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BEKNOPTE MOTIVERING

Teneinde investeringen en innovatie te bevorderen en ervoor te zorgen dat de consumenten 
hierbij voordelen hebben in termen van betere elektronische communicatie, heeft de EU 
behoefte aan een consistent regelgevend kader, dat tegemoet komt aan de behoefte aan een 
nauwere samenwerking over de gehele EU en aan de behoefte aan verscheidenheid op de 
telecommunicatiemarkten binnen de lidstaten. 

De Nationale Regelgevende Instanties (NRI's) moeten profiteren van betere onderlinge 
samenwerking met elkaar, maar zij moeten ook een belangrijke mate van autonomie 
behouden ten opzichte van zowel de Commissie als de nationale regeringen bij het evalueren 
van nationale marktproblemen en het zoeken van een oplossing daarvoor. Aangezien 
gecompliceerde kwesties binnen de lidstaten en tussen de lidstaten een zorgvuldige analyse en 
een open dialoog vereisen, zullen een overlegmechanisme en coördinatie doelmatiger blijken 
te zijn dan een benadering van mandaten en vetorechten. De Commissie moet in staat zijn om 
aan een NRI aan te raden een specifieke ontwerpmaatregel goed te keuren of in te trekken en 
de NRI kan die voorstellen dan binnen een periode van drie maanden amenderen of intrekken. 

De NRI's moeten de beschikking krijgen over de instrumenten die zij wellicht nodig zullen 
hebben bij het bevorderen van concurrentie op de markt. Voor specifieke nationale markten 
zullen verschillende oplossingen vereist zijn en functionele scheiding moet voor de NRI's 
beschikbaar zijn als een potentieel middel om lastige hindernissen bij de regelgeving aan te 
pakken.

Er moet terdege rekening worden gehouden met de specifieke behoeften en marktsituaties in 
de lidstaten en de NRI's kunnen het gemakkelijkst effectieve en gepaste oplossingen vinden 
voor spectrumbeheer en coördinatie, wanneer zij in overleg met de Commissie optreden. 
Optimale besluiten inzake toewijzing en allocatie moeten beantwoorden aan het principe van 
technologische neutraliteit, waarbij rekening moet worden gehouden met besluiten die
genomen zijn door internationale organisaties die zich bezig houden met het beheer van het 
radiospectrum. 

Verbetering van de veiligheid en integriteit zijn ook van vitaal belang bij de uitbreiding van 
de elektronische communicatienetwerken in Europa. Aan de ene kant wordt Europa steeds 
dichter aaneengebonden door elektronische netwerken en diensten, maar mogelijke inbreuken 
op de veiligheid bergen een groot potentieel schaderisico in zich. De veiligheidsmaatregelen 
moeten proportioneel zijn aan de geëvalueerde risico's, maar ook zijn afgestemd op de 
desbetreffende situatie, hetgeen betekent dat de Commissie de bevoegdheid moet hebben om 
technische uitvoeringsmaatregelen te nemen in overleg met de NRI's. De ondernemingen 
moeten de NRI's op de hoogte stellen van ernstige veiligheidstekortkomingen, een begrip dat 
door de betrokken NRI nader dient te worden gedefinieerd.

De Commissie heeft voorgesteld dat zodra de markten concurrerender zullen zijn geworden, 
de regelgeving moet worden overgelaten aan het mededingingsbeleid. Dit resultaat moet 
naderbij worden gebracht door middel van "sunset clausules" met termijnen die men moet 
trachten te realiseren.
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AMENDEMENTEN

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De voor een sector specifieke ex-
ante marktregulering die deel uit maakt 
van dit kader dient als overgangssituatie 
van de voormalige monopolies naar een 
concurrerende markt voor elektronische 
communicatienetwerken en -diensten. 
Zodra de markten concurrerend zullen 
zijn geworden, zal de ex-ante regulering 
niet kunnen worden gecontinueerd en 
zullen uitsluitend de communautaire en 
de nationale mededingingswetgeving van 
toepassing zijn. Naarmate de 
concurrentiedynamiek van de Europese 
markten voor elektronische communicatie 
toeneemt, verminderen de potentiële 
voordelen van sectorspecifieke ex-ante 
regulering op het gebied van prijs en 
toegang sterk met het verloop van de tijd. 
De markten voor elektronische 
communicatie hebben de afgelopen jaren 
een sterke concurrentiedynamiek 
vertoond en die concurrentie zal in de 
komende jaren waarschijnlijk nog verder 
toenemen. Om een tijdige overgang naar 
de exclusieve toepassing van de 
communautaire en nationale 
mededingingswetgeving te verzekeren, 
moeten de bepalingen van deze richtlijn 
ten aanzien van een sectorspecifieke ex-
ante regulering op een vastgestelde datum 
verstrijken, tenzij de Commissie kan 
aantonen dat een voortzetting van deze 
ex-ante regulering ook nog na deze datum 
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gerechtvaardigd is. 

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De Commissie deed verslag over haar 
eerste bevindingen in haar Mededeling aan 
de Raad, het Europees Parlement, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's van 29 juni 
2006 over de herziening van het 
regelgevingskader van de EU voor 
elektronische communicatienetwerken en -
diensten. Op basis van deze eerste 
bevindingen werd een openbare 
raadpleging gehouden waarin werd 
vastgesteld dat het voortdurend ontbreken 
van een interne markt voor elektronische 
communicatiediensten het voornaamste 
aspect was waaraan in de hervorming van 
het regelgevingskader aandacht moest 
worden besteed. Gefragmenteerde 
regelgeving en onderlinge 
tegenstrijdigheden tussen de activiteiten 
van de nationale regelgevende instanties 
bleken niet alleen het 
concurrentievermogen van de sector in 
gevaar te brengen maar ook de 
belangrijke consumentenvoordelen die 
anders zouden voortvloeien uit 
grensoverschrijdende concurrentie en 
grensoverschrijdende diensten of zelfs 
diensten in de gehele Gemeenschap.

(2) De Commissie deed verslag over haar 
eerste bevindingen in haar Mededeling aan 
de Raad, het Europees Parlement, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's van 29 juni 
2006 over de herziening van het 
regelgevingskader van de EU voor 
elektronische communicatienetwerken en -
diensten. Op basis van deze eerste 
bevindingen werd een openbare 
raadpleging gehouden die resulteerde in 
steun voor voortzetting van het huidige 
model dat in dit kader wordt gegeven. Het 
huidige kader voert technische 
aanpassingen in, die van voorbijgaande 
aard zijn, om te verzekeren dat de 
volledige overgang naar de 
mededingingswetgeving een realiteit 
wordt. Het kader blijft namelijk van
tijdelijke  aard en moet aan een 
herziening worden onderworpen op 31 
december 2013, een datum waarop 
volledig concurrerende markten voor 
telecommunicatie moeten zijn ontwikkeld 
en de bepalingen van onderhavige 
richtlijn zullen verstrijken. 

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het EU-regelgevingskader voor 
elektronische communicatienetwerken en –
diensten moet derhalve worden hervormd 
om de interne markt voor elektronische 
communicatie te voltooien door wat de 
voornaamste markten betreft het 
communautair regelgevingsmechanisme 
ten aanzien van exploitanten met 
aanmerkelijke marktmacht te versterken. 
Dit wordt aangevuld door Verordening 
[…/…./EG] van [datum] van het 
Europees Parlement en de Raad waarbij 
een Europese Autoriteit voor de 
elektronische-communicatiemarkt (hierna 
"de Autoriteit" genoemd) wordt 
opgericht. De hervorming omvat ook de 
definitie van een doelmatige strategie voor 
spectrumbeheer teneinde een Interne 
Europese Informatieruimte te 
verwezenlijken en versterking van de 
dienstenverstrekking aan gebruikers met 
een handicap, met het oog op een 
inclusieve informatiemaatschappij.

(3) Het EU-regelgevingskader voor 
elektronische communicatienetwerken en –
diensten moet derhalve worden hervormd 
om de interne markt voor elektronische 
communicatie te voltooien door wat de 
voornaamste markten betreft het 
communautair regelgevingsmechanisme 
ten aanzien van exploitanten met 
aanmerkelijke marktmacht te versterken. 
De hervorming omvat ook de definitie van 
een doelmatige en gecoördineerde 
strategie voor spectrumbeheer teneinde een 
Interne Europese Informatieruimte te 
verwezenlijken en versterking van de 
dienstenverstrekking aan gebruikers met 
een handicap, met het oog op een 
inclusieve informatiemaatschappij.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De onafhankelijkheid van de nationale 
regelgevende instanties zou moeten 
worden versterkt om te zorgen voor een 
meer doeltreffende toepassing van het 
regelgevingskader en hun autoriteit en de 
voorspelbaarheid van hun besluiten te 
verhogen. Hiertoe zouden uitdrukkelijke 
bepalingen moeten worden opgenomen in 
de nationale wetgeving om ervoor te 
zorgen dat een nationale regelgevende 
instantie bij het uitoefenen van haar taken, 
beschermd is tegen externe interventie of 
politieke druk die haar onafhankelijke 

(6) De onafhankelijkheid van de nationale 
regelgevende instanties zou moeten 
worden versterkt om te zorgen voor een 
meer doeltreffende toepassing van het 
regelgevingskader en hun autoriteit en de 
voorspelbaarheid van hun besluiten te 
verhogen. Hiertoe zouden uitdrukkelijke 
bepalingen moeten worden opgenomen in 
de nationale wetgeving om ervoor te 
zorgen dat een nationale regelgevende 
instantie bij het uitoefenen van haar taken, 
beschermd is tegen externe interventie of 
politieke druk die haar onafhankelijke 
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oordeel over de vraagstukken die haar
worden voorgelegd in gevaar zouden 
kunnen brengen. Dergelijke externe 
invloed maakt een nationale instantie 
ongeschikt om volgens het 
regelgevingskader op te treden als een 
nationale regelgevende instantie. Met het 
oog hierop zouden van tevoren
voorschriften moeten worden opgesteld 
met betrekking tot de redenen die 
aanleiding geven voor ontslag van het 
hoofd van een nationale regelgevende 
instantie om ervoor te zorgen dat er 
volstrekt geen twijfels kunnen zijn over de 
neutraliteit van die instantie en dat de 
instantie niet gevoelig is voor externe 
factoren. Het is van belang dat de nationale 
regelgevende instanties beschikken over 
hun eigen begroting, zodat zij met name 
voldoende gekwalificeerd personeel 
kunnen aanwerven. Met het oog op 
transparantie zouden zij hierover jaarlijks 
een verslag moeten publiceren.

