneming besluiten een mechanisme in 

te voeren waarmee die onderneming voor 

de vastgestelde nettokosten onder 

transparante voorwaarden uit publieke 

middelen worden gecompenseerd. Alleen 

de nettokosten als bepaald 

overeenkomstig artikel 84, van de in de 

artikelen 79, 81 en 82 vastgelegde 

verplichtingen mogen worden 

gefinancierd. 

Indien de nationale regelgevende 

instanties, op grond van de 

nettokostenberekening bedoeld in artikel 

84 vaststellen dat een onderneming een 

onredelijke last wordt opgelegd, kunnen de 

lidstaten op verzoek van de betrokken 

onderneming besluiten 

Or. en 

Motivering 

De lidstaten moeten de nodige flexibiliteit behouden met betrekking tot de financiering van de 

regeling inzake universeledienstverplichtingen. In overeenstemming met de wijziging van 

artikel 85, lid 1. 

 

Amendement   1063 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 85 – alinea 1 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Indien de nettokosten worden gedeeld 

overeenkomstig lid 1, onder b), voeren de 

lidstaten een gezamenlijke 

financieringsregeling in die wordt 

beheerd door de nationale regelgevende 

instantie of door een van de begunstigden 

onafhankelijk orgaan onder supervisie 

van de nationale regelgevende instantie. 

Alleen de nettokosten als bepaald 

overeenkomstig artikel 84, van de in de 

artikelen 79, 81 en 82 vastgelegde 

verplichtingen mogen worden 

gefinancierd. 

Or. en 

Motivering 

De lidstaten moeten de nodige flexibiliteit behouden met betrekking tot de financiering van de 

regeling inzake universeledienstverplichtingen. In overeenstemming met de wijziging van 

artikel 85, lid 1. 

 

Amendement   1064 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 85 – alinea 1 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Een gezamenlijke financieringsregeling 

eerbiedigt de beginselen van 

transparantie, minimale marktverstoring, 

non-discriminatie en evenredigheid, 

overeenkomstig de beginselen van 

bijlage VII, deel B. De lidstaten kunnen 

ervan afzien bijdragen te verlangen van 

ondernemingen met een nationale omzet 

die beneden een vastgesteld minimum ligt. 

Or. en 
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Motivering 

De lidstaten moeten de nodige flexibiliteit behouden met betrekking tot de financiering van de 

regeling inzake universeledienstverplichtingen. In overeenstemming met de wijziging van 

artikel 85, lid 1. 

 

Amendement   1065 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 85 – alinea 1 quater (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Eventuele onkosten in verband met de 

deling van de kosten van 

universeledienstverplichtingen worden 

voor iedere onderneming gespecificeerd 

en afzonderlijk bepaald. Die onkosten 

mogen niet worden aangerekend aan of 

geïnd van ondernemingen die geen 

diensten verlenen op het grondgebied van 

de lidstaat die de gezamenlijke 

financieringsregeling heeft ingesteld. 

Or. en 

Motivering 

De lidstaten moeten de nodige flexibiliteit behouden met betrekking tot de financiering van de 

regeling inzake universeledienstverplichtingen. In overeenstemming met de wijziging van 

artikel 85, lid 1. 

 

Amendement   1066 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 87 – lid 4 – alinea 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Berec zet een register over 

extraterritoriaal gebruik van nummers 

op; de nationale regelgevende instanties 

Schrappen 
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delen relevante informatie mee aan dat 

register. 

Or. en 

 

Amendement   1067 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 88 – lid 6 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer het gebruiksrecht van nummers 

extraterritoriaal gebruik binnen de Unie 

overeenkomstig artikel 87, lid 4, omvat, 

koppelt de nationale regelgevende instantie 

aan dat gebruiksrecht specifieke 

voorwaarden om te waarborgen dat alle 

relevante nationale regels inzake 

consumentenbescherming en de nationale 

regelgeving in verband met het gebruik van 

nummers die van toepassing is in de 

lidstaten waar de nummers worden 

gebruikt, worden nageleefd. 

Wanneer het gebruiksrecht van nummers 

extraterritoriaal gebruik binnen de Unie 

overeenkomstig artikel 87, lid 4, omvat, 

koppelt de nationale regelgevende instantie 

aan dat gebruiksrecht specifieke 

voorwaarden om te waarborgen dat alle 

relevante nationale regels inzake 

consumentenbescherming en de nationale 

regelgeving in verband met het gebruik van 

nummers die van toepassing is in de 

lidstaten waar de nummers worden 

gebruikt, worden nageleefd. De lidstaten 

mogen daarna geen bijkomende 

verplichtingen opleggen in verband met 

deze gebruiksrechten. 

Or. en 

Motivering 

De specifieke nalevingsvoorwaarden in alle betrokken lidstaten zijn al gekoppeld aan de 

gebruiksrechten en daarom mogen de lidstaten geen nieuwe vereisten toevoegen, aangezien 

hiermee een belemmering voor de interne markt zou worden opgeworpen. In 

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

dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst. 

 

Amendement   1068 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 91 – lid 1 – inleidende formule 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat, voor 

zover technisch en economisch gezien 

haalbaar en tenzij een opgeroepen 

eindgebruiker om commerciële redenen 

heeft besloten de toegang van oproepende 

gebruikers die zich in specifieke 

geografische gebieden bevinden, te 

beperken, de bevoegde nationale instanties 

alle nodige maatregelen nemen om ervoor 

te zorgen dat de eindgebruikers: 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat, voor 

zover technisch en economisch gezien 

haalbaar en tenzij een opgeroepen 

eindgebruiker om commerciële redenen 

heeft besloten de toegang van oproepende 

gebruikers die zich in specifieke 

geografische gebieden bevinden, te 

beperken, de bevoegde nationale instanties 

alle nodige maatregelen nemen om ervoor 

te zorgen dat de eindgebruikers van 

spraaktelefoniediensten: 

Or. en 

 

Amendement   1069 

Morten Helveg Petersen 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 92 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Aanbieders van openbare elektronische 

communicatienetwerken of -diensten 

mogen voor de toegang van of het gebruik 

door eindgebruikers geen discriminerende 

eisen of voorwaarden opleggen op basis 

van hun nationaliteit of verblijfplaats, 

tenzij dit objectief gerechtvaardigd is. 

Aanbieders van openbare elektronische-

communicatienetwerken of -diensten 

mogen voor de toegang van of het gebruik 

door eindgebruikers geen discriminerende 

eisen of voorwaarden opleggen op basis 

van hun nationaliteit of verblijfplaats, 

tenzij dit objectief gerechtvaardigd is en 

het toepassingsgebied en de interpretatie 

van de grondrechten overeenkomstig 

artikel 52 van het Handvest worden 

nageleefd. 

Or. en 

 

Amendement   1070 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Voorstel voor een richtlijn 
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Artikel 92 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Aanbieders van openbare elektronische 

communicatienetwerken of -diensten 

mogen voor de toegang van of het gebruik 

door eindgebruikers geen discriminerende 

eisen of voorwaarden opleggen op basis 

van hun nationaliteit of verblijfplaats, 

tenzij dit objectief gerechtvaardigd is. 

Aanbieders van openbare elektronische-

communicatienetwerken of -diensten 

mogen voor de toegang van of het gebruik 

door eindgebruikers geen discriminerende 

eisen of voorwaarden opleggen op basis 

van hun nationaliteit of verblijfplaats, 

tenzij dit objectief gerechtvaardigd is. 

Or. en 

Motivering 

In haar voorstel voor een eengemaakte telecommunicatiemarkt, dat op 11 september 2013 is 

verschenen, stelde de Commissie al voor intra-Europese gesprekken en sms-berichten met 

opbouw in het land van het mobiele abonnement en afgifte in een andere lidstaat te reguleren 

teneinde buitensporig hoge toeslagen een halt toe te roepen. Met deze bepaling wordt dat 

voorstel hernomen. 

 

Amendement   1071 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 92 – alinea 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Tenzij dat objectief gerechtvaardigd is, 

rekenen aanbieders van elektronische-

communicatiediensten aan het publiek 

geen tarieven aan voor intra-EU-

communicatie die in een andere lidstaat 

eindigt, die hoger zijn dan: 

 a) wat vaste communicatie betreft, de 

tarieven voor binnenlandse 

langeafstandscommunicatie; 

 b) wat mobiele communicatie betreft, 

de eurotarieven voor gereguleerde spraak-

, data- en sms-roaming, respectievelijk 

vastgesteld in Verordening (EU) 

nr. 2015/2120. 
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Or. en 

Motivering 

In haar voorstel voor een eengemaakte telecommunicatiemarkt, dat op 11 september 2013 is 

verschenen, stelde de Commissie al voor intra-Europese gesprekken en sms-berichten met 

opbouw in het land van het mobiele abonnement en afgifte in een andere lidstaat te reguleren 

teneinde buitensporig hoge toeslagen een halt toe te roepen. Met deze bepaling wordt dat 

voorstel hernomen. 

 

Amendement   1072 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 92 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 92 bis 

 1. Aanbieders van elektronische-

communicatiediensten aan het publiek 

rekenen geen andere tarieven aan voor 

vaste en mobiele intra-EU-communicatie 

die in een andere lidstaat eindigt dan voor 

diensten die in dezelfde lidstaat eindigen, 

tenzij de aanbieder aantoont dat daar 

rechtstreekse kosten aan zijn verbonden 

die objectief zijn gerechtvaardigd. 

 2. Zes maanden na de 

inwerkingtreding van deze richtlijn 

verstrekt Berec richtsnoeren voor de 

terugvordering van dergelijke objectief 

gerechtvaardigde rechtstreekse kosten als 

bedoeld in lid 1. 

 3. Eén jaar na de inwerkingtreding 

van deze richtlijn en daarna elk jaar 

brengt de Europese Commissie verslag uit 

over de toepassing van de verplichtingen 

in lid 1, met inbegrip van een beoordeling 

van de ontwikkeling van de tarieven voor 

intra-EU-communicatie. 

