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BEKNOPTE MOTIVERING

De voorgestelde hervorming van het regelgevingskader voor de telecommunicatiesector moet 
gericht zijn op het efficiënter bevorderen van mededinging, het waarborgen van investeringen 
en het consolideren van de interne markt voor elektronische communicatie ten einde het 
liberaliseringsproces voort te zetten. De hervorming moet ook kwesties zoals 
consumentenbescherming en netwerkbeveiliging aanpakken en rekening houden met culturele 
aspecten.

Gezien de snel veranderende aard van de telecommunicatiemarkt en -ontwikkelingen moet er 
een flexibele benadering zijn die zich aan toekomstige ontwikkelingen kan aanpassen.

Bovendien is er een toekomstgerichte aanpak nodig om ervoor te zorgen dat het voorgestelde 
regelgevingskader geschikt is voor de eisen van netwerken van de volgende generatie. De 
ontwikkeling van breedbandnetwerkinfrastructuur van de volgende generatie vormt een 
cruciale uitdaging op het gebied van locatie en mededingingsbeleid omdat ondernemingen een 
grote mate van zekerheid moeten hebben ten aanzien van de planning en de juridische situatie.
Door de nationale regelgevende instanties de mogelijkheid te bieden het gedeeld gebruik van 
faciliteiten en toegang tot masten, kabelgoten en gebouwen op te leggen, zullen investeringen 
in glasvezelnetwerken worden bevorderd en zullen nieuwe operatoren worden aangemoedigd 
zich op de markt te begeven. Met betrekking tot het besluitvormingsproces moet erop worden 
toegezien dat de maatregelen evenredig en economisch verantwoord zijn. De ontwikkeling 
van netwerken kan eveneens worden aangemoedigd door het risico en de kosten te delen. Bij 
het vaststellen van marktdefinities moet bovendien worden nagegaan of er in geografische 
gebieden op subnationaal niveau mededinging bestaat zodat deze dienovereenkomstig kunnen 
worden gedereguleerd.

Reeds meermaals werd vastgesteld dat er betere coördinatiesystemen op supranationaal 
niveau moeten worden ingevoerd. Deze mechanismen moeten evenwel gebaseerd zijn op 
bestaande en ontwikkelde structuren en moeten hun potentieel vroeger, efficiënter en beter 
benutten. Er moet een netwerk van nationale regelgevende instanties worden opgericht om 
taken te verrichten die niet op nationaal niveau kunnen worden uitgevoerd. De invoering van 
een sterk gecentraliseerd systeem op communautair niveau in de vorm van een Europese 
instantie houdt het risico in dat onvoldoende rekening zal worden gehouden met specifieke 
nationale factoren. Blijkbaar zijn er onvoldoende politieke of economische redenen om 
dergelijke gecentraliseerde regelgevende instanties meer bevoegdheden te verlenen ten koste 
van de nationale regelgevende instanties.

Verder moet worden benadrukt dat de comitologieprocedure niet de geschikte procedure is 
om regels vast te stellen of te wijzigen die betrekking hebben op essentiële onderdelen van de 
telecommunicatieregelgeving. Daarom moet het veelvuldige gebruik van 
comitologieprocedures waarin het voorstel voorziet, worden beperkt.

Bij het analyseren en vaststellen van nationale marktomstandigheden moeten de nationale 
regelgevers onafhankelijk kunnen beslissen over relevante proportionele maatregelen om het 
geïdentificeerde mededingingsprobleem aan te pakken. Het voorstel verleent de Commissie 
het recht op een definitief besluit, m.a.w. de mogelijkheid om van regelgevende instanties te 
eisen dat ze ondernemingen specifieke verplichtingen opleggen, wat een systeem van 
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gecentraliseerde Europese regelgeving zou invoeren. Deze interventiebevoegdheid houdt het 
risico in dat onvoldoende rekening wordt gehouden met nationale kenmerken en dat een 
uniforme aanpak wordt toegepast.

Met betrekking tot de nieuwe criteria om de Commissie een bijkomend vetorecht te verlenen, 
moet een op bemiddeling gerichte aanpak worden gevolgd zodat het netwerk van nationale 
regelgevende instanties tijdelijk als hogere instantie kan optreden en bevoegd is om te 
beslissen of door de nationale regelgevende instantie genomen maatregelen passend zijn.

Om de doelstelling van een doeltreffend en marktgericht spectrumbeheer te verwezenlijken, 
moet een technologie- en dienstenneutrale aanpak worden gevolgd bij de toewijzing van 
spectrumgebruiksrechten. Er moet zorgvuldig worden op toegezien dat de toewijzing van 
spectrum - met uitzondering van nauwkeurig gedefinieerde pan-Europese diensten - onder de 
exclusieve bevoegdheid van de lidstaten valt, en dat wanneer er sprake is van openbare 
belangen, zoals pluralisme van de media, beperkingen voor specifieke technologieën mogelijk 
moeten zijn. In deze context is het nodig ervoor te zorgen dat het wetgevingsvoorstel de 
lidstaten voldoende vrijheid biedt om uitzonderingen op de  regels inzake technologie- en 
dienstenneutraliteit toe te staan, bijvoorbeeld voor omroepdiensten.

Handel in spectrum is één mogelijkheid om het doeltreffend en economisch gebruik van 
zendfrequenties te waarborgen, op voorwaarde dat de nationale regelgevende instanties 
betrokken worden bij de besluiten over handel in spectrum. Het is immers aan de lidstaten om 
te besluiten of en in welke omstandigheden een meer markgerichte aanpak kan worden 
overwogen, met name handel in spectrum in het geval van zendfrequenties.

Tot slot moet ook rekening worden gehouden met de besluiten van internationale organen 
zoals CEPT, RRC en WRC om te waarborgen dat de communautaire 
telecommunicatieregelgeving in overeenstemming is met andere spectrumcoördinatie-
instrumenten.