oordeel over de vraagstukken die haar 
worden voorgelegd in gevaar zouden 
kunnen brengen. Dergelijke externe 
invloed maakt een nationale instantie 
ongeschikt om volgens het 
regelgevingskader op te treden als een 
nationale regelgevende instantie. Met het 
oog hierop zouden van tevoren
voorschriften moeten worden opgesteld 
met betrekking tot de redenen die 
aanleiding geven voor ontslag van het 
hoofd van een nationale regelgevende 
instantie om ervoor te zorgen dat er 
volstrekt geen twijfels kunnen zijn over de 
neutraliteit van die instantie en dat de 
instantie niet gevoelig is voor externe 
factoren. De redenen voor een dergelijk 
ontslag moeten openbaar bekend gemaakt 
worden, behalve degene die het imago van 
de instelling kunnen schaden. Het is van 
belang dat de nationale regelgevende 
instanties beschikken over hun eigen 
begroting, zodat zij met name voldoende 
gekwalificeerd personeel kunnen 
aanwerven. Met het oog op transparantie 
zouden zij hierover jaarlijks een verslag 
moeten publiceren.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het communautair mechanisme 
waarmee de Commissie de nationale 
regelgevende instanties kan vragen 
geplande maatregelen met betrekking tot 
de marktdefinitie en het aanwijzen van 
exploitanten met aanmerkelijke 
marktmacht in te trekken heeft in 
belangrijke mate bijgedragen tot een 
samenhangende aanpak bij het vaststellen 
van omstandigheden waarin regelgeving 
vooraf kan worden toegepast en de 

(11) Het communautair mechanisme 
waarmee de Commissie de nationale 
regelgevende instanties kan vragen 
geplande maatregelen met betrekking tot 
de marktdefinitie en het aanwijzen van 
exploitanten met aanmerkelijke 
marktmacht in te trekken heeft in 
belangrijke mate bijgedragen tot een 
samenhangende aanpak bij het vaststellen 
van omstandigheden waarin regelgeving 
vooraf kan worden toegepast en de 
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exploitanten moeten zich aan dergelijke 
regelgeving onderwerpen. Er is echter geen 
equivalent mechanisme voor de toe te 
passen rechtsmiddelen. Bij het toezicht op 
de markt door de Commissie, en met name 
bij ervaringen met de procedure op grond 
van artikel 7 van de Kaderrichtlijn is aan 
het licht gekomen dat de nationale 
regelgevende instanties rechtsmiddelen, 
zelfs bij gelijke marktomstandigheden, op 
zeer uiteenlopende wijze toepassen. 
Dergelijke tegenstrijdigheden ondermijnen 
de interne markt in elektronische 
communicatie, zorgen niet voor gelijke 
mededingingsvoorwaarden tussen 
exploitanten in verschillende lidstaten, en 
verhinderen dat grensoverschrijdende 
concurrentie en diensten voordelen kunnen 
opleveren voor de consument. De 
Commissie zou de bevoegdheid moeten 
krijgen om de nationale regelgevende 
instanties verplicht te stellen
ontwerpmaatregelen met betrekking tot de 
door deze instantie gekozen 
rechtsmiddelen in te trekken. Om te zorgen 
voor een samenhangende aanpak van het 
regelgevingskader in de Gemeenschap zou 
de Commissie, alvorens een besluit te 
nemen, de Autoriteit moeten raadplegen.

exploitanten moeten zich aan dergelijke 
regelgeving onderwerpen. Er is echter geen 
equivalent mechanisme voor de toe te 
passen rechtsmiddelen. Bij het toezicht op 
de markt door de Commissie, en met name 
bij ervaringen met de procedure op grond 
van artikel 7 van de Kaderrichtlijn is aan 
het licht gekomen dat de nationale 
regelgevende instanties rechtsmiddelen, 
zelfs bij gelijke marktomstandigheden, op 
zeer uiteenlopende wijze toepassen. 
Dergelijke tegenstrijdigheden ondermijnen 
de interne markt in elektronische 
communicatie, zorgen niet voor gelijke 
mededingingsvoorwaarden tussen 
exploitanten in verschillende lidstaten, en 
verhinderen dat grensoverschrijdende 
concurrentie en diensten voordelen kunnen 
opleveren voor de consument. De 
Commissie kan de bevoegdheid krijgen om 
met de nationale regelgevende instanties te 
onderhandelen over de intrekking van 
ontwerpmaatregelen met betrekking tot de 
door deze instantie gekozen 
rechtsmiddelen. Om te zorgen voor een 
samenhangende aanpak van het 
regelgevingskader in de Gemeenschap zou 
de Commissie de Autoriteit voor het begin 
van de onderhandelingen moeten 
raadplegen.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om te voorkomen dat een 
regelgevingsvacuüm ontstaat in deze snel 
evoluerende sector wanneer goedkeuring 
van de ontwerpmaatregel waarvan opnieuw 
kennisgeving is gedaan, nog steeds een 
obstakel zou vormen voor de interne markt 
of niet-verenigbaar zou zijn met de 
communautaire wetgeving, zou de 

(13) Om te voorkomen dat een 
regelgevingsvacuüm ontstaat in deze snel 
evoluerende sector wanneer goedkeuring 
van de ontwerpmaatregel waarvan opnieuw 
kennisgeving is gedaan, nog steeds een 
obstakel zou vormen voor de interne markt 
of niet-verenigbaar zou zijn met de 
communautaire wetgeving, zou de 
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Commissie na overleg met de Autoriteit de 
nationale regelgevende instantie verplicht 
moeten kunnen stellen een specifiek 
rechtsmiddel op te leggen binnen een 
specifieke termijn.

Commissie na overleg met de Autoriteit de 
nationale regelgevende instantie moeten 
kunnen aanbevelen een specifiek 
rechtsmiddel op te leggen binnen een 
specifieke termijn. Indien de Nationale 
Regelgevende Instantie (NRI) de 
aanbeveling niet aanvaardt, moet zij haar 
argumenten op een duidelijke en 
transparante wijze publiceren.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Met het oog op de korte termijnen in 
het communautaire
raadplegingsmechanisme zou de 
Commissie bevoegdheden moeten worden 
verleend om uitvoeringsmaatregelen vast 
te stellen ter vereenvoudiging van de 
procedures voor de uitwisseling van 
informatie tussen de Commissie en de 
nationale regelgevende instanties -
bijvoorbeeld in gevallen die betrekking 
hebben op stabiele markten of die alleen 
geringe wijzigingen inhouden van 
maatregelen waarvan al eerder 
kennisgeving is gedaan - of om de 
invoering mogelijk te maken van een 
vrijstelling van kennisgeving om 
procedures in bepaalde gevallen te 
stroomlijnen.

(14) Met het oog op de korte termijnen in 
het communautaire
raadplegingsmechanisme zou de 
Commissie in overleg met de NRI's 
uitvoeringsmaatregelen kunnen vaststellen 
ter vereenvoudiging van de procedures 
voor de uitwisseling van informatie tussen 
de Commissie en de nationale 
regelgevende instanties - bijvoorbeeld in 
gevallen die betrekking hebben op stabiele 
markten of die alleen geringe wijzigingen 
inhouden van maatregelen waarvan al 
eerder kennisgeving is gedaan - of om de 
invoering mogelijk te maken van een 
vrijstelling van kennisgeving om 
procedures in bepaalde gevallen te 
stroomlijnen.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Overeenkomstig de doelstellingen van (15) Overeenkomstig de doelstellingen van 
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het Europees Handvest van de 
grondrechten en het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap, zou het 
regelgevingskader ervoor moeten zorgen 
dat alle gebruikers, met inbegrip van 
eindgebruikers met een handicap, ouderen 
en gebruikers met speciale sociale 
behoeften eenvoudig toegang hebben tot 
betaalbare, kwalitatief goede diensten. 
Verklaring 22 in bijlage bij de Slotakte van 
Amsterdam bepaalt dat de instellingen van 
de Gemeenschap bij het vaststellen van 
maatregelen krachtens artikel 95 van het 
EG-Verdrag rekening moeten houden met 
de behoeften van personen met een 
handicap.

het Europees Handvest van de 
grondrechten en het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap, zou het 
regelgevingskader ervoor moeten zorgen 
dat alle gebruikers, met inbegrip van 
eindgebruikers met een handicap, ouderen 
en gebruikers met speciale sociale 
behoeften eenvoudig toegang hebben tot 
elektronische-communicatiediensten. 
Verklaring 22 in bijlage bij de Slotakte van 
Amsterdam bepaalt dat de instellingen van 
de Gemeenschap bij het vaststellen van 
maatregelen krachtens artikel 95 van het 
EG-Verdrag rekening moeten houden met 
de behoeften van personen met een 
handicap.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De nationale grenzen spelen steeds 
minder een rol bij het vaststellen van 
optimaal radiospectrumgebruik. 
Fragmentering van het beheer van toegang 
tot spectrumrechten beperkt investeringen 
en innovatie en stelt exploitanten en 
fabrikanten van apparatuur niet in staat 
schaalvoordelen te verwezenlijken, zodat 
de ontwikkeling van een interne markt 
voor elektronische 
communicatienetwerken en diensten die 
gebruik maken van radiospectrum wordt 
gehinderd.

(19) De nationale grenzen spelen steeds 
minder een rol bij het vaststellen van 
optimaal radiospectrumgebruik. 
Fragmentering van het beheer van toegang 
tot spectrumrechten beperkt investeringen 
en innovatie en mag exploitanten en 
fabrikanten van apparatuur niet in staat 
stellen schaalvoordelen te verwezenlijken, 
zodat de ontwikkeling van een interne 
markt voor elektronische 
communicatienetwerken en diensten die 
gebruik maken van radiospectrum wordt 
gehinderd.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 23
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De lidstaten zijn bevoegd de 
draagwijdte en de aard te definiëren van 
eventuele uitzonderingen wat betreft het 
bevorderen van culturele en taalkundige 
diversiteit en pluralisme van de media in 
overeenstemming met hun nationale 
wetgeving.