Or. en 
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Motivering 

This provision helps to build one pillar for a digital single market in telecoms and provides a 

simple and fair solution to expensive tariffs for international calls without having to regulate 

prices. Seeking to abolish any type of discriminatory practice, whether on access to services 

or prices for cross-border services, is very important for the creation of a true Digital Single 

Market for consumers. The prohibition of price differentiation based on the geographical 

origin and destination of a service is an adequate approach, and telecom providers should 

therefore never be allowed to have access or pricing policies based on these elements, unless 

unavoidable and significant additional costs need to be covered to offer the service. In these 

cases, the proposal foresees a wide exception where “objectively justified” additional costs 

are present. In that regard, the proposed Directive must include legal clarity as to what 

should be the general principles to determine exemptions to the non-discrimination rule and 

mandate BEREC and NRAs to develop more detailed guidelines. Furthermore, the Directive 

should call on the Commission and NRAs to closely monitor on a case-by-case basis that 

service providers are respecting the criteria when their prices are discriminatory. Operators 

often denounce the amount of revenue they theoretically will stop receiving if they cannot 

overprice cross-border services. Yet it is of equal importance to understand that the 

disappearance of these expensive charges will increase the use of cross-border telecom 

services, generate more demand and therefore more revenue for operators. 

 

Amendement   1073 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 93 – titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Eerbiedigen van fundamentele rechten Fundamentele rechten 

Or. en 

 

Amendement   1074 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 93 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Nationale maatregelen betreffende 

toegang tot of gebruik van diensten en 

toepassingen door de eindgebruikers via 

elektronische communicatienetwerken 

1. Nationale maatregelen betreffende 

toegang tot of gebruik van diensten en 

toepassingen door de eindgebruikers via 

elektronische-communicatienetwerken 
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eerbiedigen de fundamentele rechten en 

vrijheden, zoals gewaarborgd door het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie en de beginselen van de 

Uniewetgeving. 

eerbiedigen het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie en de 

beginselen van de Uniewetgeving. 

Or. en 

 

Amendement   1075 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 93 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Maatregelen betreffende toegang 

tot of gebruik van diensten en toepassingen 

door de eindgebruikers via elektronische 

communicatienetwerken die die 

fundamentele rechten en vrijheden kunnen 

beperken, mogen alleen worden opgelegd 

indien de wetgeving daarin voorziet, zij de 

wezenlijke inhoud van deze rechten 

eerbieden en zij passend, evenredig en 

noodzakelijk zijn, en zij daadwerkelijk aan 

door de Unie erkende doelstellingen van 

algemeen belang of aan de eisen van de 

bescherming van de rechten en vrijheden 

van anderen beantwoorden overeenkomstig 

artikel 52, lid 1, van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie en de 

algemene beginselen van de 

Uniewetgeving, waaronder doeltreffende 

rechtsbescherming en eerlijke 

rechtsbedeling. Deze maatregelen mogen 

derhalve alleen worden genomen met 

inachtneming van het beginsel van het 

vermoeden van onschuld en het recht op 

een persoonlijke levenssfeer. Een 

voorafgaande, eerlijke en onpartijdige 

procedure wordt gegarandeerd, inclusief 

het recht van de betrokkene of betrokkenen 

om te worden gehoord, met dien verstande 

dat voor naar behoren gestaafde 

spoedeisende gevallen geëigende 

2. Maatregelen betreffende toegang 

tot of gebruik van diensten en toepassingen 

door de eindgebruikers via elektronische-

communicatienetwerken die de 

uitoefening van die rechten en vrijheden 

kunnen inperken, mogen alleen worden 

opgelegd indien de wetgeving daarin 

voorziet, zij deze door het Handvest 

erkende rechten en vrijheden eerbiedigen 

en zij evenredig en noodzakelijk zijn, en zij 

daadwerkelijk aan door de Unie erkende 

doelstellingen van algemeen belang of aan 

de eisen van de bescherming van de 

rechten en vrijheden van anderen 

beantwoorden overeenkomstig artikel 52, 

lid 1, van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie en de 

algemene beginselen van de 

Uniewetgeving, waaronder het recht op 

een doeltreffende voorziening in rechte en 

een eerlijk proces. Deze maatregelen 

mogen derhalve alleen worden genomen 

met inachtneming van het beginsel van het 

vermoeden van onschuld en het recht op 

een persoonlijke levenssfeer. Een 

voorafgaande, eerlijke en onpartijdige 

procedure wordt gegarandeerd, inclusief 

het recht van de betrokkene of betrokkenen 

om te worden gehoord, met dien verstande 

dat voor naar behoren gestaafde 
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voorwaarden en procedurele regelingen 

gelden overeenkomstig het Handvest van 

de grondrechten van de Europese Unie. 

Het recht op een daadwerkelijke en tijdige 

beroepsmogelijkheid bij een rechterlijke 

instantie is gegarandeerd. 

spoedeisende gevallen geëigende 

voorwaarden en procedurele regelingen 

gelden overeenkomstig het Handvest. 

Or. en 

 

Amendement   1076 

Morten Helveg Petersen 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 93 – lid 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Met het oog op de coherente 

toepassing van de waarborg ten aanzien 

van de fundamentele rechten stelt het 

Berec uiterlijk ... [datum], na raadpleging 

van belanghebbenden en in nauw overleg 

met de Commissie en het Bureau van de 

Europese Unie voor de grondrechten, 

richtsnoeren op over een 

gemeenschappelijke benadering die moet 

garanderen dat nationale maatregelen 

betreffende de toegang tot of het gebruik 

van diensten en toepassingen door de 

eindgebruikers via elektronische-

communicatienetwerken de fundamentele 

rechten en vrijheden, zoals gewaarborgd 

door het Handvest en de algemene 

beginselen van het Unierecht, 

eerbiedigen. 

Or. en 

 

Amendement   1077 

András Gyürk 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 94 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten behouden in hun nationale 

wetgeving inzake de bescherming van de 

eindgebruiker geen bepalingen 

betreffende de inhoud van deze titel en die 

afwijken van de bepalingen opgenomen in 

deze titel, met inbegrip van meer of 

minder strikte bepalingen die een ander 

niveau van bescherming waarborgen, of 

voeren dergelijke bepalingen niet in, 

tenzij in deze titel anders is bepaald. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Wij zijn van mening dat de huidige aanpak de lidstaten de mogelijkheid biedt het EU-kader 

aan te passen aan de specifieke nationale behoeften en de technologische ontwikkelingen 

door oplossingen te bepalen die zijn gericht op de specifieke handelspraktijken die op de 

nationale markten worden onderscheiden en door referentieniveaus vast te stellen die 

bijdragen tot een geleidelijke verbetering van de sectorale bescherming van de 

eindgebruikers in de Unie. Maximale harmonisatie kan leiden tot vermindering van de 

waarborgen aan de eindgebruikers. De huidige wetgeving biedt een passend kader voor de 

bescherming van de eindgebruikers. 

 

Amendement   1078 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 94 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten behouden in hun nationale 

wetgeving inzake de bescherming van de 

eindgebruiker geen bepalingen betreffende 

de inhoud van deze titel en die afwijken 

van de bepalingen opgenomen in deze titel, 

met inbegrip van meer of minder strikte 

bepalingen die een ander niveau van 

bescherming waarborgen, of voeren 

dergelijke bepalingen niet in, tenzij in 

deze titel anders is bepaald. 

De lidstaten voeren in hun nationale 

wetgeving inzake de bescherming van de 

eindgebruiker geen bepalingen in die de 

bepalingen opgenomen in deze titel 

ondermijnen, aangezien deze het 

minimale niveau van bescherming van de 

eindgebruikers vormen dat in de Unie 

moet worden aangehouden. 
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Or. en 

 

Amendement   1079 

Krišjānis Kariņš 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 95 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

[...] Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   1080 

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

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 95 – lid 4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Aanbieders van andere openbare 

elektronische-communicatiediensten dan 

nummeronafhankelijke persoonlijke 

communicatiediensten nemen de in de 

leden 1, 2 en 4 vermelde informatie op in 

het contract zelf. 

Or. en 

 

Amendement   1081 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 95 – lid 5 – alinea 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Uiterlijk [inwerkingtreding + 12 maanden], 

stelt het BEREC een model van een 

summier contract vast, waarin de 

Uiterlijk [inwerkingtreding + 12 maanden], 

stelt de Commissie een model van een 

summier contract vast, waarin de 
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belangrijkste aspecten van de op grond van 

de leden 1 en 2 vereiste informatie is 

vermeld. Die belangrijkste aspecten 

omvatten ten minste informatie over: 

belangrijkste aspecten van de op grond van 

de leden 1 en 2 vereiste informatie is 

vermeld. Die belangrijkste aspecten 

omvatten ten minste informatie over: 

Or. en 

 

Amendement   1082 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 95 – lid 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Aanbieders van 

internettoegangsdiensten en aanbieders van 

openbare nummergebaseerde 

persoonscommunicatiediensten bieden 

eindgebruikers een faciliteit om het gebruik 

van elke op basis van tijd- of verbruikt 

volume gefactureerde dienst te bewaken en 

te beheersen. Die faciliteit omvat toegang 

tot tijdige informatie over het 

verbruiksniveau van de diensten die tot het 

tariefplan behoren. 

6. Aanbieders van 

internettoegangsdiensten en aanbieders van 

openbare spraaktelefoniediensten bieden 

eindgebruikers een faciliteit om het gebruik 

van elke op basis van tijd- of verbruikt 

volume gefactureerde dienst te bewaken en 

te beheersen. Die faciliteit omvat toegang 

tot tijdige informatie over het 

verbruiksniveau van de diensten die tot het 

tariefplan behoren. 

Or. en 

 

Amendement   1083 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 96 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De nationale regelgevende 

instanties publiceren zelf de informatie als 

bedoeld in bijlage VIII of zorgen ervoor 

dat die op duidelijke en begrijpelijke wijze 

en in een gemakkelijk toegankelijke vorm 

wordt gepubliceerd door ondernemingen 

die andere openbare elektronische-

1. De nationale regelgevende 

instanties publiceren zelf de informatie als 

bedoeld in bijlage VIII of zorgen ervoor 

dat die op duidelijke en begrijpelijke wijze 

en in een gemakkelijk toegankelijke vorm 

wordt gepubliceerd door ondernemingen 

die openbare spraaktelefoniediensten of 
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communicatiediensten aanbieden dan 

nummeronafhankelijke persoonlijke 

communicatiediensten. De nationale 

regelgevende instanties kunnen 

voorschriften vaststellen met betrekking 

tot de vorm waarin dergelijke informatie 

bekend moet worden gemaakt. 

openbare internettoegangsdiensten 

aanbieden. 