AMENDEMENTEN

De Commissie economische en monetaire 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 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De elektronische 
communicatiedienstensector is een snel 
evoluerende sector die wordt gekenmerkt 
door veel technologische innovatie en zeer 
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dynamische markten. In dergelijke 
veranderende markten en een 
veranderende technologische context 
moet regelmatig toezicht worden 
uitgeoefend om uit concurrentieoogpunt 
optimale resultaten te bereiken in termen 
van prijzen, diensten en infrastructuur. 
Om te waarborgen dat de EU-burgers 
volledig kunnen blijven deelnemen aan de 
wereldwijde informatiemaatschappij, 
moeten innovatie en de ontwikkeling van 
snelle netwerken van de volgende 
generatie die tegemoetkomen aan de 
toekomstige vraag van de klant naar meer 
bandbreedte en diensten bij de 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn 
prioriteit krijgen.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Het regelgevingskader moet 
tegemoetkomen aan de nieuwe 
investerings- en innovatie-eisen, waarbij 
moet worden onderkend dat het nodig is 
zowel investeringen in capaciteit en 
nieuwe infrastructuur als duurzame 
mededinging aan te moedigen, teneinde 
de keuze van de consument te beschermen 
en deze niet in te perken.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) In haar mededeling van 20 maart 
2006 met als titel "Overbrugging van de 
breedbandkloof" erkende de Commissie 



PE404.782v02-00 6/56 AD\725956NL.doc

NL

dat er in Europa sprake is van een 
geografische kloof met betrekking tot de 
toegang tot snelle breedbanddiensten. 
Bovendien blijken de commerciële 
prikkels om te investeren in betere 
breedbandvoorzieningen in gebieden die 
momenteel beschikken over een trage 
breedbandverbinding vaak onvoldoende te 
zijn. Om te kunnen zorgen voor 
investeringen in breedbanddiensten en 
nieuwe technologieën in achtergebleven 
regio's, moet deze richtlijn in 
overeenstemming zijn met andere 
beleidsmaatregelen, bijvoorbeeld op het 
gebied van staatssteun, structuurfondsen 
of bredere industriepolitieke 
doelstellingen.

Motivering

Ook het wegwerken van regionale verschillen in breedbandtoegang en nieuwe technologieën 
moet via de bestaande wetgeving zijn beslag krijgen.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Spectrumgebruikers zouden vrij 
moeten kunnen bepalen welke diensten zij 
via spectrum willen aanbieden afhankelijk 
van de overgangsmaatregelen in verband 
met eerder verworven rechten. 
Uitzonderingen op het beginsel van 
dienstenneutraliteit die inhouden dat een 
specifieke dienst moet voldoen aan 
duidelijke doelstellingen van algemeen 
belang zoals de veiligheid van de mens, de 
noodzaak om sociale, regionale en 
territoriale samenhang te bevorderen of het 
vermijden van een ondoelmatig gebruik 
van spectrum zouden alleen zijn toegestaan 
wanneer dit nodig en evenredig is. Deze 
doelstellingen zouden ook de bevordering 
van culturele en taalkundige diversiteit 

(22) Spectrumgebruikers zouden vrij 
moeten kunnen bepalen welke diensten zij 
via spectrum willen aanbieden afhankelijk 
van de overgangsmaatregelen in verband 
met eerder verworven rechten. 
Uitzonderingen op het beginsel van 
dienstenneutraliteit die inhouden dat een 
specifieke dienst moet voldoen aan 
duidelijke doelstellingen van algemeen 
belang zoals de veiligheid van de mens, de 
noodzaak om sociale, regionale en 
territoriale samenhang te bevorderen of het 
vermijden van een ondoelmatig gebruik 
van spectrum zouden alleen zijn toegestaan 
wanneer dit nodig en evenredig is. Deze 
doelstellingen zouden ook de bevordering 
van culturele en taalkundige diversiteit 
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moeten omvatten en pluralisme van de 
media zoals gedefinieerd in de nationale 
wetgeving in overeenstemming met het 
Gemeenschapsrecht. Uitzonderingen 
zouden, behalve wanneer dit noodzakelijk 
is om de veiligheid van het menselijk leven 
te beschermen, niet moeten leiden tot 
exclusief gebruik voor bepaalde diensten 
maar veeleer prioriteit moeten verlenen 
zodat andere diensten of technologieën 
zoveel mogelijk in dezelfde band kunnen 
bestaan. Om de houder van de machtiging 
in staat te stellen zelf de meest doelmatige 
manier te kiezen om de inhoud van 
diensten via radiofrequenties aan te 
bieden, mogen machtigingen om gebruik 
te maken van radiofrequenties geen 
voorschriften bevatten wat betreft de 
inhoud.

moeten omvatten en pluralisme van de 
media zoals gedefinieerd in de nationale 
wetgeving in overeenstemming met het 
Gemeenschapsrecht. Uitzonderingen 
zouden, behalve wanneer dit noodzakelijk 
is om de veiligheid van het menselijk leven 
te beschermen, niet moeten leiden tot 
exclusief gebruik voor bepaalde diensten 
maar veeleer prioriteit moeten verlenen 
zodat andere diensten of technologieën 
zoveel mogelijk in dezelfde band kunnen 
bestaan.

Motivering

Zoals wordt erkend in overweging 5 van de kaderrichtlijn, mag de scheiding tussen de 
regelgeving inzake transmissie en de regulering van de inhoud niet ten koste gaan van de 
daartussen bestaande interrelaties, met name om de pluriformiteit van de media, de culturele 
verscheidenheid en de bescherming van de consument te kunnen waarborgen. Daarom moet 
het voor de lidstaten mogelijk blijven om aan de toekenning van individuele gebruiksrechten 
verplichtingen te verbinden in verband met de levering van bepaalde informatiediensten.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 23

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. Hierbij kunnen de lidstaten 
rekening houden met de culturele 
relevantie van zend- en professionele 
draadloze microfoonsystemen voor op 
multimedia gebaseerde audio-, video- en 
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live- producties.

Motivering

Uitzendingen en ook mediaproducties in verband met culturele evenementen, bijvoorbeeld 
evenementen met een internationaal karakter zoals de Olympische Spelen, zijn afhankelijk 
van betrouwbare transmissiefrequenties. 