(23) De lidstaten zijn bevoegd de 
draagwijdte en de aard te definiëren van 
eventuele uitzonderingen wat betreft het 
bevorderen van culturele en taalkundige 
diversiteit en pluralisme van de media in 
overeenstemming met hun nationale 
wetgeving, zolang het beginsel van land 
van oorsprong hierdoor niet wordt teniet 
gedaan .

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Omdat uitzonderingen gevolgen 
hebben voor de ontwikkeling van de 
interne markt voor elektronische 
communicatiediensten, zou de Commissie 
de draagwijdte en aard moeten kunnen 
harmoniseren van eventuele andere 
uitzonderingen op de beginselen van 
technologie- en dienstenneutraliteit dan die 
welke erop gericht zijn te zorgen voor het 
bevorderen van culturele en taalkundige 
diversiteit en pluralisme van de media, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
geharmoniseerde technische voorwaarden 
voor de beschikbaarheid en het doelmatig 
gebruik van radiofrequenties op grond van 
Beschikking nr. 676/2002/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 7 
maart 2002 inzake een regelgevingskader 
voor het radiospectrumbeleid in de 
Europese Gemeenschap 
("Radiospectrumbeschikking").

(26) Omdat uitzonderingen gevolgen 
hebben voor de ontwikkeling van de 
interne markt voor elektronische 
communicatiediensten, zou de Commissie 
de draagwijdte en aard in overleg met de 
NRI's kunnen harmoniseren van eventuele 
andere uitzonderingen op de beginselen 
van technologie- en dienstenneutraliteit 
dan die welke erop gericht zijn te zorgen 
voor het bevorderen van culturele en 
taalkundige diversiteit en pluralisme van de 
media, waarbij rekening wordt gehouden 
met de geharmoniseerde technische 
voorwaarden voor de beschikbaarheid en 
het doelmatig gebruik van radiofrequenties 
op grond van Beschikking nr. 
676/2002/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 7 maart 2002 inzake een 
regelgevingskader voor het 
radiospectrumbeleid in de Europese 
Gemeenschap 
("Radiospectrumbeschikking").
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Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Om de werking van de interne markt 
te bevorderen en de ontwikkeling te 
steunen van grensoverschrijdende diensten, 
zou de Commissie de bevoegdheid moeten
worden verleend om de Autoriteit 
specifieke verantwoordelijkheden te geven 
op het gebied van nummering. Om burgers 
van de lidstaten, met inbegrip van reizigers 
en gebruikers met een handicap in staat te 
stellen toegang te krijgen tot bepaalde 
diensten door in alle lidstaten dezelfde 
herkenbare nummers te gebruiken tegen 
vergelijkbare prijzen, zouden de 
bevoegdheden van de Commissie om 
technische uitvoeringsmaatregelen te 
nemen, daar waar nodig ook het 
toepasselijk tariefbeginsel of -mechanisme 
moeten bestrijken.

(29) Om de werking van de interne markt 
te bevorderen en de ontwikkeling te 
steunen van grensoverschrijdende diensten, 
kan de Commissie in overleg met de NRI's 
de bevoegdheid worden verleend om de 
Autoriteit specifieke 
verantwoordelijkheden te geven op het 
gebied van nummering. Om burgers van de 
lidstaten, met inbegrip van reizigers en 
gebruikers met een handicap in staat te 
stellen toegang te krijgen tot bepaalde 
diensten door in alle lidstaten dezelfde 
herkenbare nummers te gebruiken tegen 
vergelijkbare prijzen, zouden de 
bevoegdheden van de Commissie om 
technische uitvoeringsmaatregelen te 
nemen, daar waar nodig ook het 
toepasselijk tariefbeginsel of -mechanisme 
moeten bestrijken.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Het is noodzakelijk de bevoegdheden 
van lidstaten ten aanzien van de houders 
van rechten te versterken, om te zorgen 
voor milieuverantwoorde toegang tot of 
invoering van een nieuw netwerk, ongeacht 
eventuele verplichtingen voor een 
exploitant met aanmerkelijke marktmacht 
om toegang te verlenen tot zijn 
elektronische communicatienetwerk. De 
nationale regelgevende instanties zouden 
per geval gezamenlijk gebruik van 
kabelgoten, masten en antennes, toegang 

(31) Het is noodzakelijk de bevoegdheden 
van lidstaten ten aanzien van de houders 
van rechten te versterken, om te zorgen 
voor milieuverantwoorde toegang tot of 
invoering van een nieuw netwerk, ongeacht 
eventuele verplichtingen voor een 
exploitant met aanmerkelijke marktmacht 
om toegang te verlenen tot zijn 
elektronische communicatienetwerk. De 
nationale regelgevende instanties zouden 
per geval gezamenlijk gebruik van 
kabelgoten, masten en antennes, toegang 
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tot gebouwen en een betere coördinatie van 
civiele werken moeten kunnen opleggen. 
Een verbetering van het gezamenlijk 
gebruik van faciliteiten kan de concurrentie 
aanzienlijk verbeteren en de totale 
financiële en milieukosten van de 
invoering van elektronische communicatie-
infrastructuur voor ondernemingen sterk 
kunnen verlagen.

tot gebouwen en een betere coördinatie van 
civiele werken moeten kunnen opleggen
als er in de infrastructuur geen 
concurrentie is. Een verbetering van het 
gezamenlijk gebruik van faciliteiten kan de 
concurrentie aanzienlijk verbeteren en de 
totale financiële en milieukosten van de 
invoering van elektronische communicatie-
infrastructuur oor ondernemingen sterk 
kunnen verlagen.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Het is noodzakelijk de bevoegdheden 
van lidstaten ten aanzien van de houders 
van rechten te versterken, om te zorgen 
voor milieuverantwoorde toegang tot of 
invoering van een nieuw netwerk, ongeacht 
eventuele verplichtingen voor een 
exploitant met aanmerkelijke marktmacht 
om toegang te verlenen tot zijn 
elektronische communicatienetwerk. De 
nationale regelgevende instanties zouden 
per geval gezamenlijk gebruik van 
kabelgoten, masten en antennes, toegang 
tot gebouwen en een betere coördinatie van 
civiele werken moeten kunnen opleggen. 
Een verbetering van het gezamenlijk 
gebruik van faciliteiten kan de concurrentie 
aanzienlijk verbeteren en de totale 
financiële en milieukosten van de 
invoering van elektronische communicatie-
infrastructuur voor ondernemingen sterk 
kunnen verlagen.

(31) Het is noodzakelijk de bevoegdheden 
van lidstaten ten aanzien van de houders 
van rechten te versterken, om te zorgen 
voor milieuverantwoorde toegang tot of 
invoering van een nieuw netwerk, ongeacht 
eventuele verplichtingen voor een 
exploitant met aanmerkelijke marktmacht 
om toegang te verlenen tot zijn 
elektronische communicatienetwerk.  De 
nationale regelgevende instanties zouden 
per geval gezamenlijk gebruik van 
kabelgoten, masten en antennes, toegang 
tot gebouwen en een betere coördinatie van 
civiele werken moeten kunnen opleggen 
als er zich knelpunten in de regelgeving 
op de concurrentie in de infrastructuur 
voordoen. Een verbetering van het 
gezamenlijk gebruik van faciliteiten kan de 
concurrentie aanzienlijk verbeteren en de 
totale financiële en milieukosten van de 
invoering van elektronische communicatie-
infrastructuur voor ondernemingen sterk 
kunnen verlagen.
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Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Betrouwbare en veilige communicatie 
van informatie speelt een steeds grotere rol 
in de economie en de samenleving in het 
algemeen. De complexiteit van systemen, 
technisch falen of menselijke fouten, 
ongelukken of aanvallen kunnen gevolgen 
hebben voor de werking en 
beschikbaarheid van de fysieke 
infrastructuur die belangrijke diensten 
verstrekt voor EU-burgers, met inbegrip 
van e-Government diensten. Nationale 
regelgevende instanties moeten er dan ook 
voor zorgen dat de integriteit en veiligheid 
van openbare communicatienetwerken 
wordt gehandhaafd. De Autoriteit zou 
moeten bijdragen tot een betere veiligheid 
van elektronische communicatie door 
onder meer expertise en adviezen te 
verstrekken en de uitwisseling van beste 
praktijken te bevorderen. Zowel de 
Autoriteit als de nationale regelgevende 
instanties zouden moeten kunnen 
beschikken over de noodzakelijke 
middelen om hun taken uit te voeren, met 
inbegrip van bevoegdheden om voldoende 
informatie te kunnen verzamelen om de 
veiligheid van de netwerken of diensten te 
kunnen beoordelen en uitgebreide en 
betrouwbare gegevens over feitelijke 
incidenten op het gebied van de veiligheid 
die belangrijke gevolgen hebben gehad 
voor de exploitatie van netwerken of 
diensten. Omdat adequate beveiliging niet 
een eenmalige aangelegenheid is maar een 
voortdurend proces van toepassing, 
herziening en aanpassing, moeten 
aanbieders van elektronische 
communicatienetwerken en -diensten 
verplicht worden maatregelen te nemen om 
hun integriteit en veiligheid te beschermen, 