Or. en 

 

Amendement   1084 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 96 – lid 2 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Nationale regelgevende instanties zorgen 

ervoor dat eindgebruikers gratis toegang 

hebben tot ten minste één onafhankelijke 

vergelijkingstool waarmee zij de prijzen, 

tarieven en kwaliteit van de diensten van 

de verschillende andere openbare 

communicatiediensten dan 

nummeronafhankelijk persoonlijke 

communicatiediensten kunnen vergelijken 

en beoordelen. 

Nationale regelgevende instanties kunnen 

ervoor zorgen dat eindgebruikers gratis 

toegang hebben tot ten minste één 

onafhankelijke vergelijkingstool waarmee 

zij de prijzen, tarieven en kwaliteit van de 

diensten van de verschillende andere 

openbare communicatiediensten dan 

nummeronafhankelijk persoonlijke 

communicatiediensten kunnen vergelijken 

en beoordelen. 

Or. en 

 

Amendement   1085 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 98 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Eindgebruikers hebben het recht 

hun contract zonder extra kosten op te 

zeggen wanneer zij op de hoogte worden 

gesteld van wijzigingen in de voorwaarden 

3. Eindgebruikers hebben het recht 

hun contract zonder extra kosten op te 

zeggen wanneer zij op de hoogte worden 

gesteld van wijzigingen in de voorwaarden 
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die worden voorgesteld door de aanbieder 

van andere openbare elektronische-

communicatiediensten dan 

nummeronafhankelijke persoonlijke 

communicatiediensten, tenzij de 

voorgestelde wijzigingen uitsluitend de 

eindgebruiker ten goede komen of strikt 

noodzakelijk zijn voor de toepassing van 

wijzigingen in de wet- of regelgeving. 

Aanbieders brengen de eindgebruikers ten 

minste één maand vooraf op de hoogte van 

dergelijke wijzigingen en informeren hen 

tegelijkertijd over hun recht om hun 

contract kosteloos op te zeggen indien zij 

de nieuwe voorwaarden niet aanvaarden. 

De lidstaten zorgen ervoor dat die 

kennisgeving op duidelijke en begrijpelijke 

wijze en via een duurzame drager gebeurt, 

in een formaat dat de eindgebruiker bij het 

sluiten van het contract heeft gekozen. 

die worden voorgesteld door de aanbieder 

van andere openbare elektronische-

communicatiediensten dan 

nummeronafhankelijke persoonlijke 

communicatiediensten, tenzij de 

voorgestelde wijzigingen strikt 

noodzakelijk zijn voor de toepassing van 

wijzigingen in de wet- of regelgeving. 

Aanbieders brengen de eindgebruikers ten 

minste één maand vooraf op de hoogte van 

dergelijke wijzigingen en informeren hen 

tegelijkertijd over hun recht om hun 

contract kosteloos op te zeggen indien zij 

de nieuwe voorwaarden niet aanvaarden. 

De lidstaten zorgen ervoor dat die 

kennisgeving op duidelijke en begrijpelijke 

wijze en via een duurzame drager gebeurt, 

in een formaat dat de eindgebruiker bij het 

sluiten van het contract heeft gekozen. 

Or. en 

 

Amendement   1086 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 98 – lid 4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Elke voortdurende of regelmatig 

voorkomende significante discrepantie 

tussen de werkelijke prestaties van de 

elektronische-communicatiedienst ten 

aanzien van de parameters voor de 

kwaliteit van de dienstverlening en de 

prestaties die de aanbieder van de 

elektronische-communicatiedienst heeft 

aangegeven, wordt, indien de betreffende 

feiten zijn vastgesteld door een door de 

nationale regelgevende instantie 

gecertificeerd toezichtsmechanisme, als 

tekortkoming in de nakoming beschouwd 

met het oog op het activeren van de 
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rechtsmiddelen waarover de consument 

overeenkomstig het recht van de Unie en 

het nationale recht beschikt. 

Or. en 

 

Amendement   1087 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 99 – lid 1 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In geval van overstap tussen aanbieders 

van internettoegangsdiensten, verstrekken 

de betrokken aanbieders de eindgebruiker 

vóόr en tijdens het overstapproces 

toereikende informatie en waarborgen zij 

de continuïteit van de dienst. De 

ontvangende aanbieder zorgt ervoor dat de 

dienst wordt geactiveerd op de met de 

eindgebruiker overeengekomen datum. De 

overdragende aanbieder blijft zijn diensten 

onder dezelfde voorwaarden aanbieden tot 

de diensten van de ontvangende aanbieder 

geactiveerd zijn. Tijdens het overstap 

proces mag de dienst niet langer dan één 

werkdag worden onderbroken. 

In geval van overstap tussen aanbieders 

van andere elektronische-

communicatiediensten dan 

nummeronafhankelijke persoonlijke 

communicatiediensten, verstrekken de 

betrokken aanbieders de eindgebruiker 

vóόr en tijdens het overstapproces 

toereikende informatie en waarborgen zij 

de continuïteit van de dienst. De 

ontvangende aanbieder zorgt ervoor dat de 

dienst wordt geactiveerd op de met de 

eindgebruiker overeengekomen datum. De 

overdragende aanbieder blijft zijn diensten 

onder dezelfde voorwaarden aanbieden tot 

de diensten van de ontvangende aanbieder 

geactiveerd zijn. Tijdens het overstap 

proces mag de dienst niet langer dan één 

werkdag worden onderbroken. 

Or. en 

 

Amendement   1088 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 105 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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De lidstaten waarborgen de 

interoperabiliteit van digitale 

televisieapparatuur voor consumenten 

overeenkomstig de desbetreffende 

bepalingen van bijlage X 

De lidstaten waarborgen de 

interoperabiliteit van digitale radio- en 

televisieapparatuur voor consumenten 

overeenkomstig de desbetreffende 

bepalingen van bijlage X. 

Or. fr 

 

Amendement   1089 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 105 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten waarborgen de 

interoperabiliteit van digitale 

televisieapparatuur voor consumenten 

overeenkomstig de desbetreffende 

bepalingen van bijlage X 

De lidstaten waarborgen de 

interoperabiliteit van digitale radio- en 

televisieapparatuur voor consumenten 

overeenkomstig de desbetreffende 

bepalingen van bijlage X. 

Or. fr 

 

Amendement   1090 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 106 – lid 1 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten kunnen ten aanzien van nader 

bepaalde radio- en 

televisieomroepkanalen en extra daaraan 

gerelateerde faciliteiten, in het bijzonder 

toegankelijkheidsdiensten om een passende 

toegang voor eindgebruikers met een 

handicap en dataondersteunende 

connected Tv-diensten en elektronische 

programmagidsen mogelijk te maken, aan 

de onder hun bevoegdheid ressorterende 

ondernemingen die elektronische-

communicatienetwerken aanbieden welke 

De lidstaten kunnen ten aanzien van nader 

bepaalde radiokanalen, audiovisuele 

mediadiensten en extra daaraan 

gerelateerde faciliteiten, in het bijzonder 

toegankelijkheidsdiensten om een passende 

toegang voor eindgebruikers met een 

handicap alsook data om de toegang van 

eindgebruikers tot connected Tv-diensten 

en bepaalde diensten van elektronische 

programmagidsen te ondersteunen en 

mogelijk te maken, aan de onder hun 

bevoegdheid ressorterende ondernemingen 
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voor de distributie van radio- en 

televisieomroepkanalen naar het publiek 

worden gebruikt, redelijke 

doorgifteverplichtingen ("must carry") 

opleggen indien deze netwerken voor een 

significant aantal eindgebruikers van die 

netwerken het belangrijkste middel zijn 

om radio- en televisieomroepkanalen te 

ontvangen. Dergelijke verplichtingen 

worden alleen opgelegd indien zij 

noodzakelijk zijn om doelstellingen van 

algemeen belang als duidelijk omschreven 

door elke lidstaat te verwezenlijken, en zijn 

evenredig en transparant. 

die elektronische-communicatienetwerken 

aanbieden welke voor de distributie van 

radiokanalen en audiovisuele 

mediadiensten naar het publiek worden 

gebruikt, redelijke doorgifteverplichtingen 

("must carry") opleggen indien een 

significant aantal eindgebruikers deze 

netwerken gebruikt om radiokanalen en 

audiovisuele mediadiensten te ontvangen. 

Dergelijke verplichtingen worden alleen 

opgelegd indien zij noodzakelijk zijn om 

doelstellingen van algemeen belang als 

duidelijk omschreven door elke lidstaat te 

verwezenlijken, en zijn evenredig en 

transparant. 

Or. fr 

 

Amendement   1091 

Miapetra Kumpula-Natri, Flavio Zanonato, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 106 – lid 1 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten kunnen ten aanzien van nader 

bepaalde radio- en televisieomroepkanalen 

en extra daaraan gerelateerde faciliteiten, 

in het bijzonder toegankelijkheidsdiensten 

om een passende toegang voor 

eindgebruikers met een handicap en 

dataondersteunende connected Tv-

diensten en elektronische 

programmagidsen mogelijk te maken, aan 

de onder hun bevoegdheid ressorterende 

ondernemingen die elektronische-

communicatienetwerken aanbieden welke 

voor de distributie van radio- en 

televisieomroepkanalen naar het publiek 

worden gebruikt, redelijke 

doorgifteverplichtingen ("must carry") 

opleggen indien deze netwerken voor een 

significant aantal eindgebruikers van die 

netwerken het belangrijkste middel zijn 

De lidstaten kunnen ten aanzien van nader 

bepaalde radio- en audiovisuele 

mediadiensten en extra daaraan 

gerelateerde faciliteiten, in het bijzonder 

toegankelijkheidsdiensten om een passende 

toegang voor eindgebruikers met een 

handicap en dataondersteunende en -

ontsluitende toegang voor eindgebruikers 

tot connected Tv-diensten en tot de in 

elektronische programmagidsen vermelde 

diensten mogelijk te maken, aan de onder 

hun bevoegdheid ressorterende 

ondernemingen die elektronische-

communicatienetwerken en -diensten 

aanbieden welke voor de distributie van 

radio- en audiovisuele mediadiensten naar 

het publiek worden gebruikt, redelijke 

doorgifteverplichtingen ("must carry") 

opleggen wanneer een significant aantal 
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om radio- en televisieomroepkanalen te 

ontvangen. Dergelijke verplichtingen 

worden alleen opgelegd indien zij 

noodzakelijk zijn om doelstellingen van 

algemeen belang als duidelijk omschreven 

door elke lidstaat te verwezenlijken, en zijn 

evenredig en transparant. 

eindgebruikers van die netwerken en 

diensten die diensten gebruiken om radio- 

en audiovisuele mediadiensten te 

ontvangen. Dergelijke verplichtingen 

worden alleen opgelegd indien zij 

noodzakelijk zijn om doelstellingen van 

algemeen belang als duidelijk omschreven 

door elke lidstaat te verwezenlijken, en zijn 

evenredig en transparant. 