Amendement 6

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 aanmerkelijk 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 aanmerkelijk 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. Het gezamenlijk gebruik 
van kabelgoten moet worden uitgebreid 
tot alle openbare infrastructuur (water, 
riolering, elektriciteit, gas) waarlangs 
elektronische communicatie-
infrastructuur kan worden verstrekt, 
teneinde billijke verhoudingen te creëren 
en de mogelijkheden voor de ontwikkeling 
van alternatieve infrastructuur te 
verbeteren.
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Motivering

Als alle mogelijkheden worden onderzocht, d.w.z. niet alleen de buizen van gevestigde 
telecomexploitanten maar ook alle openbare infrastructuur (elektriciteit-, gas- en 
rioolbuizen), dan opent dat de weg voor een vrije mededinging doordat extra nieuwe 
infrastructuur wordt aangelegd, mits de toegang voor meerdere exploitanten gewaarborgd is.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33 bis) Het beheer van 
telefonienetwerken en -diensten wordt 
historisch gekenmerkt door een hoog 
niveau van internationale samenwerking 
met het doel te zorgen voor harmonisering 
van technische normen en 
interoperabiliteit te bevorderen. Het 
internet heeft interoperabiliteit bereikt 
door open mondiale standaarden voor 
internetwerkroutering, terwijl de 
ontwikkeling van internetdiensten 
gebaseerd is op de vrijheid nieuwe 
technische normen en protocollen te 
maken zonder regelgevende maatregelen; 
deze vrijheid heeft een ongekende 
innovatie mogelijk gemaakt bij de creatie 
van diensten van de
informatiemaatschappij en andere, niet-
commerciële diensten, die een enorme 
economische en sociale winst betekenden 
voor de mensen in de Europese Unie. 
Iedere traditie voor de ontwikkeling en 
coördinatie van technische normen heeft 
op haar gebied voordelen opgeleverd voor 
de maatschappij. De nationale 
regelgevende instanties moeten het belang 
van innovatie en verscheidenheid in 
internetprotocollen en -diensten 
erkennen, alsook het feit dat de te 
hanteren regelgeving moet getuigen van 
een tolerante houding om deze 
doelstellingen te kunnen verwezenlijken.
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Motivering

NRI's zouden hun bevoegdheden niet mogen gebruiken om de harmonisering van 
elektronische communicatienetwerken te bevorderen op manieren die de ontwikkeling van 
innovatie op het internet zouden beperken.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39 bis) Het is zaak zowel investeringen 
als mededinging aan te moedigen, zodat 
de keuze van de consument wordt 
beschermd en niet wordt bemoeilijkt.

Motivering

De richtlijn moet duidelijk aangeven dat mededinging niet mag worden opgeofferd voor 
investeringen, bijvoorbeeld door vrijstelling van regelgeving toe te kennen.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 44 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44 bis) De verdere integratie van de 
markten binnen de interne markt voor 
elektronische communicatiediensten en -
netwerken vergt in de toekomst meer 
coördinatie bij de toepassing van de 
wettelijk voorgeschreven 
reguleringsinstrumenten.

Motivering

Een netwerk van nationale regelgevende instanties is het meest geschikte instrument om te 
voldoen aan de eisen van de Europese telecommunicatiemarkt. 

Dit amendement is bedoeld om een en ander beter te doen aansluiten bij de strekking van het 
verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van de Europese Autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt.
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Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 45 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45 bis) De tot heden met het oog op een 
uniforme toepassing van de wetgeving 
binnen de interne markt gevolgde 
benadering, met name uitwisseling van 
informatie en ervaringen tussen de 
nationale regelgevende instanties, heeft 
zijn waarde bewezen. Daarom moet een 
procedure voor gezamenlijke 
besluitvorming streven naar betere 
samenwerking tussen de nationale 
regelgevende instanties. Gezien het brede 
scala aan problemen waarmee de 
nationale regelgevende instanties worden 
geconfronteerd en de vaak onderling 
afwijkende marktvoorwaarden in de 
lidstaten, kan alleen een oplossing die 
berust op het gebruik van lokaal 
beschikbare vaardigheden adequaat zijn 
en verenigbaar met de eisen van het 
subsidiariteitsbeginsel.

Motivering

Een netwerk van nationale regelgevende instanties is het meest geschikte instrument om te 
voldoen aan de eisen van de Europese telecommunicatiemarkt. 

Dit amendement is bedoeld om een en ander beter te doen aansluiten bij de strekking van het 
verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van de Europese Autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 46 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46 bis) Er moet een netwerk van 
nationale regelgevende instanties voor de 
elektronische-communicatiemarkt ("het 
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netwerk") worden opgericht dat beschikt 
over de personele en materiële middelen 
die nodig zijn voor een adequate 
uitvoering van de gemeenschappelijke 
besluitvormingsprocedures. Alleen 
financiering door de Europese Unie kan 
wat dat betreft de onafhankelijkheid van 
de gemeenschappelijke besluitvorming 
waarborgen. Het secretariaat moet daarbij 
uitsluitend personele middelen ter 
beschikking stellen van het gezamenlijke 
orgaan, zonder zelf bij de besluitvorming 
van de nationale regelgevende instanties 
te zijn betrokken.

Motivering

Een netwerk van nationale regelgevende instanties is het meest geschikte instrument om te 
voldoen aan de eisen van de Europese telecommunicatiemarkt. 

Dit amendement is bedoeld om een en ander beter te doen aansluiten bij de strekking van het 
verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van de Europese Autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Om te zorgen voor een gelijke 
behandeling mag geen enkele 
spectrumgebruiker worden vrijgesteld van 
de verplichting de gebruikelijke 
vergoedingen of kosten te betalen die zijn 
vastgesteld voor het gebruik van 
spectrum. 

Schrappen.

Motivering

De lidstaten moeten de mogelijkheid houden systemen te handhaven of in te voeren waarbij 
de verplichting tot het betalen van gebruiksvergoedingen wordt vervangen door een 
verplichting te voldoen aan bepaalde doelstellingen van algemeen belang. Dergelijke 
systemen zijn gebruikelijk bij terrestrische zendfrequenties.
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Dit concept is moeilijk toe te passen: het zou betekenen dat eigenaars van schotelantennes 
hun antenne moeten laten registreren, wat zou leiden tot veel administratieve rompslomp, 
waarbij miljoenen antennes zouden moeten worden geregistreerd. 

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 60 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60 bis) Bij activiteiten die plaatsvinden in 
het kader van deze richtlijn moet rekening 
worden gehouden met de werkzaamheden 
van regionale en internationale 
organisaties inzake het 
radiospectrumbeheer, zoals de 
Internationale Unie voor 
Telecommunicatie (ITU) en de Europese 
Conferentie voor Post en 
Telecommunicatie (CEPT), om te zorgen 
voor een efficiënt beheer van en 
harmonisatie bij het gebruik van spectrum 
in Europa als geheel. De lidstaten en de 
Commissie moeten bij de 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn de 
inhoud erkennen van internationale 
overeenkomsten die door de lidstaten bij 
de tenuitvoerlegging van deze richtlijn 
werden gesloten als gevolg van de 
radioverordeningen van de ITU.