(32) Betrouwbare en veilige communicatie 
van informatie speelt een steeds grotere rol 
in de economie en de samenleving in het 
algemeen. De complexiteit van systemen, 
technisch falen of menselijke fouten, 
ongelukken of aanvallen kunnen gevolgen 
hebben voor de werking en 
beschikbaarheid van de fysieke 
infrastructuur die belangrijke diensten 
verstrekt voor EU-burgers, met inbegrip 
van e-Government diensten. Nationale 
regelgevende instanties moeten er dan ook 
voor zorgen dat de integriteit en veiligheid 
van openbare communicatienetwerken 
wordt gehandhaafd. De Autoriteit zou 
moeten bijdragen tot een betere veiligheid 
van elektronische communicatie door 
onder meer expertise en adviezen te 
verstrekken en de uitwisseling van beste 
praktijken te bevorderen. Zowel de 
Autoriteit als de nationale regelgevende 
instanties zouden moeten kunnen 
beschikken over de noodzakelijke 
middelen om hun taken uit te voeren, met 
inbegrip van bevoegdheden om voldoende 
informatie te kunnen verzamelen om de 
veiligheid van de netwerken of diensten te 
kunnen beoordelen en uitgebreide en 
betrouwbare gegevens over feitelijke 
incidenten op het gebied van de veiligheid 
die belangrijke gevolgen hebben gehad 
voor de exploitatie van netwerken of 
diensten. Omdat adequate beveiliging niet 
een eenmalige aangelegenheid is maar een 
voortdurend proces van toepassing, 
herziening en aanpassing, moeten 
aanbieders van elektronische 
communicatienetwerken en -diensten 
verplicht worden maatregelen te nemen om 
hun integriteit en veiligheid te beschermen, 
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afgestemd op de ingeschatte risico's, 
waarbij terdege rekening wordt gehouden 
met de meest recente technische 
mogelijkheden.

afgestemd op de ingeschatte risico's, 
waarbij op proportionele wijze rekening 
wordt gehouden met de meest recente 
technische mogelijkheden.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Wanneer overeenstemming moet 
worden bereikt over een 
gemeenschappelijke reeks veiligheidseisen, 
moet de Commissie bevoegdheid krijgen 
om technische uitvoeringsmaatregelen 
goed te keuren om een passende 
beveiliging mogelijk te maken van 
elektronische communicatienetwerken en 
–diensten in de interne markt. De 
Autoriteit moet bijdragen aan de 
harmonisatie van passende, technische en 
organisatorische veiligheidsmaatregelen 
door deskundig advies te verstrekken. De 
nationale regelgevende instanties moeten 
de bevoegdheid hebben om bindende 
instructies te geven met betrekking tot de 
technische uitvoeringsmaatregelen die zijn 
goedgekeurd overeenkomstig de 
Kaderrichtlijn. Om hun taken te vervullen 
moeten zij de bevoegdheid hebben 
onderzoek in te stellen en in geval van niet-
naleving sancties op te leggen.

(33) Wanneer overeenstemming moet 
worden bereikt over een 
gemeenschappelijke reeks veiligheidseisen, 
kan de Commissie met instemming van de 
nationale regelgevende instanties 
bevoegdheid krijgen om technische 
uitvoeringsmaatregelen goed te keuren om 
een passende beveiliging mogelijk te 
maken van elektronische 
communicatienetwerken en –diensten in de 
interne markt als zelfregulerende 
maatregelen op initiatief van de 
bedrijfstak niet voor een behoorlijk 
veiligheidsniveau op de interne markt van 
één of meerdere lidstaten zorgen. Als er 
technische uitvoeringsmaatregelen nodig 
geacht worden, is er een nationaal 
kostenvergoedingstelsel nodig. Het 
Europese Agentschap voor Netwerk- en 
Informatiebeveiliging (Enisa) moet 
bijdragen aan de harmonisatie van 
passende, technische en organisatorische 
veiligheidsmaatregelen door deskundig 
advies te verstrekken. De nationale 
regelgevende instanties moeten de 
bevoegdheid hebben om bindende 
instructies te geven met betrekking tot de 
technische uitvoeringsmaatregelen die zijn 
goedgekeurd overeenkomstig de 
Kaderrichtlijn. Om hun taken te vervullen 
moeten zij de bevoegdheid hebben 
onderzoek in te stellen en in geval van niet-
naleving sancties op te leggen.
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Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Om marktdeelnemers zekerheid te 
verschaffen over 
regelgevingsvoorwaarden, moet een 
termijn worden vastgesteld voor 
marktherzieningen. Het is van belang dat 
marktanalyses op periodieke basis worden 
uitgevoerd en binnen een redelijke en 
passende tijdspanne. Hierbij dient rekening 
te worden gehouden met het feit of al 
eerder een marktanalyse werd uitgevoerd 
van de markt in kwestie waarvan naar 
behoren kennisgeving wordt gedaan. 
Wanneer een nationale regelgevende 
instantie verzuimt binnen de vastgestelde 
termijn een analyse uit te voeren van de 
markt dan kan dit een gevaar betekenen 
voor de interne markt en leveren normale 
inbreukprocedures wellicht niet tijdig het 
gewenste effect op. De Commissie moet de 
Autoriteit dan ook kunnen vragen de 
betrokken nationale regelgevende 
instanties bij te staan bij het uitvoeren van 
haar taken, en met name advies uit te 
brengen met onder meer een 
ontwerpmaatregel, de analyse van de markt 
in kwestie en de verplichtingen die de 
Commissie vervolgens kan opleggen.

(36) Om marktdeelnemers zekerheid te 
verschaffen over 
regelgevingsvoorwaarden, moet een 
termijn worden vastgesteld voor 
marktherzieningen. Het is van belang dat 
marktanalyses op periodieke basis worden 
uitgevoerd en binnen een redelijke en 
passende tijdspanne. Hierbij dient rekening 
te worden gehouden met het feit of al 
eerder een marktanalyse werd uitgevoerd 
van de markt in kwestie waarvan naar 
behoren kennisgeving wordt gedaan. 
Wanneer een nationale regelgevende 
instantie verzuimt binnen de vastgestelde 
termijn een analyse uit te voeren van de 
markt dan kan dit een gevaar betekenen 
voor de interne markt en leveren normale 
inbreukprocedures wellicht niet tijdig het 
gewenste effect op. De Commissie kan de 
Autoriteit dan ook in overleg met de NRI's 
kunnen vragen de betrokken nationale 
regelgevende instanties bij te staan bij het 
uitvoeren van haar taken, en met name 
advies uit te brengen met onder meer een 
ontwerpmaatregel, de analyse van de markt 
in kwestie en de verplichtingen die de 
Commissie vervolgens kan opleggen.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) Het wegnemen van juridische en 
administratieve obstakels voor een 
algemene machtiging of gebruiksrecht voor 

(53) Het wegnemen van juridische en 
administratieve obstakels voor een 
algemene machtiging of gebruiksrecht voor 
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spectrum of nummers met Europese 
implicaties moet de ontwikkeling van 
technologie en diensten ten goede komen 
en een bijdrage leveren aan het verbeteren 
van de mededinging. Hoewel de 
coördinatie van technologische 
voorwaarden voor de beschikbaarheid en 
het doelmatig gebruik van radiofrequenties 
overeenkomstig de 
radiospectrumbeschikking wordt 
georganiseerd, kan het met het oog op de
doelstellingen van de interne markt ook 
nodig zijn, de selectieprocedures en 
-voorwaarden te coördineren of te 
harmoniseren die van toepassing zijn op 
rechten en machtigingen op bepaalde 
banden, op het gebruiksrecht voor 
nummers en op algemene machtigingen. 
Dit geldt met name voor elektronische 
communicatiediensten die van nature een 
internemarktdimensie hebben of 
grensoverschrijdend potentieel, zoals 
satellietdiensten. Verschillen bij de 
toewijzing van spectrum tussen lidstaten 
zou de ontwikkeling van deze diensten 
belemmeren. De Commissie, bijgestaan 
door het communicatiecomité en zoveel 
mogelijk rekening houdend met het advies 
van de Autoriteit, moet dan ook technische 
uitvoeringsmaatregelen kunnen nemen om 
dergelijke doelstellingen te kunnen 
bereiken. Op grond van door de Commissie 
genomen uitvoeringsmaatregelen kunnen 
de lidstaten rechten beschikbaar stellen 
voor spectrum en/of nummers op hun hele 
grondgebied en daar waar nodig andere 
bestaande nationale gebruiksrechten 
intrekken. In dergelijke gevallen moeten de 
lidstaten geen nieuwe gebruiksrechten 
verlenen voor de relevante spectrumband 
of nummerreeks op grond van nationale 
procedures.

spectrum of nummers met Europese 
implicaties moet de ontwikkeling van 
technologie en diensten ten goede komen 
en een bijdrage leveren aan het verbeteren 
van de mededinging. Hoewel de 
coördinatie van technologische 
voorwaarden voor de beschikbaarheid en 
het doelmatig gebruik van radiofrequenties 
overeenkomstig de 
radiospectrumbeschikking wordt 
georganiseerd, kan het met het oog op de
doelstellingen van de interne markt ook 
nodig zijn, de selectieprocedures en 
-voorwaarden te coördineren of te 
harmoniseren die van toepassing zijn op 
rechten en machtigingen op bepaalde 
banden, op het gebruiksrecht voor 
nummers en op algemene machtigingen. 
Dit geldt met name voor elektronische 
communicatiediensten die van nature een 
internemarktdimensie hebben of 
grensoverschrijdend potentieel, zoals 
satellietdiensten. Verschillen bij de 
toewijzing van spectrum tussen lidstaten 
onderling en tussen de lidstaten en derde 
landen zou de ontwikkeling van deze 
diensten belemmeren, rekening houdend 
met de besluiten van internationale 
organisaties op het gebied van het beheer 
van het radiospectrum, zoals de 
Internationale Unie voor 
Telecommunicatie (ITU) en de Europese 
Conferentie voor Post-  en 
Telecommunicatie-administraties
(CEPT). De Commissie, bijgestaan door 
het communicatiecomité en zoveel 
mogelijk rekening houdend met het advies 
van de Autoriteit, moet dan ook technische 
uitvoeringsmaatregelen kunnen nemen om 
dergelijke doelstellingen te kunnen 
bereiken. Op grond van door de Commissie 
genomen uitvoeringsmaatregelen kunnen 
de lidstaten rechten beschikbaar stellen 
voor spectrum en/of nummers op hun hele 
grondgebied en daar waar nodig andere 
bestaande nationale gebruiksrechten 
intrekken. In dergelijke gevallen moeten de 
lidstaten geen nieuwe gebruiksrechten 
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verlenen voor de relevante spectrumband 
of nummerreeks op grond van nationale 
procedures.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn)
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze richtlijn wordt een 
geharmoniseerd kader voor de regulering 
van elektronische-communicatiediensten, 
elektronische-communicatienetwerken, 
bijbehorende faciliteiten en bijbehorende 
diensten, alsook voor bepaalde aspecten 
van de eindapparatuur,  vastgesteld. De 
richtlijn legt taken van de nationale 
regelgevende instanties vast alsmede een 
reeks procedures om de geharmoniseerde 
toepassing van het regelgevingskader in de 
gehele Gemeenschap te waarborgen.’