Or. en 

Motivering 

De verwijzing naar "televisieomroepkanalen" moet worden vervangen door "audiovisuele 

mediadiensten" om de bepaling toekomstbestendiger en technologieneutraler te maken. 

 

Amendement   1092 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 106 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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

doen afbreuk aan de mogelijkheid voor 

lidstaten om al dan niet een passende 

vergoeding vast te stellen voor de 

overeenkomstig dit artikel genomen 

maatregelen en er tevens voor te zorgen dat 

er in vergelijkbare omstandigheden geen 

sprake is van discriminatie in de 

behandeling van ondernemingen die 

elektronische-communicatienetwerken 
aanbieden. Wanneer vergoeding wordt 

aangeboden zorgen de lidstaten ervoor dat 

dit gebeurt op evenredige en transparante 

wijze. 

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

doen afbreuk aan de mogelijkheid voor 

lidstaten om al dan niet door middel van 

een wettelijke bepaling een passende 

vergoeding vast te stellen voor de 

overeenkomstig dit artikel genomen 

maatregelen en er tevens voor te zorgen dat 

er in vergelijkbare omstandigheden geen 

sprake is van discriminatie in de 

behandeling van ondernemingen die 

netwerken en diensten aanbieden. 

Wanneer vergoeding wordt aangeboden 

zorgen de lidstaten ervoor dat dit gebeurt 

op evenredige en transparante wijze. 

Or. fr 

 

Amendement   1093 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 107 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Zonder afbreuk te doen aan de 

bepalingen van artikel 83, lid 2, zorgen de 

lidstaten ervoor dat de nationale 

regelgevende instanties kunnen verlangen 

dat alle ondernemingen die 

internettoegangsdiensten die en/of 

openbare nummergebaseerde persoonlijke 

communicatiediensten aanbieden, de in 

bijlage VI, deel B, genoemde extra 

faciliteiten geheel of gedeeltelijk voor 

eindgebruikers beschikbaar stellen voor 

zover dit technisch en economisch gezien 

haalbaar is, alsook geheel of gedeeltelijk de 

in bijlage VI, deel A, genoemde extra 

faciliteiten. 

1. Zonder afbreuk te doen aan de 

bepalingen van artikel 83, lid 2, zorgen de 

lidstaten ervoor dat de nationale 

regelgevende instanties kunnen verlangen 

dat alle ondernemingen die 

internettoegangsdiensten en/of 

spraaktelefoniediensten aanbieden, de in 

bijlage VI, deel B, genoemde extra 

faciliteiten geheel of gedeeltelijk voor 

eindgebruikers beschikbaar stellen voor 

zover dit technisch en economisch gezien 

haalbaar is, alsook geheel of gedeeltelijk de 

in bijlage VI, deel A, genoemde extra 

faciliteiten. 

Or. en 

 

Amendement   1094 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 109 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 109 Schrappen 

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie  

1. De bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen, wordt aan de 

Commissie toegekend onder de in dit 

artikel neergelegde voorwaarden. 

 

2. De in de artikelen 40, 60, 73, 102 

en 108 bedoelde bevoegdheid om 

gedelegeerde handelingen vast te stellen 

wordt aan de Commissie toegekend voor 

onbepaalde tijd met ingang van …. 

[datum van inwerkingtreding van de 

basiswetgevingshandeling of een andere 
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door de medewetgevers vastgestelde 

datum]. 

3. Het Europees Parlement of de 

Raad kan de in de 

artikelen 40, 60, 73, 102 en 108 bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 

intrekken. Het besluit tot intrekking 

beëindigt de delegatie van de in dat besluit 

genoemde bevoegdheid. Het wordt van 

kracht op de dag na die van de 

bekendmaking ervan in het Publicatieblad 

van de Europese Unie of op een daarin 

genoemde latere datum. Het laat de 

geldigheid van de reeds van kracht zijnde 

gedelegeerde handelingen onverlet. 

 

4. Alvorens een gedelegeerde 

handeling vast te stellen, raadpleegt de 

Commissie de door elke lidstaat 

aangewezen deskundigen overeenkomstig 

de beginselen die zijn neergelegd in het 

Interinstitutioneel Akkoord over betere 

wetgeving van 13 april 2016. 

 

5. Zodra de Commissie een 

gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 

doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving 

aan het Europees Parlement en de Raad. 

 

6. Een overeenkomstig de artikelen 

40, 60, 73, 102 en 108 vastgestelde 

gedelegeerde handeling treedt alleen in 

werking indien het Europees Parlement 

noch de Raad binnen een termijn van 

twee maanden na de kennisgeving van de 

handeling aan het Europees Parlement en 

de Raad daartegen bezwaar heeft 

gemaakt, of indien zowel het Europees 

Parlement als de Raad voor het 

verstrijken van die termijn de Commissie 

hebben medegedeeld dat zij daartegen 

geen bezwaar zullen maken. Die termijn 

wordt op initiatief van het Europees 

Parlement of de Raad met twee maanden 

verlengd. 

 

Or. en 
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Amendement   1095 

Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 114 – alinea 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Daarbij gaat zij in het bijzonder na 

of de definitie van "netwerken met zeer 

hoge capaciteit" met betrekking tot de 

prestatiekenmerken downlink- en 

uplinkbandbreedte, veerkrachtigheid van 

het netwerk, parameters met betrekking 

tot fouten, latentietijden en de 

veranderingen daarin de krachtigste 

technologie weerspiegelt die momenteel 

op de markt in gebruik is. Wanneer er 

belangrijke verbeteringen zijn opgetreden 

of andere prestatiekenmerken van belang 

zijn gebleken, kan de definitie worden 

aangepast. 

Or. de 

Motivering 

De definitie van "netwerken met zeer hoge capaciteit" is gebaseerd op state-of-the-art 

technologie die momenteel op de markt in gebruik is. Door de definitie geregeld te evalueren 

wordt gewaarborgd dat de aanleg van de krachtigste netwerken ook in de toekomst wordt 

bevorderd. 

 

Amendement   1096 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 114 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Deze evaluatie geschiedt in het licht 

van de sociale, economische en 

technologische ontwikkelingen waarbij 

onder andere rekening wordt gehouden met 

mobiliteit en datasnelheden in het licht van 

de gangbare, door de meerderheid van de 

eindgebruikers. De Commissie brengt aan 

3. Deze evaluatie geschiedt in het licht 

van de sociale, economische en 

technologische ontwikkelingen waarbij 

onder andere rekening wordt gehouden met 

mobiliteit en datasnelheden in het licht van 

de gangbare, door de meerderheid van de 

eindgebruikers. In het kader van deze 
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het Europees Parlement en de Raad verslag 

uit over het resultaat van de evaluatie. 
evaluatie wordt ook de definitie van 

"netwerken met zeer hoge capaciteit" 

getoetst en er wordt onderzocht of de 

definitie op grond van de technologische 

ontwikkelingen en de veranderende 

marktomstandigheden nog aan de huidige 

eisen voldoet. De Commissie brengt aan 

het Europees Parlement en de Raad verslag 

uit over het resultaat van de evaluatie. 

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   1097 

Morten Helveg Petersen 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 114 – lid 3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Op gezette tijden evalueert de 

Commissie de toepassing van de waarborg 

ten aanzien van de fundamentele rechten, 

bedoeld in artikel 93. Deze evaluatie 

gebeurt vijfjaarlijks. 

Or. en 

 

Amendement   1098 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deze bijlage bevat de volledige lijst van Deze bijlage bevat de volledige lijst van 
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voorwaarden die kunnen worden 

verbonden aan algemene machtigingen 

voor elektronische-

communicatienetwerken en -diensten, met 

uitzondering van nummeronafhankelijke 

persoonlijke communicatiediensten, (deel 

A), elektronische-communicatienetwerken 

(deel B), elektronische-

communicatiediensten, met uitzondering 

van nummeronafhankelijke persoonlijke 

communicatiediensten, (deel C), rechten 

om radiofrequenties te gebruiken (deel D) 

en rechten om nummers te gebruiken (deel 

E). 

voorwaarden die kunnen worden 

verbonden aan algemene machtigingen 

voor elektronische-

communicatienetwerken en -diensten, met 

uitzondering van nummeronafhankelijke 

persoonlijke communicatiediensten, 

(deel A), elektronische-

communicatienetwerken (deel B), 

spraaktelefoniediensten en 

internettoegangsdiensten (deel C), rechten 

om radiofrequenties te gebruiken (deel D) 

en rechten om nummers te gebruiken 

(deel E). 

Or. en 

 

Amendement   1099 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – deel A – punt 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Mogelijkheid van legale 

onderschepping door de bevoegde 

nationale instanties overeenkomstig 

Richtlijn 2002/58/EG en Richtlijn 

95/46/EG van het Europees Parlement en 

de Raad van 24 oktober 1995 betreffende 

de bescherming van natuurlijke personen 

in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije 

verkeer van die gegevens52. 

Schrappen 

_________________  

52 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.  

Or. en 

 

Amendement   1100 
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Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – deel A – punt 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Mogelijkheid van legale 

onderschepping door de bevoegde 

nationale instanties overeenkomstig 

Richtlijn 2002/58/EG en Richtlijn 

95/46/EG van het Europees Parlement en 

de Raad van 24 oktober 1995 betreffende 

de bescherming van natuurlijke personen in 

verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije 

verkeer van die gegevens52. 

4. Mogelijkheid van legale 

onderschepping door de bevoegde 

nationale instanties van het land waar de 

aanbieder is gevestigd of een 

elektronische-communicatienetwerk 

exploiteert overeenkomstig Richtlijn 

2002/58/EG en Richtlijn 95/46/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 

24 oktober 1995 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in 

verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije 

verkeer van die gegevens alsmede 

Richtlijn 2014/41/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 3 april 2014 

betreffende het Europees onderzoeksbevel 

in strafzaken. 

_________________  

52 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.  