Motivering

Het kan niet worden ontkend dat de ITU van groot belang is bij het opstellen van 
internationaal bindende verordeningen voor het doelmatige gebruik van spectrum- en 
satellietcapaciteit op basis van een efficiënt, rationeel en zuinig gebruik. Teneinde een 
efficiënt spectrumgebruik te waarborgen is het van vitaal belang dat de exploitanten voldoen 
aan en kunnen rekenen op de aanvraag- en coördinatieprocedures in het kader van de ITU-
voorschriften, om te garanderen dat een netwerk of een systeem met succes kan worden 
gecoördineerd en in gebruik kan worden gesteld.

Amendement 14



PE404.782v02-00 14/56 AD\725956NL.doc

NL

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) “bijbehorende faciliteiten”: de bij een 
elektronisch-communicatienetwerk en/of 
een elektronische-communicatiedienst 
behorende faciliteiten die het aanbieden 
van diensten via dat netwerk en/of dienst 
mogelijk maken en/of ondersteunen of het 
potentieel hiertoe bezitten en een aantal 
adresvertaalsystemen omvatten, 
voorwaardelijke toegangssystemen en 
elektronische programmagidsen alsmede 
fysieke infrastructuur zoals kabelgoten, 
masten straatkasten en gebouwen;

(e) "bijbehorende faciliteiten": de bij een 
elektronisch-communicatienetwerk en/of 
een elektronische-communicatiedienst 
behorende faciliteiten die het aanbieden 
van diensten via dat netwerk en/of dienst 
mogelijk maken en/of ondersteunen of het 
potentieel hiertoe bezitten en een aantal 
adresvertaalsystemen omvatten, 
voorwaardelijke toegangssystemen en 
elektronische programmagidsen alsmede 
fysieke infrastructuur zoals kabelgoten,
met inbegrip van leidingen voor andere 
openbare of particuliere 
infrastructuurvoorzieningen zoals water, 
riolering, gas en elektriciteit, masten,
straatkasten en gebouwen;

Motivering

Als alle mogelijkheden worden onderzocht, d.w.z. niet alleen de buizen van gevestigde 
telecomexploitanten maar ook alle openbare infrastructuur (elektriciteit-, gas- en 
rioolbuizen), dan opent dat de weg voor een vrije mededinging doordat extra nieuwe 
infrastructuur wordt aangelegd, mits de toegang voor meerdere exploitanten gewaarborgd is.

Amendement 15

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

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

internationale, communautaire of 
nationale voorschriften werkende 
radiocommunicatiedienst op een andere 
wijze ernstig kan doen achteruitgaan,
hinderen of herhaaldelijk onderbreken.

Motivering

De lidstaten zouden in staat moeten zijn om beperkingen op te leggen, niet alleen wanneer 
zulke interferentie is vastgesteld, maar ook wanneer het waarschijnlijk is dat er zich 
schadelijke interferentie zal voordoen. In verband met de ernst van de interferentieproblemen 
tussen eenweg- en tweewegdiensten (ontvangst en transmissie) is het van groot belang dat 
bescherming wordt geboden tegen schadelijke interferentie, in aansluiting op de 
internationaal overeengekomen frequentieplannen, en met name het ITU-Genève-plan (GE-
06). De nationale rechtsstelsels moeten de ruimte hebben om het gewone gebruik van het 
spectrum te beschermen.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties hun 
bevoegdheden op onafhankelijke, 
onpartijdige en transparante wijze 
uitoefenen. Nationale regelgevende 
instantie vragen of aanvaarden geen 
instructies van andere instanties in verband 
met de dagelijkse uitvoering van de taken 
die hen op grond van de nationale 
wetgeving tot omzetting van het 
Gemeenschapsrecht zijn toegewezen.
Alleen beroepsinstanties die zijn opgezet in 
overeenstemming met artikel 4 of de 
nationale gerechtshoven zijn bevoegd 
besluiten van de nationale regelgevende 
instanties te schorsen of ongedaan te 
maken.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties hun 
bevoegdheden op onafhankelijke, 
onpartijdige en transparante wijze en tijdig
uitoefenen. Nationale regelgevende 
instanties vragen of aanvaarden geen 
instructies van andere instanties in verband 
met de dagelijkse uitvoering van de taken 
die hen op grond van de nationale 
wetgeving tot omzetting van het 
Gemeenschapsrecht zijn toegewezen.
Alleen beroepsinstanties die zijn opgezet in 
overeenstemming met artikel 4 of de 
nationale gerechtshoven zijn bevoegd 
besluiten van de nationale regelgevende 
instanties te schorsen of ongedaan te 
maken.

Motivering

Indien nationale regelgevende instanties niet tijdig optreden, bij voorbeeld in verband met 
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marktherzieningen, kan dit de mededinging en innovatie op de markt belemmeren.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 3 bis

Netwerk van nationale regelgevende 
instanties voor de elektronische-

communicatiemarkt

De lidstaten richten samen een Netwerk 
van nationale regelgevende instanties 
voor de elektronische-communicatiemarkt 
("het Netwerk") op overeenkomstig de 
bepalingen van Verordening nr. 
[.../.../EG]1. 
1 Verordening tot oprichting van het Netwerk van 
nationale regelgevende instanties voor de 
Europese elektronische-communicatiemarkt.