1. Bij deze richtlijn wordt een 
geharmoniseerd kader voor de regulering 
van elektronische-communicatiediensten, 
elektronische-communicatienetwerken, 
bijbehorende faciliteiten en bijbehorende 
diensten vastgesteld. De richtlijn legt taken 
van de nationale regelgevende instanties 
vast alsmede een reeks procedures om de 
geharmoniseerde toepassing van het 
regelgevingskader in de gehele 
Gemeenschap te waarborgen.’

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter e
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn)
Artikel 2 – letter s

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

s) "schadelijke interferentie": interferentie 
die het functioneren van een 
radionavigatiedienst of van andere 
veiligheidsdiensten in gevaar brengt, of die 
een overeenkomstig de van toepassing 
zijnde communautaire of nationale 
voorschriften werkende 
radiocommunicatiedienst op een andere 
wijze ernstig doet achteruitgaan, hindert of 
herhaaldelijk onderbreekt in 
overeenstemming met de toepasselijke 

s) "schadelijke interferentie": interferentie 
die het functioneren van een 
radionavigatiedienst of van andere 
veiligheidsdiensten in gevaar brengt, of die 
een overeenkomstig de van toepassing 
zijnde communautaire of nationale 
voorschriften werkende 
radiocommunicatiedienst op een andere 
wijze ernstig doet achteruitgaan, hindert of 
herhaaldelijk onderbreekt in 
overeenstemming met de toepasselijke 
internationale, communautaire of 
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communautaire of nationale regelgeving.’ nationale regelgeving.’

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter e
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn)
Artikel 2 – letter s

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

s) ”schadelijke interferentie": interferentie 
die het functioneren van een 
radionavigatiedienst of van andere 
veiligheidsdiensten in gevaar brengt, of die 
een overeenkomstig de van toepassing 
zijnde communautaire of nationale 
voorschriften werkende 
radiocommunicatiedienst op een andere 
wijze ernstig doet achteruitgaan, hindert of 
herhaaldelijk onderbreekt in 
overeenstemming met de toepasselijke 
communautaire of nationale regelgeving.’

s) ”schadelijke interferentie": interferentie 
die het functioneren van een 
radionavigatiedienst of van andere 
veiligheidsdiensten in gevaar brengt, of die 
een overeenkomstig de van toepassing 
zijnde communautaire of nationale 
voorschriften werkende 
radiocommunicatiedienst op een andere 
wijze ernstig doet achteruitgaan, hindert of 
herhaaldelijk onderbreekt in 
overeenstemming met de toepasselijke 
communautaire of nationale regelgeving en 
de internationale radiofrequentietabellen;

Motivering

Gezien de ernst van de interferentieproblemen tussen radio-omroep en tweewegdiensten 
(uitzending en ontvangst) is het van het grootste belang dat digitale radio-omroep tegen 
schadelijke interferenties beschermd is volgens de internationale frequentietabellen, meer in 
het bijzonder het plan van Genève van de internationale telecommunicatie-unie ITU (GE-06). 
De definitie van schadelijke interferenties moet overeenkomstig aangepast worden.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn)
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die elektronische-
communicatienetwerken en -diensten 
aanbieden, alle, ook financiële, informatie 
verstrekken die de nationale regelgevende 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die elektronische-
communicatienetwerken en -diensten 
aanbieden, alle, ook financiële, informatie 
verstrekken die de nationale regelgevende 
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instanties nodig hebben om de naleving te 
waarborgen van deze richtlijn, van de 
besluiten die zijn genomen in 
overeenstemming ermee en van de 
specifieke richtlijnen. Deze ondernemingen
moeten ook informatie indienen met 
betrekking tot toekomstige ontwikkelingen 
van hun netwerk of diensten die een 
impact zouden kunnen hebben op de 
groothandelsdiensten die beschikbaar zijn 
gesteld voor concurrenten. Zij dienen 
dergelijke informatie op verzoek 
onverwijld en volgens de door de nationale 
regelgevende instantie vastgestelde 
termijnen en mate van detail te 
verstrekken. De door de nationale 
regelgevende instantie gevraagde 
informatie dient in evenredigheid te zijn 
met de uitvoering van die taak. De 
nationale regelgevende instantie geeft de 
redenen voor haar verzoek om informatie.’

instanties nodig hebben om de naleving te 
waarborgen van deze richtlijn, van de 
besluiten die zijn genomen in 
overeenstemming ermee en van de 
specifieke richtlijnen. Deze ondernemingen
dienen dergelijke informatie op verzoek 
onverwijld en volgens de door de nationale 
regelgevende instantie vastgestelde 
termijnen en mate van detail te 
verstrekken. De door de nationale 
regelgevende instantie gevraagde 
informatie dient in evenredigheid te zijn 
met de uitvoering van die taak. De 
nationale regelgevende instantie geeft de 
redenen voor haar verzoek om informatie 
en leeft de communautaire en nationale 
wetgeving na inzake de vertrouwelijkheid 
van commerciële informatie.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn)
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten schrijven geen 
voorwaarden voor aangaande de 
verlening van elektronische 
informatiediensten vanuit een andere 
lidstaat. 

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn)
Artikel 7 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie kan binnen de in lid 4 
bedoelde periode van 2 maanden een 
beslissing nemen die de nationale 
regelgevende instantie in kwestie ertoe 
verplicht de ontwerpmaatregel in te 
trekken. De Commissie moet zoveel 
mogelijk rekening houden met het advies 
van de Autoriteit dat werd ingediend 
overeenkomstig artikel 5 van Verordening 
[…/EG] alvorens een besluit te nemen. Dit 
besluit gaat vergezeld van een 
gedetailleerde en objectieve analyse van de 
redenen waarom de Commissie van 
mening is dat de ontwerpmaatregel niet 
moet worden genomen, samen met 
specifieke voorstellen tot wijziging van de 
ontwerpmaatregel.

5. De Commissie kan binnen de in lid 4 
bedoelde periode van 2 maanden aan de 
nationale regelgevende instantie in kwestie 
een aanbeveling doen om de 
ontwerpmaatregel in te trekken. De 
Commissie moet zoveel mogelijk rekening 
houden met het advies van de Autoriteit dat 
werd ingediend overeenkomstig artikel 5 
van Verordening […/EG] alvorens een 
besluit te nemen. De aanbeveling gaat 
vergezeld van een gedetailleerde en 
objectieve analyse van de redenen waarom 
de Commissie van mening is dat de 
ontwerpmaatregel niet moet worden 
genomen, samen met specifieke voorstellen 
tot wijziging van de ontwerpmaatregel.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn)
Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Uiterlijk drie maanden nadat de 
Commissie overeenkomstig lid 5 een
besluit heeft genomen waarin de nationale 
regelgevende instantie wordt verzocht een 
ontwerpmaatregel in te trekken, moet de 
nationale regelgevende instantie de 
ontwerpmaatregel wijzigen of intrekken. 
Wanneer de ontwerpmaatregel wordt 
gewijzigd moet de nationale regelgevende 
instantie een openbare raadpleging houden 
in overeenstemming met de in artikel 6 
bedoelde procedures en de Commissie 
opnieuw in kennis stellen van de 
gewijzigde ontwerpmaatregelen 
overeenkomstig de bepalingen van lid 3.

6. Uiterlijk drie maanden nadat de 
Commissie overeenkomstig lid 5 een 
aanbeveling heeft gedaan waarin de 
nationale regelgevende instantie wordt 
verzocht een ontwerpmaatregel in te 
trekken, moet de nationale regelgevende 
instantie de ontwerpmaatregel wijzigen of 
intrekken. Wanneer de ontwerpmaatregel 
wordt gewijzigd moet de nationale 
regelgevende instantie een openbare 
raadpleging houden in overeenstemming 
met de in artikel 6 bedoelde procedures en 
de Commissie opnieuw in kennis stellen 
van de gewijzigde ontwerpmaatregelen 
overeenkomstig de bepalingen van lid 3.
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Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn)
Artikel 7 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Wanneer een ontwerpmaatregel in 
overeenstemming met lid 6 is gewijzigd, 
kan de Commissie een besluit nemen, 
waarin de nationale regelgevende 
instantie wordt verzocht een specifieke 
verplichting op te leggen overeenkomstig 
de artikelen 9 tot en met 13 bis van 
Richtlijn 2002/19/EG (Toegangsrichtlijn), 
en artikel 17 van Richtlijn 2002/22/EG 
(Universeledienstenrichtlijn) binnen een 
vastgestelde termijn.

Schrappen

Op deze manier streeft de Commissie 
dezelfde beleidsdoelstellingen na als die 
welke voor nationale regelgevende 
instanties uiteengezet zijn in artikel 8. De 
Commissie houdt zoveel mogelijk 
rekening met het advies van de Autoriteit 
dat deze heeft gegeven in 
overeenstemming met artikel 6 van 
Verordening […./EG], met name bij het 
uitwerken van de details van de 
verplichting(en) die moet(en) worden 
opgelegd.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn)
Artikel 7 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in de eerste alinea genoemde 
maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 22, lid 3, 

Schrappen
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bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing. Om dwingende urgente redenen 
kan de Commissie gebruik maken van de 
in artikel 22, lid 4, bedoelde 
urgentieprocedure.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 – letter e
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn)
Artikel 8 – lid 4 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) door te zorgen voor samenwerking 
van de ondernemingen die elektronische 
communicatienetwerken en -diensten 
leveren, met de belanghebbende sectoren, 
in het belang van de veiligheid en om 
geoorloofde vormen van inhoud in de 
betreffende netwerken en diensten te 
stimuleren.

Motivering

De Europese autoriteit voor de markt van de elektronische communicatie of het coördinerend 
orgaan dat haar plaats inneemt, moet een coördinerende opdracht hebben om in de strijd 
tegen aantasting van de auteursrechten, die een enorme toename te zien geeft, de 
samenwerking tussen de aanbieders van elektronische communicatiediensten te verzekeren. 