Or. en 

 

Amendement   1101 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – deel A – punt 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. Andere toegangsverplichtingen dan 

die in artikel 13 van deze richtlijn die 

gelden voor ondernemingen die 

elektronischecommunicatienetwerken en -

diensten aanbieden. 

7. Andere toegangsverplichtingen dan 

die in artikel 13 van deze richtlijn die 

gelden voor ondernemingen die 

elektronische-communicatienetwerken en 

-diensten aanbieden, met inbegrip van die 

uit hoofde van artikel 59, lid 2, om twijfel 

te voorkomen. 
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Or. en 

Motivering 

Hiermee wordt het verband met artikel 59, lid 2, over symmetrische verplichtingen gelegd. 

 

Amendement   1102 

Edouard Martin 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – deel B – punt 6 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. De voorwaarden voor een 

herbeoordeling van de gebruiksrechten 

indien deze een langere looptijd hebben 

dan het in deze richtlijn vastgestelde 

minimum. 

Or. en 

 

Amendement   1103 

Miapetra Kumpula-Natri, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – deel D – punt 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Verplichting om een dienst aan te 

bieden of een soort technologie binnen de 

grenzen van artikel 45 van deze richtlijn te 

gebruiken, met inbegrip van in 

voorkomend geval de vereisten inzake 

dekking en de kwaliteit van 

dienstverlening . 

1. Verplichting om een dienst aan te 

bieden of een soort technologie binnen de 

grenzen van artikel 45 van deze richtlijn te 

gebruiken, om zo goed als 100 % van de 

Europese burgers te bestrijken en, in 

voorkomend geval, te voldoen aan de 

vereisten inzake de kwaliteit van 

dienstverlening. 

Or. en 

 

Amendement   1104 
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Eva Kaili 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – deel D – punt 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Verplichting om een dienst aan te 

bieden of een soort technologie binnen de 

grenzen van artikel 49 van deze richtlijn te 

gebruiken, met inbegrip van in 

voorkomend geval de vereisten inzake 

dekking en de kwaliteit van 

dienstverlening . 

1. Verplichting om een dienst aan te 

bieden of een soort technologie binnen de 

grenzen van artikel 49 van deze richtlijn te 

gebruiken, om zo goed als 100 % van de 

Europese burgers te bestrijken en, in 

voorkomend geval, te voldoen aan de 

vereisten inzake de kwaliteit van 

dienstverlening. 

Or. en 

 

Amendement   1105 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage II – deel II – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) Toegang tot elektronische 

programmagidsen (EPG's) 

b) Toegang tot elektronische 

programmagidsen (EPG's), onder meer om 

informatie te raadplegen die 

eindgebruikers in staat stelt toegang te 

verkrijgen tot connected Tv-diensten. 

Or. fr 

 

Amendement   1106 

Miapetra Kumpula-Natri, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage II – deel II – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) Toegang tot elektronische b) Toegang tot elektronische 

programmagidsen (EPG's), met inbegrip 
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programmagidsen (EPG's) van dataondersteunende en -ontsluitende 

toegang voor eindgebruikers tot 

connected-tv-diensten 

Or. en 

Motivering 

Opneming van "dataondersteunende en -ontsluitende toegang voor eindgebruikers tot 

connected-tv-diensten" in bijlage II, deel II, onder b), maakt de voorwaarden waarop toegang 

moet worden verleend technologieneutraal en toekomstbestendig. Op die manier kunnen 

NRI's toegangsverplichtingen opleggen om praktijken die de concurrentie belemmeren, ten 

nadele van de Europese consumenten, aan te pakken (dataondersteunende connected-tv-

diensten kunnen audiovisuele mediadiensten, radio- en audiodiensten en interactieve diensten 

omvatten, zoals toepassingen, spellen en televoting, clips, tekst, beelden en grafische 

voorstellingen). 

 

Amendement   1107 

Pervenche Berès 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage II – deel II – letter b bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) Toegang tot functies voor 

tussentijdse opslag 

Or. fr 

 

Amendement   1108 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage II – deel II – letter b bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) Toegang tot faciliteiten voor 

tussentijdse opslag. 

Or. en 
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Motivering 

"Faciliteiten voor tussentijdse opslag" vervullen een steeds belangrijkere rol bij de distributie 

van audiovisuele diensten op aanvraag. We moeten deze ontwikkeling nader onderzoeken en 

de NRI's de mogelijkheid bieden om zo nodig toegangsverplichtingen op te leggen. 

 

Amendement   1109 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage III 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Criteria voor de vaststelling van 

gespreksafgiftetarieven op 

groothandelsniveau 

Schrappen 

Criteria en parameters voor de vaststelling 

van tarieven voor gespreksafgifte op 

groothandelsniveau op vaste en mobiele 

markten als bedoeld in artikel 73, lid 4: 

 

a) de relevante incrementele kosten 

van de gespreksafgiftediensten op 

groothandelsniveau worden vastgesteld op 

basis van het verschil tussen de totale 

langetermijnkosten van een exploitant die 

het volledige gamma van diensten verleent 

en de totale langetermijnkosten van een 

exploitant die geen 

gespreksafgiftediensten op 

groothandelsniveau aan derden verschaft; 

 

b) van de kosten die met het verkeer 

samenhangen, worden alleen kosten die 

vermeden kunnen worden wanneer geen 

gespreksafgiftediensten op 

groothandelsniveau worden geleverd, 

toegerekend aan het relevante afgifte-

increment; 

 

c) kosten die samenhangen met 

aanvullende netwerkcapaciteit worden 

alleen opgenomen voor zover deze 

ontstaan door de noodzaak om de 

capaciteit te verhogen met het oog op 

extra verkeer betreffende gespreksafgifte 
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op groothandelsniveau; 

d) vergoedingen inzake 

radiospectrum worden uitgesloten van het 

mobiele afgifte-increment; 

 

e) van de commerciële kosten op 

groothandelsniveau worden alleen de 

kosten opgenomen die rechtstreeks 

verband houden met het aanbieden van de 

gespreksafgiftedienst op 

groothandelsniveau aan derden; 

 

f) alle exploitanten van vaste 

netwerken worden geacht 

gespreksafgiftediensen aan te bieden 

tegen dezelfde kosten per eenheid als de 

efficiënte exploitant, ongeacht hun 

omvang; 

 

g) voor exploitanten van mobiele 

netwerken wordt de minimale efficiënte 

schaal vastgesteld op een marktaandeel 

van ten minste 20 %; 

 

h) de relevante benadering voor de 

waardevermindering van activa is 

economische waardevermindering; en 

 

i) de keuze betreft de technologie van 

de gemodelleerde netwerken is 

toekomstgericht, gebaseerd op een IP-

kernnetwerk, rekening houdend met de 

verschillende technologieën die 

waarschijnlijk zullen worden gebruikt 

gedurende de geldigheidsperiode van het 

maximale tarief. In het geval van vaste 

netwerken, wordt ervan uitgegaan dat 

gesprekken uitsluitend pakketgeschakeld 

zijn. 

 

Or. en 

 

Amendement   1110 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage IV 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

[...] Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   1111 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage IV – titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

CRITERIA VOOR DE BEOORDELING 

VAN AANBIEDINGEN BETREFFENDE 

MEDE-INVESTERINGEN 

CRITERIA VOOR DE BEOORDELING 

VAN VOORWAARDEN BETREFFENDE 

MEDE-INVESTERINGEN 

Or. en 

Motivering 

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

dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst. 

 

Amendement   1112 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage IV – alinea 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer de nationale regelgevende 

instantie een aanbieding betreffende mede-

investeringen overeenkomstig artikel 74, 

lid 1, onder d) beoordeelt, controleert zij of 

aan de volgende criteria is voldaan: 

Wanneer de nationale regelgevende 

instantie een aanbieding betreffende mede-

investeringen overeenkomstig artikel 74, 

lid 1, onder d) beoordeelt, controleert zij of 

aan de volgende criteria is voldaan dan wel 

of er redelijke verwachtingen bestaan dat 

dit het geval zal zijn: 

Or. de 
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Amendement   1113 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage IV – alinea 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer de nationale regelgevende 

instantie een aanbieding betreffende 

mede-investeringen overeenkomstig 

artikel 74, lid 1, onder d) beoordeelt, 

controleert zij of aan de volgende criteria is 

voldaan: 

Wanneer de nationale regelgevende 

instantie aanbiedingen betreffende mede-

investeringen of wholesaletoegang 

overeenkomstig artikel 74, lid 1, onder d) 

beoordeelt, controleert zij of aan de 

volgende criteria is voldaan: 

Or. en 

 

Amendement   1114 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage IV – alinea 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer de nationale regelgevende 

instantie een aanbieding betreffende 

mede-investeringen overeenkomstig 

artikel 74, lid 1, onder d) beoordeelt, 

controleert zij of aan de volgende criteria is 

voldaan: 

Wanneer de nationale regelgevende 

instantie voorwaarden betreffende mede-

investeringen overeenkomstig artikel 74, 

lid 1, beoordeelt, controleert zij of aan de 

volgende criteria is voldaan: 

Or. en 

Motivering 

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

dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst. 

 

Amendement   1115 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage IV – alinea 1 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) De aanbieding betreffende mede-

investeringen staat op niet-

discriminerende basis gedurende de 

levensduur van het door middel van een 

aanbieding betreffende mede-

investeringen aangelegde netwerk open 

voor alle ondernemingen. De AMM-

exploitant kan in de aanbieding redelijke 

voorwaarden betreffende de financiële 

capaciteit van ondernemingen opnemen, 

waarbij bijvoorbeeld is bepaald dat 

potentiële mede-investeerders moeten 

aantonen dat zij in staat zijn gefaseerde 

betalingen uit te voeren op basis waarvan 

de implementatie wordt gepland, de 

aanvaarding van een strategisch plan op 

basis waarvan implementatieplannen voor 

de middellange termijn worden 

uitgestippeld enz. 

(a) Op de desbetreffende markt zijn er 

ten minste drie onafhankelijke netwerken; 

Or. de 

 

Amendement   1116 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage IV – alinea 1 – letter b – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) De aanbieding betreffende mede-

investeringen is transparant: 

(b) De aanbieding betreffende mede-

investeringen is billijk, redelijk, niet-

discriminerend en transparant: 

Or. en 

 

Amendement   1117 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Voorstel voor een richtlijn 
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Bijlage IV – alinea 1 – letter b– inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) De aanbieding betreffende mede-

investeringen is transparant: 

(b) Bij de mede-investeringsprojecten 

wordt geen onderscheid tussen de 

deelnemers gemaakt; 

Or. de 

 

Amendement   1118 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage IV – alinea 1 – letter b – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) De aanbieding betreffende mede-

investeringen is transparant: 

(b) De voorwaarden betreffende mede-

investeringen zijn transparant: 

Or. en 

Motivering 

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

dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst. 