(Dit amendement is van toepassing op de 
hele tekst. Goedkeuring vereist wijzigingen 
in de tekst als geheel)

Motivering

De Europese Autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt moet worden vervangen 
door het Netwerk van nationale regelgevende instanties. De Europese Autoriteit voor de 
elektronische-communicatiemarkt brengt veel bureaucratie met zich, gaat in tegen het 
subsidiariteitsbeginsel, is in strijd met de langetermijndoelstelling om ex-ante regulering door 
mededingingsrecht te vervangen en is bovendien niet onafhankelijk genoeg. 
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Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4 – letter a)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat er op 
nationaal niveau doeltreffende regelingen 
voorhanden zijn krachtens welke iedere 
gebruiker of onderneming die 
elektronische-communicatienetwerken 
en/of -diensten aanbiedt, die door een 
beslissing van een nationale regelgevende 
instantie is getroffen, het recht heeft om 
tegen die beslissing beroep in te stellen bij 
een lichaam van beroep dat onafhankelijk 
is van de betrokken partijen. Dit lichaam, 
bijvoorbeeld een rechtbank, dient de 
nodige deskundigheid te bezitten om zijn 
taken te kunnen uitoefenen. De lidstaten 
dragen er zorg voor dat de feiten van de 
zaak op afdoende wijze in aanmerking 
worden genomen en dat er een doeltreffend 
mechanisme voor het instellen van beroep 
aanwezig is.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat er op 
nationaal niveau doeltreffende regelingen 
voorhanden zijn krachtens welke iedere 
gebruiker of onderneming die 
elektronische-communicatienetwerken 
en/of -diensten aanbiedt, die door een 
beslissing van een nationale regelgevende 
instantie is getroffen, het recht heeft om 
tegen die beslissing beroep in te stellen bij 
een lichaam van beroep dat onafhankelijk 
is van de betrokken partijen. Dit lichaam, 
bijvoorbeeld een rechtbank, dient de 
nodige deskundigheid te bezitten om zijn 
taken te kunnen uitoefenen. De lidstaten 
dragen er zorg voor dat de feiten van de 
zaak op afdoende wijze in aanmerking 
worden genomen en dat er een doeltreffend 
mechanisme voor het instellen van beroep 
aanwezig is. De lidstaten moeten een 
maximumtermijn vaststellen voor de 
behandeling van dergelijke verzoeken.

Motivering

Op dit moment kunnen de processen soms jaren aanslepen, waarna het te laat is om het 
oorspronkelijke probleem aan te pakken.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4 – letter a)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwachting van de uitkomst van het 
beroep wordt de beslissing van de 

In afwachting van de uitkomst van het 
beroep wordt de beslissing van de 
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nationale regelgevende instantie 
gehandhaafd, behalve wanneer voorlopige 
maatregelen worden verleend. Voorlopige 
maatregelen kunnen alleen worden 
verleend indien de gevolgen van het besluit 
dringend moeten worden geschorst om te 
voorkomen dat de partij die om dergelijke 
maatregelen vraagt ernstige en 
onherstelbare schade wordt toegebracht en 
dit noodzakelijk is met het oog op het 
verkrijgen van evenwicht.

nationale regelgevende instantie 
gehandhaafd, behalve wanneer voorlopige 
maatregelen worden verleend. Voorlopige 
maatregelen kunnen alleen worden 
verleend indien de gevolgen van het besluit 
dringend moeten worden geschorst om te 
voorkomen dat de partij die om dergelijke 
maatregelen vraagt ernstige en 
onherstelbare schade wordt toegebracht en
indien dit noodzakelijk is met het oog op 
het verkrijgen van evenwicht.

Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat voorlopige maatregelen niet om andere redenen kunnen 
worden verleend. 

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4 – letter b)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten verzamelen informatie over 
het onderwerp van beroepen, het aantal 
verzoeken voor beroep, de duur van de 
beroepsprocedures, het aantal besluiten om 
voorlopige maatregelen te verlenen die 
worden genomen in overeenstemming met 
lid 1, en de redenen voor dergelijke 
besluiten. De lidstaten stellen dergelijke 
informatie ieder jaar beschikbaar aan de 
Commissie en de Europese Autoriteit voor 
elektronische-communicatiemarkt (hierna 
"de Autoriteit genoemd").

3. De lidstaten verzamelen informatie over 
het onderwerp van beroepen, het aantal 
verzoeken voor beroep, de duur van de 
beroepsprocedures, het aantal besluiten om 
voorlopige maatregelen te verlenen die 
worden genomen in overeenstemming met 
lid 1, en de redenen voor dergelijke 
besluiten. De lidstaten stellen dergelijke 
informatie ieder jaar beschikbaar aan de 
Commissie en het Netwerk.

Motivering

De Europese Autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt moet worden vervangen 
door het Netwerk van nationale regelgevende instanties. De Europese Autoriteit voor de 
elektronische-communicatiemarkt brengt veel bureaucratie met zich, gaat in tegen het 
subsidiariteitsbeginsel, is in strijd met de langetermijndoelstelling om ex-ante regulering door 
mededingingsrecht te vervangen en is bovendien niet onafhankelijk genoeg. 
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Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2002/21/EG
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 
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.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die elektronische-
communicatienetwerken en -diensten 
aanbieden, alle, ook financiële, informatie 
verstrekken die de nationale regelgevende 
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. 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.
De ondernemingen dienen tevens op 
voorhand te wijzen op eventuele 
aanzienlijke beperkingen van de 
groothandelsdiensten die beschikbaar zijn 
gesteld voor concurrenten. Het 
handelsgeheim, als voorgeschreven door 
het Gemeenschapsrecht of het nationale 
recht, moet in acht worden genomen.

Motivering

Toekomstige netwerk- of dienstenontwikkelingen zijn vaak zeer vertrouwelijk en de innovatie 
kan in het gedrang komen als ondernemingen gedwongen worden informatie betreffende de 
ontwikkelingen zelf openbaar te maken. Een waarschuwing voor de mogelijke gevolgen op 
groothandelsniveau is echter wenselijk.  Het moet duidelijk zijn dat het handelsgeheim in acht 
moet worden genomen.
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Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 7 – lid 5

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. Met betrekking tot in lid 4, sub a) en b) 
bedoelde maatregelen kan de Commissie 
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 het Netwerk 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.

Motivering

Er moet voor een evenwichtiger oplossing worden gekozen: in plaats van de Commissie 
meteen veto te verlenen ten aanzien van maatregelen, moet er een "regelgevende dialoog" 
worden georganiseerd over de geschiktheid en doelmatigheid van de maatregel, waarbij de 
nationale regelgevende instantie die de maatregel voorstelt en het Netwerk van nationale 
regelgevende instanties betrokken zijn. Deze dialoog, waarbij alle deelnemers naar behoren 
rekening moeten houden met de standpunten van de marktdeelnemers, is bedoeld om tot een 
gezamenlijk standpunt te komen over de meest geschikte en doeltreffendste maatregel. 