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn)
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
radiofrequenties voor elektronische-
communicatiediensten op hun grondgebied 
overeenkomstig artikel 8 efficiënt worden 
beheerd. Zij zorgen ervoor dat de 
bestemming en toewijzing van die 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
radiofrequenties voor elektronische-
communicatiediensten op hun grondgebied 
overeenkomstig artikel 8 efficiënt worden 
beheerd. Zij zorgen ervoor dat de 
bestemming en toewijzing van die 
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radiofrequenties door de nationale 
regelgevende instanties gebaseerd zijn op 
objectieve, doorzichtige, niet-
discriminerende en proportionele criteria.

radiofrequenties door de nationale 
regelgevende instanties gebaseerd zijn op 
objectieve, doorzichtige, niet-
discriminerende en proportionele criteria 
en dat de allocatie en toewijzing van het 
radiospectrum door de nationale 
regelgevende instanties zorg draagt voor 
een daadwerkelijke concurrentie, 
rekening houdend met de desbetreffende 
nationale frequentietabellen en eerdere 
beslissingen van internationale 
organisaties die betrokken zijn bij het 
beheer van het radiospectrum.

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn)
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten bevorderen de harmonisatie 
van het gebruik van radiofrequenties in de 
Gemeenschap in overeenstemming met de 
noodzaak een daadwerkelijk en efficiënt 
gebruik daarvan te waarborgen en in 
overeenstemming met Beschikking nr. 
676/2002/EG (radiospectrumbeschikking).

2. De lidstaten bevorderen, waar dat 
praktisch uitvoerbaar is, de harmonisatie 
van het gebruik van radiofrequenties in de 
Gemeenschap in overeenstemming met de 
noodzaak een daadwerkelijk en efficiënt 
gebruik daarvan te waarborgen en in 
overeenstemming met Beschikking nr. 
676/2002/EG (radiospectrumbeschikking),
rekening houdend met de desbetreffende 
nationale frequentietabellen en eerdere 
beslissingen van internationale 
organisaties die betrokken zijn bij het 
beheer van het radiospectrum.

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn)
Artikel 9 – lid 3 – letter b bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) concurrentieverstoring te 
voorkomen,

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn)
Artikel 9 – lid 3 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een beperking na te leven in 
overeenstemming met lid 4.

d) een beperking na te leven in 
overeenstemming met lid 4, met 
inachtneming van de uitzonderingen om 
de doelstellingen van het cultuur- en 
mediabeleid veilig te stellen, zoals 
culturele en taalkundige verscheidenheid 
en pluralisme in de media.

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn)
Artikel 9 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten zijn bevoegd om de 
draagwijdte, aard en duur van eventuele 
uitzonderingen vast te leggen om de 
doelstellingen van het cultuur- en 
mediabeleid veilig te stellen, zoals 
bijvoorbeeld culturele en taalkundige 
diversiteit en pluralisme in de media, in 
overeenstemming met hun eigen 
nationale wetgeving.
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Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn)
Artikel 9 ter – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen individuele rechten op het 
gebruik van radiofrequenties kunnen 
overdragen of verhuren in de banden 
waarin dit is voorzien in de 
uitvoeringsmaatregelen die zijn vastgesteld 
overeenkomstig lid 9 quater zonder
voorafgaande toestemming van de 
nationale regelgevende instantie. 

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen individuele rechten op het 
gebruik van radiofrequenties kunnen 
overdragen of verhuren in de banden 
waarin dit is voorzien in de 
uitvoeringsmaatregelen die zijn vastgesteld 
overeenkomstig lid 9 quater met
voorafgaande toestemming van de 
nationale regelgevende instantie.

In andere banden kunnen de lidstaten 
toestaan dat ondernemingen individuele 
rechten op het gebruik van radiofrequenties 
overdragen of verhuren aan andere 
ondernemingen.

In andere banden kunnen de lidstaten 
toestaan dat ondernemingen met 
voorafgaande instemming van de 
nationale regelgevende instantie
individuele rechten op het gebruik van 
radiofrequenties overdragen of verhuren 
aan andere ondernemingen.

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn)
Artikel 9 quater, alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om bij te dragen aan de ontwikkeling van 
de interne markt, kan de Commissie om de 
beginselen van dit artikel te bereiken, 
passende uitvoeringsmaatregelen nemen
om:

Om bij te dragen aan de ontwikkeling van 
de interne markt, kan de Commissie om de 
beginselen van dit artikel te bereiken, in 
overleg met de NRI's aanbevelingen doen 
voor passende uitvoeringsmaatregelen om:

(a) de identificatie van de banden te 
harmoniseren waarvoor gebruiksrechten 
tussen ondernemingen onderling kunnen 
worden overgedragen of verhuurd;

(a) de identificatie van de banden te 
harmoniseren waarvoor gebruiksrechten 
tussen ondernemingen onderling kunnen 
worden overgedragen of verhuurd;

(b) de voorwaarden die gekoppeld zijn aan 
dergelijke rechten en de voorwaarden, 
procedures, grenzen, beperkingen, 

(b) de voorwaarden die gekoppeld zijn aan 
dergelijke rechten en de voorwaarden, 
procedures, grenzen, beperkingen, 
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intrekkingen en overgangsvoorschriften die 
van toepassing zijn op dergelijke 
overdrachten of huurovereenkomsten te 
harmoniseren;

intrekkingen en overgangsvoorschriften die 
van toepassing zijn op dergelijke 
overdrachten of huurovereenkomsten te 
harmoniseren;

(c) de specifieke maatregelen te 
harmoniseren om te zorgen voor billijke 
mededinging wanneer individuele rechten 
worden overgedragen;

(c) de specifieke maatregelen te 
harmoniseren om te zorgen voor billijke 
mededinging wanneer individuele rechten 
worden overgedragen;

(d) een uitzondering te maken op het 
beginsel van diensten- of 
technologieneutraliteit en om de 
draagwijdte en aard van eventuele andere 
uitzonderingen op het beginsel van 
diensten of technologieneutraliteit dan die 
welke erop gericht zijn te zorgen voor het 
bevorderen van culturele en taalkundige 
diversiteit en pluralisme van de media, te 
harmoniseren in overeenstemming met 
artikel 9, de leden 2 en 4.

(d) een uitzondering te maken op het 
beginsel van diensten- of 
technologieneutraliteit en om de 
draagwijdte en aard van eventuele 
uitzonderingen op het beginsel van 
diensten of technologieneutraliteit . Alle 
uitzonderingen dienen in 
overeenstemming te zijn met artikel 9, 
leden 2 en 4.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 – letter (b)
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn)
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten ondersteunen harmonisatie 
van nummering binnen de Gemeenschap 
wanneer dat de werking van de interne 
markt bevordert of de ontwikkeling steunt 
van pan-Europese diensten. De Commissie 
kan passende technische 
uitvoeringsmaatregelen nemen op dit 
gebied door bijvoorbeeld tariefbeginselen 
vast te stellen voor specifieke nummers of 
nummerreeksen. De 
uitvoeringsmaatregelen kunnen de 
Autoriteit specifieke 
verantwoordelijkheden verlenen bij de 
toepassing van die maatregelen.

4. De lidstaten ondersteunen harmonisatie 
van nummering binnen de Gemeenschap 
wanneer dat de werking van de interne 
markt bevordert of de ontwikkeling steunt 
van pan-Europese diensten. De Commissie 
kan in overleg met de NRI's 
aanbevelingen doen voor passende
technische uitvoeringsmaatregelen op dit 
gebied.

De maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 22, lid 3, 
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bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing. Om dwingende urgente redenen 
kan de Commissie de in artikel 22, lid 4, 
bedoelde urgentieprocedure toepassen.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn)
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een onderneming die 
elektronische-communicatienetwerken 
aanbiedt, krachtens de nationale wetgeving 
het recht heeft om faciliteiten te installeren 
op, over of onder openbaar of particulier 
eigendom, dan wel een procedure kan 
volgen voor de onteigening of het gebruik 
van eigendom, moeten de nationale 
regelgevende instanties het gedeeld 
gebruik van faciliteiten of eigendom, met 
inbegrip van toegang tot gebouwen, 
masten, antennes, kabelgoten, mangaten en 
straatkasten verplicht opleggen.

1. Wanneer een onderneming die 
elektronische-communicatienetwerken 
aanbiedt, krachtens de nationale wetgeving 
het recht heeft om faciliteiten te installeren 
op, over of onder openbaar of particulier 
eigendom, dan wel een procedure kan 
volgen voor de onteigening of het gebruik 
van eigendom, moeten de nationale 
regelgevende instanties het gedeeld 
gebruik van faciliteiten of eigendom, met 
inbegrip van toegang tot gebouwen, 
masten, antennes, kabelgoten, mangaten en 
straatkasten verplicht opleggen op 
voorwaarde dat de houders van deze 
rechten een passende en proportionele 
compensatie tegen marktprijzen 
ontvangen.

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn)
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Maatregelen die door een regelgevende 
instantie zijn genomen in overeenstemming 
met lid 1 moeten objectief, transparant en 
evenredig zijn.

3. Maatregelen die door een regelgevende 
instantie zijn genomen in overeenstemming 
met lid 1 moeten objectief, transparant,
niet discriminerend en evenredig zijn, en 
getroffen volgens de procedure van artikel 
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7 bis, lid 4. 

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn)
Artikel 13 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die openbare 
communicatienetwerken aanbieden alle 
nodige maatregelen nemen om te zorgen 
voor de integriteit van hun netwerken zodat 
kan worden gezorgd voor de continuïteit 
van de diensten die via deze netwerken 
worden geleverd.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die openbare 
communicatienetwerken aanbieden 
geëigende maatregelen nemen om te 
zorgen voor de integriteit van hun 
netwerken zodat kan worden gezorgd voor 
de continuïteit van de diensten die via deze 
netwerken worden geleverd. De lidstaten 
zorgen ervoor dat de nationale 
regelgevende instanties regelmatig overleg 
met de ondernemingen plegen om zich 
ervan te vergewissen dat de geëigende 
maatregelen om veiligheid of integriteit te 
verzekeren, getroffen zijn.  