 

Amendement   1119 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage IV – alinea 1 – letter b – streepje 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– de aanbieding is beschikbaar en 

gemakkelijk te identificeren op de website 

van de AMM-exploitant; 

Schrappen 

Or. de 

 

Amendement   1120 
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Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage IV – alinea 1 – letter b – streepje 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– de aanbieding is beschikbaar en 

gemakkelijk te identificeren op de website 

van de AMM-exploitant; 

– de voorwaarden zijn beschikbaar 

en gemakkelijk te identificeren op de 

website van de AMM-exploitant; 

Or. en 

Motivering 

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

dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst. 

 

Amendement   1121 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage IV – alinea 1 – letter b– streepje 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– de volledige voorwaarden, 

inclusief alle bijzonderheden, moeten ter 

beschikking worden gesteld van alle 

potentiële bieders die belangstelling voor 

de aanbieding hebben, met inbegrip van 

de rechtsvorm van de overeenkomst 

betreffende mede-investering en – indien 

relevant – de belangrijkste 

governancevoorschriften van het mede-

investeringsvehikel; en 

Schrappen 

Or. de 

 

Amendement   1122 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage IV – alinea 1 – letter b – streepje 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– de volledige voorwaarden, inclusief 

alle bijzonderheden, moeten ter 

beschikking worden gesteld van alle 

potentiële bieders die belangstelling voor 

de aanbieding hebben, met inbegrip van de 

rechtsvorm van de overeenkomst 

betreffende mede-investering en – indien 

relevant – de belangrijkste 

governancevoorschriften van het mede-

investeringsvehikel; en 

– de volledige voorwaarden, inclusief 

alle bijzonderheden, moeten ter 

beschikking worden gesteld van alle 

potentiële bieders die belangstelling voor 

de aanbieding hebben, met inbegrip van de 

rechtsvorm van de overeenkomst 

betreffende mede-investering of 

wholesaletoegang, en – indien relevant – 

de belangrijkste governancevoorschriften 

van het mede-investeringsvehikel; en 

Or. en 

 

Amendement   1123 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage IV – alinea 1 – letter b– streepje 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– het proces, waaronder het 

stappenplan voor de oprichting en 

ontwikkeling van het mede-

investeringsproject, moet van tevoren 

worden vastgesteld, het moet op duidelijke 

wijze schriftelijk aan alle potentiële mede-

investeerders worden uiteengezet, en alle 

significante mijlpalen moeten op niet-

discriminerende wijze aan alle 

ondernemingen worden meegedeeld. 

Schrappen 

Or. de 

 

Amendement   1124 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage IV – alinea 1 – letter b – streepje 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 



 

AM\1122811NL.docx 187/203 PE602.952v01-00 

 NL 

– het proces, waaronder het 

stappenplan voor de oprichting en 

ontwikkeling van het mede-

investeringsproject, moet van tevoren 

worden vastgesteld, het moet op duidelijke 

wijze schriftelijk aan alle potentiële mede-

investeerders worden uiteengezet, en alle 

significante mijlpalen moeten op niet-

discriminerende wijze aan alle 

ondernemingen worden meegedeeld. 

– het proces, waaronder het 

stappenplan voor de in de alinea's ii) 

en iii) van artikel 74, lid 1, onder a), 

bedoelde implementatiemodellen voor de 

nieuwe netwerkelementen, moet van 

tevoren worden vastgesteld, het moet op 

duidelijke wijze schriftelijk aan alle 

potentiële mede-investeerders en 

toegangvragende partijen worden 

uiteengezet, en alle significante mijlpalen 

moeten op niet-discriminerende wijze aan 

alle ondernemingen worden meegedeeld. 

Or. en 

 

Amendement   1125 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage IV – alinea 1 – letter c– inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) De aanbieding betreffende mede-

investeringen omvat voorwaarden voor 

potentiële investeerders op basis waarvan 

duurzame concurrentie op de lange 

termijn wordt bevorderd, met name: 

(c) Geen enkele aanbieder met 

aanmerkelijke marktmacht op de 

relevante markt heeft meer dan 50 % van 

de retailmarkt in handen bij netwerken 

die door middel van mede-

investeringsprojecten werden aangelegd. 

Or. de 

 

Amendement   1126 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage IV – alinea 1 – letter c – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) De aanbieding betreffende mede-

investeringen omvat voorwaarden voor 

potentiële investeerders op basis waarvan 

duurzame concurrentie op de lange termijn 

c) De aanbieding omvat voorwaarden 

voor potentiële investeerders en 

toegangvragende partijen op basis 

waarvan duurzame concurrentie op de 
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wordt bevorderd, met name: lange termijn wordt bevorderd, met name: 

Or. en 

 

Amendement   1127 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage IV – alinea 1 – letter c – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) De aanbieding betreffende mede-

investeringen omvat voorwaarden voor 

potentiële investeerders op basis waarvan 

duurzame concurrentie op de lange termijn 

wordt bevorderd, met name: 

c) De voorwaarden betreffende mede-

investeringen omvatten voorwaarden voor 

potentiële investeerders op basis waarvan 

duurzame concurrentie op de lange termijn 

wordt bevorderd, met name: 

Or. en 

Motivering 

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

dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst. 

 

Amendement   1128 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage IV – alinea 1 – letter c– streepje 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– Aan alle ondernemingen moeten 

billijke, redelijke en niet-discriminerende 

voorwaarden worden aangeboden voor de 

deelname aan een overeenkomst 

betreffende de mede-investering 

naargelang van het tijdstip waarop zij 

partij worden, onder meer wat betreft een 

verplichte financiële bijdrage voor de 

verwerving van specifieke rechten, wat 

betreft de bescherming van de mede-

investeerders op grond van die rechten, 

zowel tijdens de aanlegfase als tijdens de 

Schrappen 
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exploitatiefase, bijvoorbeeld door het 

verlenen van onvervreemdbare 

gebruiksrechten (IRU – Indefeasible 

Rights of Use) voor de verwachte 

levensduur van het netwerk waarin mede-

investering plaatsvindt, en wat betreft de 

voorwaarden voor de deelname aan en 

eventuele opzegging van de overeenkomst 

betreffende mede-investering. Niet-

discriminerende voorwaarden houden in 

deze context niet in dat aan alle potentiële 

mede-investeerders precies dezelfde 

voorwaarden, met inbegrip van financiële 

voorwaarden, moeten worden 

aangeboden, maar dat alle varianten van 

de aangeboden voorwaarden 

gerechtvaardigd moeten zijn op basis van 

dezelfde objectieve, transparante, niet-

discriminerend en voorspelbare criteria, 

zoals het aantal vastgelegde 

eindgebruikerslijnen. 

Or. de 

 

Amendement   1129 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage IV – alinea 1 – letter c – streepje 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– Aan alle ondernemingen moeten 

billijke, redelijke en niet-discriminerende 

voorwaarden worden aangeboden voor de 

deelname aan een overeenkomst 

betreffende de mede-investering 

naargelang van het tijdstip waarop zij partij 

worden, onder meer wat betreft een 

verplichte financiële bijdrage voor de 

verwerving van specifieke rechten, wat 

betreft de bescherming van de mede-

investeerders op grond van die rechten, 

zowel tijdens de aanlegfase als tijdens de 

exploitatiefase, bijvoorbeeld door het 

verlenen van onvervreemdbare 

– Aan alle ondernemingen moeten 

billijke, redelijke en niet-discriminerende 

voorwaarden worden aangeboden voor de 

deelname aan een overeenkomst 

betreffende de mede-investering of 

wholesaletoegang naargelang van het 

tijdstip waarop zij partij worden, onder 

meer wat betreft een verplichte financiële 

bijdrage voor de verwerving van specifieke 

rechten, wat betreft de bescherming van de 

mede-investeerders en toegangvragende 

partijen op grond van die rechten, zowel 

tijdens de aanlegfase als tijdens de 

exploitatiefase, bijvoorbeeld door het 
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gebruiksrechten (IRU – Indefeasible Rights 

of Use) voor de verwachte levensduur van 

het netwerk waarin mede-investering 

plaatsvindt, en wat betreft de voorwaarden 

voor de deelname aan en eventuele 

opzegging van de overeenkomst 

betreffende mede-investering. Niet-

discriminerende voorwaarden houden in 

deze context niet in dat aan alle potentiële 

mede-investeerders precies dezelfde 

voorwaarden, met inbegrip van financiële 

voorwaarden, moeten worden aangeboden, 

maar dat alle varianten van de aangeboden 

voorwaarden gerechtvaardigd moeten zijn 

op basis van dezelfde objectieve, 

transparante, niet-discriminerend en 

voorspelbare criteria, zoals het aantal 

vastgelegde eindgebruikerslijnen. 

verlenen van onvervreemdbare 

gebruiksrechten (IRU – Indefeasible Rights 

of Use) voor de verwachte levensduur van 

de pas geïmplementeerde 

netwerkelementen, en wat betreft de 

voorwaarden voor de deelname aan en 

eventuele opzegging van de overeenkomst 

betreffende mede-investering of 

wholesaletoegang. Billijke, redelijke en 

niet-discriminerende voorwaarden zorgen 

ervoor dat de kosten kunnen worden 

terugverdiend, met inachtneming van de 

investeringsrisico's voor de exploitant. 
Niet-discriminerende voorwaarden houden 

in deze context niet in dat aan alle 

potentiële mede-investeerders of 

toegangvragende partijen precies dezelfde 

voorwaarden, met inbegrip van financiële 

voorwaarden, moeten worden aangeboden, 

maar dat alle varianten van de aangeboden 

voorwaarden gerechtvaardigd moeten zijn 

op basis van dezelfde objectieve, 

transparante, niet-discriminerend en 

voorspelbare criteria, zoals het aantal 

vastgelegde eindgebruikerslijnen. 