Amendement 23

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

5 bis. Met betrekking tot in lid 4, sub c) 
bedoelde maatregelen komt er, wanneer 
de Commissie aangeeft dat ze ernstige 
twijfels heeft, een regelgevende dialoog 
tussen de nationale regelgevende instantie 
en het Netwerk ten einde de meest 
geschikte en doeltreffendste maatregel te 
identificeren om het desbetreffende 
mededingingsprobleem op te lossen, 
waarbij naar behoren rekening wordt 
gehouden met de standpunten van de 
marktdeelnemers en met de samenhang 
van deze maatregelen op de interne markt. 
Deze regelgevende dialoog mag in geen 
geval de in lid 4 bedoelde periode van 2 
maanden overschrijden. 
Indien het Netwerk aan het eind van de 
regelgevende dialoog de geschiktheid van 
de maatregel met een tweederde 
meerderheid bevestigt, kan de nationale 
regelgevende instantie de maatregel 
goedkeuren. Indien het Netwerk de 
geschiktheid ervan niet bevestigt, kan de 
Commissie verklaren dat ze ernstige 
twijfels heeft en een besluit nemen waarin 
de nationale regelgevende instantie wordt 
verzocht haar ontwerpmaatregel in te 
trekken.
De nationale regelgevende instantie heeft 
het recht de ontwerpmaatregel om het 
even wanneer tijdens de regelgevende 
dialoog in te trekken.

Motivering

Er moet voor een evenwichtiger oplossing worden gekozen: in plaats van de Commissie 
meteen veto te verlenen ten aanzien van maatregelen, moet er een "regelgevende dialoog" 
worden georganiseerd over de geschiktheid en doelmatigheid van de maatregel, waarbij de 
nationale regelgevende instantie die de maatregel voorstelt en het Netwerk van nationale 
regelgevende instanties betrokken zijn. Deze dialoog, waarbij alle deelnemers naar behoren 
rekening moeten houden met de standpunten van de marktdeelnemers, is bedoeld om tot een 
gezamenlijk standpunt te komen over de meest geschikte en doeltreffendste maatregel. 
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Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/21/EG
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 of 5 bis
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.

Motivering

Er moet voor een evenwichtiger oplossing worden gekozen: in plaats van de Commissie 
meteen veto te verlenen ten aanzien van maatregelen, moet er een "regelgevende dialoog" 
worden georganiseerd over de geschiktheid en doelmatigheid van de maatregel, waarbij de 
nationale regelgevende instantie die de maatregel voorstelt en het Netwerk van nationale 
regelgevende instanties betrokken zijn. Deze dialoog, waarbij alle deelnemers naar behoren 
rekening moeten houden met de standpunten van de marktdeelnemers, is bedoeld om tot een 
gezamenlijk standpunt te komen over de meest geschikte en doeltreffendste maatregel. 

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/21/EG
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, 

Schrappen.
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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. 
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.

Motivering

Het voorstel van de Commissie zou een ernstig precedent scheppen op het gebied van 
regelgeving betreffende de interne markt aangezien een EU-orgaan het besluit van een 
nationale instantie zou vervangen. Dit ondermijnt volledig het stelsel van controles en 
evenwichten waarin het EU-Verdrag voorziet, met name dat nationale instanties de 
communautaire wetgeving uitvoeren onder toezicht van rechtbanken en mogelijke 
inbreukprocedures van de Commissie.

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 2002/21/EG
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, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing. Om dwingende urgente redenen 
kan de Commissie gebruik maken van de 

Schrappen.



PE404.782v02-00 24/56 AD\725956NL.doc

NL

in artikel 22, lid 4, bedoelde 
urgentieprocedure.

Motivering

Het blijft vaag wat in lid 2 met "niet-essentiële onderdelen" wordt bedoeld. Dergelijke 
uitvoeringsmaatregelen kunnen aanzienlijke financiële gevolgen voor het bedrijfsleven 
hebben. Alle mogelijke wijzigingen moeten het voorwerp uitmaken van volledige toetsing in 
het kader van een wetgevingsprocedure op EU-niveau of aan de lidstaten worden 
overgelaten.

Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) Het volgende lid wordt toegevoegd:

"4 bis. De nationale regelgevende 
instanties streven ernaar de passende 
regelgevende omgeving voor 
concurrentiële investeringen in nieuwe 
toegangsnetwerken te creëren, wat een 
unieke gelegenheid voor innovatie en op 
platforms gebaseerde mededinging schept 
en de weg effent voor deregulering. Zo'n 
regelgevende omgeving moet onder meer:
a) voorspelbaar zijn voor een periode 
die samenhangt met de nodige tijd om 
zware investeringen te laten renderen;
b) gericht zijn op het maximale 
geografische bereik van op platforms 
gebaseerde mededinging;
c) mogelijk maken dat concurrentieel 
voordeel wordt gehaald uit een snellere 
geografische invoering, en dus de 
installatie van netwerken bevorderen;
d) middelen uit financiële markten 
aantrekken voor grote voorafgaande 
investeringen in nieuwe 
toegangsnetwerken; en
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e) flexibele commerciële 
overeenkomsten inzake investeringen en 
risicospreiding tussen nieuwe operatoren 
van toegangsnetwerken toelaten."

Motivering

De huidige regelgeving moet worden aangepast aan de investeringsuitdagingen in verband 
met de invoering van toegangsnetwerken van de volgende generatie. De regelgeving moet het 
mogelijk maken dat marktdeelnemers investeren in toegangsnetwerken van de volgende 
generatie en moet bijgevolg rekening houden met de ermee samenhangende risico's. 

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
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 
radiofrequenties door de nationale 
regelgevende instanties gebaseerd zijn op 
objectieve, doorzichtige, niet-
discriminerende en proportionele criteria.

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 
radiofrequenties door de nationale 
regelgevende instanties gebaseerd zijn op 
objectieve, doorzichtige, niet-
discriminerende en proportionele criteria. 
Hierbij eerbiedigen de lidstaten 
internationale overeenkomsten en kunnen 
zij rekening houden met 
overheidsbeleidsoverwegingen.

Motivering

Aangezien frequenties de EU-grenzen overschrijden, moeten internationaal bindende 
overeenkomsten worden nageleefd.
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Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
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 de harmonisatie 
van het gebruik van radiofrequenties in de 
Gemeenschap in overeenstemming met de 
noodzaak een daadwerkelijk en efficiënt 
gebruik daarvan te waarborgen, wat kan 
bijdragen aan de verwezenlijking van 
schaalvoordelen en aan de 
interoperabiliteit van diensten in het 
voordeel van de consument, en in 
overeenstemming met Beschikking nr. 
676/2002/EG (radiospectrumbeschikking).