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn)
Artikel 13 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie, zoveel mogelijk 
rekening houdend met het advies van de 
Autoriteit dat is gegeven in 
overeenstemming met artikel 3, onder b), 
van Verordening […./EG], kan passende 
technische uitvoeringsmaatregelen nemen 
om de in de leden 1, 2 en 3 bedoelde 
maatregelen te harmoniseren, met 
inbegrip van maatregelen die de 
omstandigheden, het formaat en de 
procedures definiëren die van toepassing 

Schrappen
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zijn op de kennisgevingseisen.
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 22, lid 3, 
bedoelde procedure. Om dwingende 
urgente redenen kan de Commissie 
gebruik maken van de in artikel 22, lid 4, 
bedoelde urgentieprocedure.

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn)
Artikel 13 ter – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties de 
bevoegdheid hebben ondernemingen die 
openbare communicatienetwerken of 
publiek beschikbare elektronische 
communicatiediensten aanbieden te vragen 
om:

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties indien 
nodig de bevoegdheid hebben 
ondernemingen die openbare 
communicatienetwerken of publiek 
beschikbare elektronische 
communicatiediensten aanbieden te vragen 
om:

Motivering

De uitvoerende bevoegdheid zoals voorgesteld, in de vorm van bindende aanwijzingen voor 
de nationale regelgevende instanties, veiligheidsdoorlichtingen en de mogelijkheid om 
gegevens van de gebruikers van het netwerk op te vragen, is een bijkomende last aan 
voorschriften, die zo gering mogelijk gehouden moet worden, zodat hij op langere termijn het 
aanbod van nieuwe technologieën op de markt niet hindert.  

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn)
Artikel 13 ter – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat er 
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voor ondernemingen die openbare 
communicatienetwerken of openbaar 
beschikbare elektronische 
communicatiediensten aanbieden, een 
kostenvergoedingstelsel beschikbaar is als 
de Commissie technische 
uitvoeringsmaatregelen volgens artikel 13 
bis, lid 4, treft.

Motivering

De uitvoerende bevoegdheid zoals voorgesteld, in de vorm van bindende aanwijzingen voor 
de nationale regelgevende instanties, veiligheidsdoorlichtingen en de mogelijkheid om 
gegevens van de gebruikers van het netwerk op te vragen, is een bijkomende last aan 
voorschriften, die zo gering mogelijk gehouden moet worden, zodat hij op langere termijn het 
aanbod van nieuwe technologieën op de markt niet hindert.

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 16 – letter d
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn)
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan, zoveel mogelijk 
rekening houdend met het advies van de 
Autoriteit dat is gegeven in 
overeenstemming met artikel 7 van 
Verordening […/EG], een beschikking 
vaststellen waarin transnationale markten 
worden gedefinieerd.

4. De Commissie kan, na raadpleging van 
de nationale regelgevende instanties, een 
beschikking vaststellen waarin 
transnationale markten worden 
gedefinieerd.

Deze beschikking, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beoogt te 
wijzigen door haar aan te vullen, wordt 
vastgesteld volgens de in artikel 22, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing. Om dwingende urgente redenen 
kan de Commissie gebruik maken van de 
in artikel 22, lid 4, bedoelde 
urgentieprocedure.

Deze beschikking, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beoogt te 
wijzigen door haar aan te vullen, wordt 
vastgesteld volgens de in artikel 22, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.
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Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17 – letter (c)
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn)
Artikel 16 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie, zoveel mogelijk rekening 
houdend met het advies van de Autoriteit 
dat is gegeven in overeenstemming met 
artikel 6 van Verordening […./EG], kan 
een besluit nemen waarbij de nationale 
regelgevende instantie wordt verplicht
bepaalde ondernemingen aan te merken als 
ondernemingen met een aanmerkelijke 
marktmacht en de aldus aangemerkte 
onderneming specifieke verplichtingen 
opleggen overeenkomstig de artikelen 8, 9 
tot 13 bis van Richtlijn 2002/19/EG 
(Toegangsrichtlijn) en artikel 17 van 
Richtlijn 2002/22/EG 
(Universeledienstenrichtlijn). Op deze 
wijze streeft de Commissie dezelfde 
beleidsdoelstellingen na als die welke in 
artikel 8 zijn uiteengezet voor nationale 
regelgevende instanties.

De Commissie, zoveel mogelijk rekening 
houdend met het advies van de Autoriteit 
dat is gegeven in overeenstemming met 
artikel 6 van Verordening […./EG], kan 
een aanbeveling doen aan de nationale 
regelgevende instantie om bepaalde 
ondernemingen aan te merken als 
ondernemingen met een aanmerkelijke 
marktmacht en de aldus aangemerkte 
onderneming specifieke verplichtingen 
opleggen overeenkomstig de artikelen 8, 9 
tot 13 bis van Richtlijn 2002/19/EG 
(Toegangsrichtlijn) en artikel 17 van 
Richtlijn 2002/22/EG 
(Universeledienstenrichtlijn). Op deze 
wijze streeft de Commissie dezelfde 
beleidsdoelstellingen na als die welke in 
artikel 8 zijn uiteengezet voor nationale 
regelgevende instanties.

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 20
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn)
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan, wanneer zij vaststelt 
dat verschillen bij de tenuitvoerlegging 
door de nationale regelgevende instanties 
van de in deze richtlijn en de specifieke 
richtlijnen gespecificeerde taken obstakels 
opwerpen voor de interne markt, 
onverminderd artikel 9 van deze Richtlijn 
en de artikelen 6 en 8 van Richtlijn 
2002/20/EG (Machtigingsrichtlijn), zoveel 

1. De Commissie kan, wanneer zij vaststelt 
dat verschillen bij de tenuitvoerlegging 
door de nationale regelgevende instanties 
van de in deze richtlijn en de specifieke 
richtlijnen gespecificeerde taken obstakels 
opwerpen voor de interne markt, 
onverminderd artikel 9 van deze Richtlijn 
en de artikelen 6 en 8 van Richtlijn 
2002/20/EG (Machtigingsrichtlijn), zoveel 
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mogelijk rekening houdend met een 
eventueel advies van de Autoriteit, een 
aanbeveling doen of een besluit vaststellen
inzake de geharmoniseerde toepassing van 
de bepalingen van deze richtlijn en de 
specifieke richtlijnen bij de 
verwezenlijking van de in artikel 8 
uiteengezette doelstellingen.

mogelijk rekening houdend met een 
eventueel advies van de Autoriteit, een 
aanbeveling doen inzake de 
geharmoniseerde toepassing van de 
bepalingen van deze richtlijn en de 
specifieke richtlijnen bij de 
verwezenlijking van de in artikel 8 
uiteengezette doelstellingen.

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 20
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn)
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het in lid 1 vermelde besluit dat niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn 
beoogt te wijzigen door haar aan te 
vullen, wordt vastgesteld volgens de in 
artikel 22, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing. Om 
dwingende urgente redenen kan de 
Commissie gebruik maken van de in 
artikel 22, lid 4, bedoelde 
urgentieprocedure.

Schrappen

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 20
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn)
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Maatregelen die zijn goedgekeurd 
overeenkomstig lid 1, kunnen de 
identificatie omvatten van een 
geharmoniseerde of gecoördineerde 
aanpak van de volgende vraagstukken:

Schrappen

(a) Consequente uitvoering van 
regelgevingsaanpakken met inbegrip van 
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regelgevende behandeling van nieuwe 
diensten;
(b) Nummering, benaming en 
adressering, met inbegrip van 
nummerreeksen, de portabiliteit van 
nummers en identificatienummers en 
adresvertaalsystemen en toegang tot de 
nooddiensten en toegang tot de 112-
hulpdiensten;
(c) Consumentenvraagstukken, zoals 
toegankelijkheid van elektronische 
communicatiediensten en apparatuur 
voor eindgebruikers met een handicap;
(d) Financiële verslaglegging.

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 23
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn)
Artikel 21 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de regels vast inzake de 
sancties die van toepassing zijn op 
inbreuken op de krachtens deze richtlijn en 
de specifieke richtlijnen vastgestelde 
nationale bepalingen en treffen alle 
maatregelen om ervoor te zorgen dat zij 
worden toegepast. De aldus vastgestelde 
sancties moeten doeltreffend, evenredig en 
ontmoedigend zijn. De lidstaten stellen de 
Commissie uiterlijk op [termijn voor 
uitvoering van het wijzigingsbesluit] in 
kennis van deze bepalingen en delen haar 
onverwijld eventuele latere wijzigingen die 
hierop van invloed zijn mee.’

De lidstaten stellen de regels vast inzake de 
sancties die van toepassing zijn op 
inbreuken op de krachtens deze richtlijn en 
de specifieke richtlijnen vastgestelde 
nationale bepalingen en treffen alle 
maatregelen om ervoor te zorgen dat zij 
worden toegepast.  De aldus vastgestelde 
sancties moeten geëigend, doeltreffend, 
evenredig en ontmoedigend zijn. De 
lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 
[termijn voor uitvoering van het 
wijzigingsbesluit] in kennis van deze 
bepalingen en delen haar onverwijld 
eventuele latere wijzigingen die hierop van 
invloed zijn mee.’

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 2
Richtlijn 2002/19/EG (Toegangsrichtlijn)
Artikel 4 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Exploitanten van openbare 
communicatienetwerken zijn gerechtigd 
en, wanneer hun daarom wordt verzocht 
door daartoe overeenkomstig artikel 4 van 
Richtlijn 2002/20/EG 
(Machtigingsrichtlijn) gemachtigde 
ondernemingen, verplicht te onderhandelen 
over interconnectie met het doel algemeen 
beschikbare elektronische 
communicatiediensten aan te bieden, 
teneinde de verlening en de 
interoperabiliteit van de diensten in de 
gehele Gemeenschap te waarborgen. 
Exploitanten verlenen andere 
ondernemingen toegang en interconnectie 
onder voorwaarden die verenigbaar zijn 
met de verplichtingen die door de nationale 
regelgevende instantie worden opgelegd uit 
hoofde van de artikelen 5 tot en met 8.’