Or. en 

 

Amendement   1130 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage IV – alinea 1 – letter c – streepje 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– Aan alle ondernemingen moeten 

billijke, redelijke en niet-discriminerende 

voorwaarden worden aangeboden voor de 

deelname aan een overeenkomst 

betreffende de mede-investering 

naargelang van het tijdstip waarop zij partij 

worden, onder meer wat betreft een 

verplichte financiële bijdrage voor de 

– Aan alle ondernemingen moeten 

billijke, redelijke en niet-discriminerende 

voorwaarden worden aangeboden voor de 

deelname aan een overeenkomst 

betreffende de mede-investering 

naargelang van het tijdstip waarop zij partij 

worden, onder meer wat betreft een 

verplichte financiële bijdrage voor de 
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verwerving van specifieke rechten, wat 

betreft de bescherming van de mede-

investeerders op grond van die rechten, 

zowel tijdens de aanlegfase als tijdens de 

exploitatiefase, bijvoorbeeld door het 

verlenen van onvervreemdbare 

gebruiksrechten (IRU – Indefeasible Rights 

of Use) voor de verwachte levensduur van 

het netwerk waarin mede-investering 

plaatsvindt, en wat betreft de voorwaarden 

voor de deelname aan en eventuele 

opzegging van de overeenkomst 

betreffende mede-investering. Niet-

discriminerende voorwaarden houden in 

deze context niet in dat aan alle potentiële 

mede-investeerders precies dezelfde 

voorwaarden, met inbegrip van financiële 

voorwaarden, moeten worden aangeboden, 

maar dat alle varianten van de aangeboden 

voorwaarden gerechtvaardigd moeten zijn 

op basis van dezelfde objectieve, 

transparante, niet-discriminerend en 

voorspelbare criteria, zoals het aantal 

vastgelegde eindgebruikerslijnen. 

verwerving van specifieke rechten, wat 

betreft de toegang tot afzonderlijke lijnen, 
wat betreft de bescherming van de mede-

investeerders op grond van die rechten, 

zowel tijdens de aanlegfase als tijdens de 

exploitatiefase, bijvoorbeeld door het 

verlenen van onvervreemdbare 

gebruiksrechten (IRU – Indefeasible Rights 

of Use) voor de verwachte levensduur van 

het netwerk waarin mede-investering 

plaatsvindt, en wat betreft de voorwaarden 

voor de deelname aan en eventuele 

opzegging van de overeenkomst 

betreffende mede-investering. Niet-

discriminerende voorwaarden houden in 

deze context niet in dat aan alle potentiële 

mede-investeerders precies dezelfde 

voorwaarden, met inbegrip van financiële 

voorwaarden, moeten worden aangeboden, 

maar dat alle varianten van de aangeboden 

voorwaarden gerechtvaardigd moeten zijn 

op basis van dezelfde objectieve, 

transparante, niet-discriminerend en 

voorspelbare criteria, zoals het aantal 

vastgelegde eindgebruikerslijnen. 

Or. en 

Motivering 

De huidige bepalingen inzake mede-investeringspraktijken staan niet toe dat lokale 

internetaanbieders of internetaanbieders zonder winstoogmerk aan de investeringen 

deelnemen, waardoor alleen grotere en gevestigde marktpartijen deze mogelijkheid hebben. 

Hoewel communautaire netwerken en lokale marktpartijen successen hebben geboekt bij het 

verlenen van netwerktoegang aan achtergestelde gemeenschappen in zowel stedelijke als 

plattelandsgebieden, dienen zij normaal gesproken als gelijkwaardige leden van het 

telecommunicatie-ecosysteem te worden beschouwd, waardoor zij eerlijke en gelijke toegang 

tot mede-investeringsmogelijkheden krijgen. 

 

Amendement   1131 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage IV – alinea 1 – letter c – streepje 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– De aanbieding moet voorzien in 

flexibiliteit wat betreft de waarde en 

looptijd van de verbintenissen die door 

elke mede-investeerder worden 

aangegaan, bijvoorbeeld door middel van 

een overeengekomen en potentieel 

toenemend percentage van de totale 

eindgebruikerslijnen in een bepaald 

gebied, waartoe de mede-investeerders 

zich geleidelijk kunnen verbinden, 

vastgesteld op een niveau per eenheid dat 

kleinere mede-investeerders de 

mogelijkheid geeft hun deelname 

geleidelijk te verhogen, terwijl adequate 

niveaus van oorspronkelijke 

verbintenissen worden gewaarborgd. Bij 

de vaststelling van de door elke mede-

investeerder te leveren financiële bijdrage 

moet rekening worden gehouden met het 

feit dat vroege investeerders grotere 

risico's lopen en eerder kapitaal 

inbrengen. 

Schrappen 

Or. de 

 

Amendement   1132 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage IV – alinea 1 – letter c – streepje 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– De aanbieding moet voorzien in 

flexibiliteit wat betreft de waarde en 

looptijd van de verbintenissen die door 

elke mede-investeerder worden aangegaan, 

bijvoorbeeld door middel van een 

overeengekomen en potentieel toenemend 

percentage van de totale 

eindgebruikerslijnen in een bepaald gebied, 

waartoe de mede-investeerders zich 

geleidelijk kunnen verbinden, vastgesteld 

op een niveau per eenheid dat kleinere 

– De aanbieding moet voorzien in 

flexibiliteit wat betreft de waarde en 

looptijd van de verbintenissen die door 

elke mede-investeerder of aanbieder van 

wholesaletoegang worden aangegaan, 

bijvoorbeeld door middel van een 

overeengekomen en potentieel toenemend 

percentage van de totale 

eindgebruikerslijnen in een bepaald gebied, 

waartoe de mede-investeerders of 

toegangvragende partijen zich geleidelijk 
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mede-investeerders de mogelijkheid geeft 

hun deelname geleidelijk te verhogen, 

terwijl adequate niveaus van 

oorspronkelijke verbintenissen worden 

gewaarborgd. Bij de vaststelling van de 

door elke mede-investeerder te leveren 

financiële bijdrage moet rekening worden 

gehouden met het feit dat vroege 

investeerders grotere risico's lopen en 

eerder kapitaal inbrengen. 

kunnen verbinden, terwijl adequate niveaus 

van oorspronkelijke verbintenissen worden 

gewaarborgd. Bij de vaststelling van de 

door elke mede-investeerder of 

toegangvragende partij te leveren 

financiële bijdrage moet rekening worden 

gehouden met het feit dat vroege 

investeerders grotere risico's lopen en 

eerder kapitaal inbrengen. 

Or. en 

 

Amendement   1133 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage IV – alinea 1 – letter c – streepje 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– Een geleidelijk toenemende premie 

moet als gerechtvaardigd worden 

beschouwd voor verbintenissen die in een 

later stadium worden aangegaan en voor 

nieuwe mede-investeerders die instappen 

in de mede-investering nadat het project 

van start is gegaan, zodat rekening wordt 

gehouden met afnemende risico’s en 

wordt voorkomen dat er prikkels van 

uitgaan om kapitaal niet in een vroeg 

stadium in te brengen. 

Schrappen 

Or. de 

 

Amendement   1134 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage IV – alinea 1 – letter c – streepje 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– Een geleidelijk toenemende premie – Een geleidelijk toenemende premie 
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moet als gerechtvaardigd worden 

beschouwd voor verbintenissen die in een 

later stadium worden aangegaan en voor 

nieuwe mede-investeerders die instappen 

in de mede-investering nadat het project 

van start is gegaan, zodat rekening wordt 

gehouden met afnemende risico's en wordt 

voorkomen dat er prikkels van uitgaan om 

kapitaal niet in een vroeg stadium in te 

brengen. 

moet als gerechtvaardigd worden 

beschouwd voor verbintenissen die in een 

later stadium worden aangegaan en voor 

nieuwe mede-investeerders of 

toegangvragende partijen die instappen 

nadat het project van start is gegaan, zodat 

rekening wordt gehouden met afnemende 

risico's en wordt voorkomen dat er prikkels 

van uitgaan om kapitaal niet in een vroeg 

stadium in te brengen. 

Or. en 

 

Amendement   1135 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage IV – alinea 1 – letter c – streepje 3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 – Voorwaarden die een afspiegeling 

zijn van de exploitatierisico's die 

voortvloeien uit bijvoorbeeld lage 

benuttingspercentages in vergelijking met 

de algehele dekking, moeten als 

gerechtvaardigd worden beschouwd. 

Or. en 

 

Amendement   1136 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage IV – alinea 1 – letter c – streepje 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– In het kader van de overeenkomst 

betreffende de mede-investering moet het 

mogelijk zijn dat mede-investeerders 

verkregen rechten overdragen aan andere 

mede-investeerders of aan derden die 

bereid zijn partij te worden bij de 

Schrappen 
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overeenkomst betreffende de mede-

investering, mits de overnemende partij 

verplicht wordt om alle in het kader van 

de overeenkomst betreffende de mede-

investering aan de overdragende partij 

opgelegde oorspronkelijke verplichtingen 

na te leven. 

Or. de 

 

Amendement   1137 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage IV – alinea 1 – letter c – streepje 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– In het kader van de overeenkomst 

betreffende de mede-investering moet het 

mogelijk zijn dat mede-investeerders 

verkregen rechten overdragen aan andere 

mede-investeerders of aan derden die 

bereid zijn partij te worden bij de 

overeenkomst betreffende de mede-

investering, mits de overnemende partij 

verplicht wordt om alle in het kader van de 

overeenkomst betreffende de mede-

investering aan de overdragende partij 

opgelegde oorspronkelijke verplichtingen 

na te leven. 

– In het kader van de 

overeenkomsten betreffende de mede-

investering of wholesaletoegang moet het 

mogelijk zijn dat verkregen rechten 

worden overgedragen aan andere mede-

investeerders, toegangvragende partijen of 

aan derden die bereid zijn partij te worden 

bij de overeenkomst betreffende de mede-

investering of wholesaletoegang, mits de 

overnemende partij verplicht wordt om alle 

in het kader van de overeenkomst 

betreffende de mede-investering of 

wholesaletoegang aan de overdragende 

partij opgelegde oorspronkelijke 

verplichtingen na te leven. 