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tenzij anders bepaald in de tweede 
alinea of in de overeenkomstig artikel 9 
quater vastgestelde maatregelen, moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat alle soorten van 
radionetwerk of draadloze 
toegangstechnologie kunnen worden 
gebruikt in de radiofrequentiebanden die
open zijn voor elektronische 
communicatiediensten.

3. Tenzij anders bepaald in de tweede 
alinea of in de overeenkomstig de artikelen
9 quater en 9 quinquies vastgestelde 
maatregelen, moeten de lidstaten in de 
mate van het mogelijke het gebruik 
bevorderen van alle soorten van 
radionetwerk of draadloze 
toegangstechnologie in de 
radiofrequentiebanden die zijn toegewezen
voor elektronische communicatiediensten, 
overeenkomstig hun nationale frequentie-
indelingstabel en de radioverordeningen 
van de ITU.

Motivering

Verwijzen naar de Radiospectrumbeschikking van de EG uit 2002 en naar de ITU-
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radioverordeningen is noodzakelijk om te zorgen voor samenhang tussen de EU-regels, en 
voor consistentie van de EU-voorschriften met de internationale regels zoals aangegeven in 
hun nationale frequentieallocatietabellen. Het effectief beheer van het spectrum is de 
verantwoordelijkheid van de nationale regelgevende instanties en vereist de naleving van de 
ITU-procedures. 

Amendement 31

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) te zorgen voor maximalisering van de 
verdeling van radiofrequenties daar waar 
een algemene machtiging van toepassing 
is op frequenties of,

(c) te voldoen aan een verplichting op 
grond van een internationale 
overeenkomst met betrekking tot het 
gebruik van frequenties of met de ITU-
radioverordeningen,

Motivering

Verwijzen naar de Radiospectrumbeschikking van de EG uit 2002 en naar de ITU-
radioverordeningen is noodzakelijk om te zorgen voor samenhang tussen de EU-regels, en 
voor consistentie van de EU-voorschriften met de internationale regels zoals aangegeven in 
hun nationale frequentieallocatietabellen. Het effectief beheer van het spectrum is de 
verantwoordelijkheid van de nationale regelgevende instanties en vereist de naleving van de 
ITU-procedures. 

Amendement 32

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) doeltreffend spectrumgebruik te 
waarborgen, of

Motivering

De algemene filosofie van het spectrumbeleid moet gericht zijn op het waarborgen van een 
doeltreffend spectrumgebruik.
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Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Tenzij anders bepaald in de tweede 
alinea of in de overeenkomstig artikel 9 
quater vastgestelde maatregelen moeten 
de lidstaten ervoor zorgen dat alle soorten 
van elektronische communicatiediensten
kunnen worden aangeboden in de 
radiofrequentiebanden die open zijn voor 
elektronische communicatie. De lidstaten 
kunnen echter proportionele en niet-
discriminerende beperkingen voorzien voor 
de soorten van elektronische 
communicatiediensten die geleverd moeten 
worden.

4. Tenzij anders bepaald in de tweede 
alinea moeten de lidstaten in de mate van 
het mogelijke het gebruik bevorderen  van
alle soorten van elektronische 
communicatiediensten in de 
radiofrequentiebanden die open zijn voor 
elektronische communicatie, 
overeenkomstig hun respectieve nationale 
frequentie-indelingstabel en de 
radioverordeningen van de ITU. De 
lidstaten kunnen echter proportionele en 
niet-discriminerende beperkingen voorzien 
voor de soorten van elektronische 
communicatiediensten die geleverd moeten 
worden.

Beperkingen die ertoe strekken dat een
dienst in een specifieke band moet worden 
aangeboden worden met redenen omkleed 
om te zorgen voor de verwezenlijking van 
een doelstelling van algemeen belang in 
overeenstemming met het 
Gemeenschapsrecht, zoals veiligheid van 
het menselijk leven, het bevorderen van 
sociale, regionale of territoriale 
samenhang, het vermijden van een 
ondoelmatig gebruik van radiofrequenties 
of, culturele en taalkundige diversiteit en 
pluralisme van de media te bevorderen 
zoals gedefinieerd in de nationale 
wetgeving overeenkomstig de 
communautaire wetgeving.

Beperkingen die ertoe strekken dat een
elektronische communicatiedienst in een 
specifieke band moet worden aangeboden 
worden met redenen omkleed om te zorgen 
voor de verwezenlijking van een 
doelstelling van algemeen belang in 
overeenstemming met het 
Gemeenschapsrecht, zoals veiligheid van 
het menselijk leven, de verschaffing van 
universele of openbare diensten, het 
bevorderen van sociale, regionale of 
territoriale samenhang, het doelmatig
gebruik van radiofrequenties en het 
effectieve beheer van radiospectrum 
onder inachtneming van de internationale 
verplichtingen en praktijken, of de 
bevordering van culturele en taalkundige 
diversiteit en pluralisme in de media.

Een beperking die het verschaffen van 
andere diensten in een specifieke band 

Een beperking die het verschaffen van 
andere elektronische 
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verbiedt kan alleen worden opgelegd 
wanneer dit gerechtvaardigd wordt door de 
noodzaak de veiligheid van het menselijk 
leven te beschermen.

communicatiediensten in een specifieke 
band verbiedt kan alleen worden opgelegd 
wanneer dit gerechtvaardigd wordt door de 
noodzaak de veiligheid van het menselijk 
leven te beschermen of om te zorgen voor 
de verwezenlijking van een doelstelling 
van algemeen belang zoals gedefinieerd in 
de nationale wetgeving, in 
overeenstemming met het 
Gemeenschapsrecht, bijvoorbeeld 
bevordering van culturele en taalkundige 
verscheidenheid en pluralisme in de 
media.

Motivering

Verwijzen naar de Radiospectrumbeschikking van de EG uit 2002 en naar de ITU-
radioverordeningen is noodzakelijk om te zorgen voor samenhang tussen de EU-regels, en 
voor consistentie van de EU-voorschriften met de internationale regels zoals aangegeven in 
hun nationale frequentieallocatietabellen. Het effectief beheer van het spectrum is de 
verantwoordelijkheid van de nationale regelgevers en vereist de naleving van de ITU-
procedures.

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten moeten de noodzaak van de 
in de leden 3 en 4 bedoelde beperkingen 
regelmatig herzien.