1. Exploitanten van openbare 
communicatienetwerken zijn gerechtigd 
en, wanneer hun daarom wordt verzocht 
door daartoe overeenkomstig artikel 4 van 
Richtlijn 2002/20/EG 
(Machtigingsrichtlijn) gemachtigde 
ondernemingen, verplicht te onderhandelen 
over interconnectie met het doel algemeen 
beschikbare elektronische 
communicatiediensten aan te bieden, 
teneinde de verlening en de 
interoperabiliteit van de diensten in de 
gehele Gemeenschap te waarborgen. 
Exploitanten verlenen andere 
ondernemingen toegang en interconnectie 
onder voorwaarden die verenigbaar zijn 
met de verplichtingen die door de nationale 
regelgevende instantie worden opgelegd uit 
hoofde van de artikelen 5 tot en met 8. De 
voorwaarden voor interconnectie mogen 
echter niet zodanig zijn dat hierdoor 
ongerechtvaardigde hindernissen worden 
opgeworpen aan de interoperabiliteit.

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 4
Richtlijn 2002/19/EG (Toegangsrichtlijn)
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het licht van de markt- en 
technologische ontwikkelingen kan de 
Commissie uitvoeringsmaatregelen nemen 
om bijlage I te wijzigen. Deze maatregelen 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn beogen te wijzigen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 14, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing. Om dwingende urgente redenen 
kan de Commissie gebruik maken van de 
in artikel 14, lid 4, bedoelde 

2. In het licht van de markt- en 
technologische ontwikkelingen kan de 
Commissie in overleg met de NRI's 
uitvoeringsmaatregelen aanbevelen om 
bijlage I te wijzigen.
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urgentieprocedure.
Bij de voorbereiding van de in dit lid 
bedoelde bepalingen kan de Commissie 
worden bijgestaan door de Europese 
Autoriteit voor elektronische-
communicatiemarkt (hierna "de 
Autoriteit" genoemd).

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 8 – letter (-a) (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG (Toegangsrichtlijn)
Artikel 12 – lid 1 – letter (b bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) in lid 1, wordt het volgende punt b bis) 
toegevoegd:
"(b bis) sluiting van overeenkomsten voor 
het delen van netwerken voor de toegang 
tot het radiospectrum, teneinde afgelegen 
en niet-rendabele gebieden te dekken en 
toegang te geven aan een groot aantal 
keuzemogelijkheden voor diensten over 
het gehele grondgebied van elke lidstaat 
in het belang van de consumenten en het 
milieu."

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 9
Richtlijn 2002/19/EG (Toegangsrichtlijn)
Artikel 13 bis – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een nationale regelgevende 
instantie voornemens is functionele 
scheiding verplicht te stellen, dient het 
hiertoe een verzoek in te dienen bij de 
Commissie met:

2. Wanneer een nationale regelgevende 
instantie voornemens is functionele 
scheiding verplicht te stellen, dient het de 
Commissie hiervan in kennis te stellen 
met:
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Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 1
Richtlijn 2002/20/EG (Machtigingsrichtlijn)
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

'2. De volgende definitie is eveneens van 
toepassing:

'2. De volgende definities zijn eveneens 
van toepassing:

"algemene machtiging": regelgeving door 
de lidstaten waarbij rechten worden 
verleend voor het aanbieden van 
elektronische-communicatienetwerken of   
-diensten en specifieke sectorgebonden 
verplichtingen worden vastgesteld die 
overeenkomstig de richtlijn kunnen gelden 
voor alle of voor specifieke soorten 
elektronische-communicatienetwerken en 
-diensten, overeenkomstig deze richtlijn.'

"algemene machtiging": regelgeving door 
de lidstaten waarbij rechten worden 
verleend voor het aanbieden van 
elektronische-communicatienetwerken of 
-diensten en specifieke sectorgebonden 
verplichtingen worden vastgesteld die 
overeenkomstig de richtlijn kunnen gelden 
voor alle of voor specifieke soorten 
elektronische-communicatienetwerken en 
-diensten, overeenkomstig deze richtlijn.

"globale telecommunicatiediensten": 
beheerde commerciële data- en 
audiodiensten voor multinationale 
ondernemingen die in verschillende 
landen, en vaak ook verschillende 
continenten, gevestigd zijn; deze diensten 
zijn uit de aard der zaak van 
grensoverschrijdende aard, en binnen 
Europa zijn het altijd pan-Europese 
diensten.'

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/20/EG (Machtigingsrichtlijn)
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) In artikel 3 wordt het volgende lid 
3 bis toegevoegd:
"3 bis. Nieuwe globale 
telecommunicatiediensten zijn 
onderworpen aan niet meer dan een 
vereenvoudigde 
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inkennisstellingsprocedure met een 
specifieke registratie van de activiteit van 
elektronische-communicatiedienst als 
"globale telecommunicatiediensten". 

Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3 
Richtlijn 2002/20/EG (Machtigingsrichtlijn)
Artikel 5 – lid 1 – letter (a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een ernstig risico op schadelijke 
interferentie te vermijden; of

(a) een ernstig risico op schadelijke 
interferentie te vermijden, 
concurrentieverstoringen te vermijden; of

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3
Richtlijn 2002/20/EG (Machtigingsrichtlijn)
Artikel 5 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de door de lidstaten vooraf 
aangenomen specifieke criteria voor het 
verlenen van gebruiksrechten voor 
radiofrequenties aan aanbieders van inhoud 
voor radio- en televisieomroepen welke 
noodzakelijk zijn om de doelstellingen van 
algemeen belang overeenkomstig het 
Gemeenschapsrecht na te streven worden 
dergelijke rechten verleend door middel 
van procedures die objectief, transparant, 
niet-discriminerend en evenredig zijn, en in 
het geval van frequenties, in 
overeenstemming met de bepalingen van 
artikel 9 van Richtlijn 2002/21/EG 
(Kaderrichtlijn). De procedures moeten 
open zijn behalve in gevallen waarin kan 
worden aangetoond dat het verlenen van 
individuele gebruiksrechten voor gebruik 

Onverminderd de door de lidstaten vooraf 
aangenomen specifieke criteria voor het 
verlenen van gebruiksrechten voor 
radiofrequenties aan aanbieders van inhoud 
voor radio- en televisieomroepen welke 
noodzakelijk zijn om de doelstellingen van 
algemeen belang overeenkomstig het 
Gemeenschapsrecht na te streven worden 
dergelijke rechten verleend door middel 
van procedures die objectief, transparant, 
niet-discriminerend en evenredig zijn, en in 
het geval van frequenties, in 
overeenstemming met de bepalingen van 
artikel 9 van Richtlijn 2002/21/EG 
(Kaderrichtlijn). De procedures moeten 
open zijn behalve in gevallen waarin kan 
worden aangetoond dat het verlenen van 
individuele gebruiksrechten voor gebruik 
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van radiofrequenties voor aanbieders van 
diensten inzake inhoud voor radio- en 
televisiediensten van fundamenteel belang 
is om te kunnen voldoen aan een specifieke 
verplichting die door de lidstaten van te 
voren is gedefinieerd als noodzakelijk met 
het oog op het algemeen belang 
overeenkomstig de communautaire 
wetgeving.

van radiofrequenties voor aanbieders van 
diensten inzake inhoud voor radio- en 
televisiediensten van fundamenteel belang 
is om te kunnen voldoen aan een specifieke 
verplichting die door de lidstaten van te 
voren is gedefinieerd als noodzakelijk met 
het oog op het algemeen belang 
overeenkomstig de communautaire 
wetgeving. De lidstaten moeten 
rechtvaardigingen publiceren voor de 
verlening van individuele rechten voor het 
gebruik van radiofrequenties.

Amendement 57

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3
Richtlijn 2002/20/EG (Machtigingsrichtlijn)
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten beperken het aantal te 
verlenen gebruiksrechten niet, tenzij dat 
noodzakelijk is om een efficiënt gebruik 
van radiofrequenties te waarborgen 
overeenkomstig artikel 7.

5. De lidstaten beperken het aantal te 
verlenen gebruiksrechten niet, tenzij dat 
noodzakelijk is om een efficiënt gebruik 
van radiofrequenties te waarborgen 
overeenkomstig artikel 7. Er moet op 
gepaste wijze rekening worden gehouden 
met investeringen in geërfde rechten, ook 
wanneer de houder daarvan zijn netwerk 
van de voormalige PTT geërfd heeft, en 
met het niveau van concurrentie.

Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 5
Richtlijn 2002/20/EG (Machtigingsrichtlijn)
Artikel 6 bis – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om de in artikel 1, uiteengezette 
doelstellingen te verwezenlijken en 
onverminderd artikel 5, lid 2, van deze 
richtlijn, kan de Commissie 

1. Om de in artikel 1, uiteengezette 
doelstellingen te verwezenlijken en 
onverminderd artikel 5, lid 2, van deze 
richtlijn, kan de Commissie in overleg met 
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uitvoeringsmaatregelen goedkeuren: de NRI's uitvoeringsmaatregelen 
aanbevelen:

Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 5 
Richtlijn 2002/20/EG (Machtigingsrichtlijn)
Artikel 6 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie keurt, zoveel mogelijk 
rekening houdend met het advies van de 
Autoriteit een maatregel goed waarbij de 
onderneming(en) wordt (worden) 
geselecteerd waaraan individuele 
gebruiksrechten worden verleend voor 
radiofrequenties of nummers. De 
maatregel vermeldt de periode 
waarbinnen dergelijke gebruiksrechten 
kunnen worden verleend door de 
nationale regelgevende instanties. De 
Commissie handelt volgens de procedure 
van artikel 14 bis, lid 2.

2. Zoveel mogelijk rekening houdend met 
het advies van de Autoriteit, kan de 
Commissie in overleg met de NRI's een 
maatregel aanbevelen waarbij de 
onderneming(en) wordt (worden) 
geselecteerd waaraan individuele 
gebruiksrechten worden verleend voor 
radiofrequenties of nummers.

Amendement 60

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
BIJLAGE I – punt 3 – letter (g)
 Richtlijn 2002/20/EG (Machtigingsrichtlijn)
Bijlage – Deel A – punt 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) het volgende punt 19 wordt toegevoegd:
‘19. Naleving van nationale maatregelen 
ter uitvoering van Richtlijn 2001/29/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
en van Richtlijn 2004/48/EG van het 
Europees Parlement en de Raad.’

Schrappen
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