Or. en 

 

Amendement   1138 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage IV – alinea 1 – letter c – streepje 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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– De mede-investeerders moeten 

elkaar onder billijke en redelijke 

voorwaarden wederzijdse rechten 

verlenen betreffende toegang tot 

infrastructuur waarop de mede-

investering betrekking heeft met als doel 

het downstream aanbieden van diensten, 

onder meer aan eindgebruikers, op basis 

van transparante voorwaarden die 

duidelijk zijn vastgelegd in de aanbieding 

betreffende mede-investeringen en de 

daaropvolgende overeenkomst, met name 

wanneer de mede-investeerders 

individueel en afzonderlijk 

verantwoordelijk zijn voor de 

implementatie van specifieke onderdelen 

van het netwerk. Indien een mede-

investeringsvehikel wordt gecreëerd, moet 

dit, direct of indirect, voorzien in toegang 

tot het netwerk voor alle mede-

investeerders, op basis van de 

gelijkwaardigheid van inputs en onder 

billijke en redelijke voorwaarden, met 

inbegrip van financiële voorwaarden 

waarin rekening is gehouden met de 

verschillende risiconiveaus die de 

afzonderlijke mede-investeerders 

aanvaarden. 

Schrappen 

Or. de 

 

Amendement   1139 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage IV – alinea 1 – letter c – streepje 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– De mede-investeerders moeten 

elkaar onder billijke en redelijke 

voorwaarden wederzijdse rechten verlenen 

betreffende toegang tot infrastructuur 

waarop de mede-investering betrekking 

heeft met als doel het downstream 

aanbieden van diensten, onder meer aan 

– De mede-investeerders moeten 

elkaar onder billijke en redelijke 

voorwaarden wederzijdse rechten verlenen 

betreffende toegang tot infrastructuur 

waarop de mede-investering betrekking 

heeft met als doel het downstream 

aanbieden van diensten, onder meer aan 
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eindgebruikers, op basis van transparante 

voorwaarden die duidelijk zijn vastgelegd 

in de aanbieding betreffende mede-

investeringen en de daaropvolgende 

overeenkomst, met name wanneer de 

mede-investeerders individueel en 

afzonderlijk verantwoordelijk zijn voor de 

implementatie van specifieke onderdelen 

van het netwerk. Indien een mede-

investeringsvehikel wordt gecreëerd, moet 

dit, direct of indirect, voorzien in toegang 

tot het netwerk voor alle mede-

investeerders, op basis van de 

gelijkwaardigheid van inputs en onder 

billijke en redelijke voorwaarden, met 

inbegrip van financiële voorwaarden 

waarin rekening is gehouden met de 

verschillende risiconiveaus die de 

afzonderlijke mede-investeerders 

aanvaarden. 

eindgebruikers, op basis van transparante 

voorwaarden die duidelijk zijn vastgelegd 

in de aanbieding betreffende mede-

investeringen en de daaropvolgende 

overeenkomst, met name wanneer de 

mede-investeerders individueel en 

afzonderlijk verantwoordelijk zijn voor de 

implementatie van specifieke onderdelen 

van het netwerk. Indien een mede-

investeringsvehikel wordt gecreëerd, moet 

dit, direct of indirect, voorzien in toegang 

tot het netwerk voor alle mede-

investeerders, op basis van de 

gelijkwaardigheid van outputs en onder 

billijke en redelijke voorwaarden, met 

inbegrip van financiële voorwaarden 

waarin rekening is gehouden met de 

verschillende risiconiveaus die de 

afzonderlijke mede-investeerders 

aanvaarden. 

Or. en 

 

Amendement   1140 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage IV – alinea 1 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) Met de aanbieding betreffende 

mede-investeringen wordt een duurzame 

investering gewaarborgd waarmee 

waarschijnlijk tegemoet wordt gekomen 

aan toekomstige behoeften, doordat 

nieuwe netwerkelementen worden 

geïmplementeerd die aanzienlijk 

bijdragen tot de implementatie van 

netwerken met een zeer hoge capaciteit. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   1141 



 

PE602.952v01-00 198/203 AM\1122811NL.docx 

NL 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage IV – alinea 1 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) Met de aanbieding betreffende 

mede-investeringen wordt een duurzame 

investering gewaarborgd waarmee 

waarschijnlijk tegemoet wordt gekomen 

aan toekomstige behoeften, doordat 

nieuwe netwerkelementen worden 

geïmplementeerd die aanzienlijk 

bijdragen tot de implementatie van 

netwerken met een zeer hoge capaciteit. 

(d) Het mede-investeringsproject heeft 

niet ten doel of tot gevolg dat de 

concurrentie tussen de deelnemers, of 

tussen de deelnemers en andere 

aanbieders op dezelfde relevante markt 

wordt beperkt. Dergelijke afspraken of 

structuren behelzen bijvoorbeeld 

verdeling van de markt, uitwisseling van 

informatie, prijsafspraken of afspraken 

met betrekking tot technologische 

innovaties. 

Or. de 

 

Amendement   1142 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage IV – alinea 1 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) Met de aanbieding betreffende 

mede-investeringen wordt een duurzame 

investering gewaarborgd waarmee 

waarschijnlijk tegemoet wordt gekomen 

aan toekomstige behoeften, doordat nieuwe 

netwerkelementen worden 

geïmplementeerd die aanzienlijk bijdragen 

tot de implementatie van netwerken met 

een zeer hoge capaciteit. 

(d) Met de voorwaarden betreffende 

mede-investeringen wordt een duurzame 

investering gewaarborgd waarmee 

waarschijnlijk tegemoet wordt gekomen 

aan toekomstige behoeften, doordat nieuwe 

netwerkelementen worden 

geïmplementeerd die aanzienlijk bijdragen 

tot de implementatie van netwerken met 

een zeer hoge capaciteit. 

Or. en 

Motivering 

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

dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst. 
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Amendement   1143 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage IV – alinea 1 – letter d bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d bis) Het mede-investeringsproject heeft 

noch directe, noch indirecte 

afschermingseffecten die de toegang tot 

de relevante markt zouden kunnen 

belemmeren. 

Or. de 

Amendement   1144 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage V – punt 11 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 bis) audiovisuele mediadiensten 

Or. fr 

 

Amendement   1145 

Miapetra Kumpula-Natri, Theresa Griffin, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, 

Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage V – punt 11 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 bis) audiovisuele mediadiensten 

Or. en 
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Motivering 

Als we de benadering handhaven waarbij we een lijst vaststellen van de diensten die door 

functionele-internettoegangsdiensten kunnen worden ondersteund, moeten audiovisuele 

mediadiensten in deze lijst worden opgenomen. Universele toegang tot breedbandnetwerken 

is van zeer groot belang voor de dienstverlening van publiekrechtelijke media die de 

inclusieve digitale samenleving dienen in het internettijdperk. 

 

Amendement   1146 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage V – punt 11 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 bis) e-gezondheidszorg 

Or. en 

 

Amendement   1147 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage VII – titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

BEREKENING VAN EVENTUELE 

NETTOKOSTEN VAN 

UNIVERSELEDIENSTVERPLICHTING

EN OVEREENKOMSTIG DE 

ARTIKELEN 84 EN 85 

BEREKENING VAN EVENTUELE 

NETTOKOSTEN VAN 

UNIVERSELEDIENSTVERPLICHTING

EN EN INSTELLING VAN EEN 

REGELING VOOR KOSTENDEKKING 

OF GEZAMENLIJKE FINANCIERING 
OVEREENKOMSTIG DE 

ARTIKELEN 84 EN 85 

Or. en 

Motivering 

De lidstaten moeten de nodige flexibiliteit behouden met betrekking tot de financiering van de 

regeling inzake universeledienstverplichtingen. In overeenstemming met de wijziging van 

artikel 85, lid 1. 
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Amendement   1148 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage VII – deel A – titel (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 DEEL A: BEREKENING VAN DE 

NETTOKOSTEN 

Or. en 

Motivering 

De lidstaten moeten de nodige flexibiliteit behouden met betrekking tot de financiering van de 

regeling inzake universeledienstverplichtingen. In overeenstemming met de wijziging van 

artikel 85, lid 1. 

 

Amendement   1149 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage VII – alinea 3 – alinea 3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 DEEL B: DEKKING VAN DE 

NETTOKOSTEN VAN 

UNIVERSELEDIENSTVERPLICHTIN

GEN 

 Ter dekking of financiering van de 

nettokosten van 

universeledienstverplichtingen dienen 

aangewezen ondernemingen met 

universeledienstverplichtingen te worden 

vergoed voor de diensten die zij op niet-

commerciële voorwaarden aanbieden. 

Omdat een dergelijke vergoeding gepaard 

gaat met overdrachten van financiële 

middelen, zorgen de lidstaten ervoor dat 

deze overdrachten op een objectieve, 

transparante, niet-discriminerende en 

evenredige manier plaatsvinden. Dit 
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betekent dat de overdrachten leiden tot zo 

gering mogelijke verstoring van de 

concurrentieverhoudingen en de 

gebruikersvraag. 

 Overeenkomstig artikel 85, lid 3, dient een 

gezamenlijke financieringsregeling op 

basis van een fonds een transparant en 

neutraal middel voor het innen van de 

bijdragen te zijn, dat het gevaar vermijdt 

van dubbele belasting op zowel de output 

als de input van ondernemingen. 

 De onafhankelijke instantie die het fonds 

beheert, is belast met het innen van de 

bijdragen van ondernemingen die worden 

geacht bij te dragen aan de nettokosten 

van universeledienstverplichtingen in de 

lidstaat, en ziet toe op de overdracht van 

de verschuldigde bedragen en/of 

administratieve betalingen aan de 

ondernemingen die recht hebben op 

uitkeringen uit het fonds. 

Or. en 

Motivering 

De lidstaten moeten de nodige flexibiliteit behouden met betrekking tot de financiering van de 

regeling inzake universeledienstverplichtingen. In overeenstemming met de wijziging van 

artikel 85, lid 1. 

Amendement   1150 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage X – titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

INTEROPERABILITEIT VAN 

DIGITALE 

CONSUMENTENAPPARATUUR 

BEDOELD IN ARTIKEL 105 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie) 

Or. fr 
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Amendement   1151 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage X – punt 2 bis – titel (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. INTEROPERABILITEIT OP 

HET GEBIED VAN RADIO-

ONTVANGST 

Or. fr 

 

Amendement   1152 

Pervenche Berès 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage X – punt 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 ter. Alle radioapparatuur die in de 

handel wordt gebracht, wordt verhuurd of 

ter beschikking wordt gesteld in de Unie, 

moet digitale en analoge radiodiensten 

kunnen ontvangen, overeenkomstig de 

door een erkende Europese 

normalisatieorganisatie vastgestelde 

normen. Wanneer in de Unie draagbare 

apparatuur met een analoge en/of digitale 

radio-ontvanger wordt verkocht, moet 

deze ontvanger in werking zijn gesteld. 

Or. fr 

 