5. De lidstaten moeten de noodzaak van de 
in de leden 3 en 4 bedoelde beperkingen 
regelmatig herzien. De lidstaten zijn 
bevoegd de draagwijdte en de aard te 
definiëren van eventuele uitzonderingen.

Motivering

De definitie van het cultuur- en mediabeleid is een nationale bevoegdheid en daarmee moet 
naar behoren rekening worden gehouden.
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Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis schrappen.

Motivering

De gedwongen herziening van bestaande rechten zou tot grote onzekerheid bij het 
bedrijfsleven leiden en houdt geen rekening met de commerciële realiteit van veel 
exploitanten, wier investeringen in gebruiksrechten voor frequenties een looptijd hebben van 
15 jaar of meer.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
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. In voorkomend geval zorgen de 
lidstaten ervoor dat ondernemingen 
individuele rechten op het gebruik van 
radiofrequenties kunnen overdragen of 
verhuren in de banden waarin dit is 
voorzien in de uitvoeringsmaatregelen in 
overeenstemming met nationale
procedures.

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

Motivering

De handel in spectrum valt onder de subsidiariteit en wordt dus geregeld door nationale 
bepalingen.
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Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
voornemen van een onderneming om de 
rechten op het gebruik van radiofrequenties 
over te dragen, wordt meegedeeld aan de 
nationale regelgevende instantie die 
verantwoordelijk is voor de toewijzing van 
het spectrum en bekend wordt gemaakt.
Wanneer het gebruik van de 
radiofrequenties is geharmoniseerd door de 
toepassing van de 
Radiospectrumbeschikking of andere 
communautaire maatregelen, moet die 
overdracht in overeenstemming zijn met 
dergelijk geharmoniseerd gebruik.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
voornemen van een onderneming om de 
rechten op het gebruik van radiofrequenties 
over te dragen alsook de eigenlijke 
overdracht worden meegedeeld aan de
bevoegde nationale instantie die 
verantwoordelijk is voor de toewijzing van 
het spectrum en bekend worden gemaakt.
Wanneer het gebruik van de 
radiofrequenties is geharmoniseerd door de 
toepassing van de 
Radiospectrumbeschikking of andere 
communautaire maatregelen, moet die 
overdracht in overeenstemming zijn met 
dergelijk geharmoniseerd gebruik.

Motivering

De bevoegde instantie is niet altijd dezelfde instantie als de nationale regelgevende instantie 
die in de Kaderrichtlijn is genoemd.

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 quater – lid 1 – letter a) t/m d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) de banden te identificeren en aan 
te bevelen waarvoor gebruiksrechten 
tussen ondernemingen onderling kunnen 
worden overgedragen of verhuurd, met 
inbegrip van frequenties die de lidstaten 
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hebben bestemd voor bepaalde diensten 
die als gevolg van de technologische 
ontwikkeling ten volle gebruik zullen 
maken van het digitale dividend, maar 
met uitzondering van frequenties die de 
lidstaten voor omroepdiensten hebben 
bestemd;

(b) de voorwaarden die gekoppeld zijn 
aan dergelijke rechten en de 
voorwaarden, procedures, grenzen, 
beperkingen, 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;
(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 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, met 
inbegrip van omroepdiensten, te 
harmoniseren in overeenstemming met 
artikel 9, de leden 2 en 4, gezien de 
noodzaak van een betere toegang tot de 
informatiemaatschappij voor alle burgers.

Motivering

De maatregelen die volgens de comitologieprocedure moeten worden goedgekeurd, omvatten 
veel meer dan louter "niet-essentiële onderdelen van de richtlijn". Anderzijds kunnen veel 
zaken worden geharmoniseerd en zijn er reeds veel met succes geharmoniseerd op basis van 
de bestaande Radiospectrumbeschikking (676/2002/EG).  Bijgevolg moeten punt b) en c) van 
het artikel worden geschrapt. Verwijzend naar overweging 23 valt de vaststelling van 
mediabeleid onder de bevoegdheid van de lidstaten.

Amendement 39
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Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 quater – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 regelgevingsprocedure met 
toetsing. Om dwingende urgente redenen 
kan de Commissie gebruik maken van de 
in artikel 22, lid 4, bedoelde 
urgentieprocedure. Bij de 
tenuitvoerlegging van de bepalingen van 
dit lid kan de Commissie worden 
bijgestaan door de Autoriteit in 
overeenstemming met artikel 10 
Verordening […/EG].

Schrappen.

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 quinquies
De gevolgen van internationale regels en 
bepalingen
1. Om te zorgen voor een efficiënt gebruik 
en een doeltreffend beheer van het 
spectrum in de Gemeenschap houden de 
lidstaten en de Commissie bij de 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn 
rekening met de voorschriften en 
verordeningen van de ITU, met name de 
radioverordeningen, zoals van tijd tot tijd 
gewijzigd.. 
2. De Commissie volgt de ontwikkelingen 
ten aanzien van het radiospectrum in 
derde landen en in het kader van 
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internationale organisaties, zoals de ITU, 
die gevolgen kunnen hebben voor de 
uitvoering van deze richtlijn.
3. De lidstaten stellen de Commissie op de 
hoogte van problemen die, de jure of de 
facto, worden veroorzaakt door 
internationale overeenkomsten, derde 
landen of internationale organisaties, 
zoals de ITU, voor wat betreft de 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn.
4. De Commissie brengt regelmatig 
verslag uit aan het Europees Parlement 
en de Raad over de toepassing van de 
leden 1, 2 en 3, en kan zo nodig 
maatregelen voorstellen met de bedoeling 
de uitvoering van de principes en 
doelstellingen van deze richtlijn te 
waarborgen. Waar nodig worden 
afspraken gemaakt omtrent 
gemeenschappelijke standpunten die de 
communautaire coördinatie tussen de 
lidstaten moeten verzekeren.
5. De ingevolge dit artikel getroffen 
maatregelen laten de rechten en plichten 
van de Gemeenschap en de lidstaten uit 
hoofde van internationale 
overeenkomsten onverlet.

Motivering

Teneinde een efficiënt spectrumgebruik te waarborgen is het van vitaal belang dat de 
exploitanten voldoen aan en kunnen rekenen op de aanvraag- en coördinatieprocedures in het 
kader van de internationaal bindende voorschriften en procedures van de ITU, om te 
garanderen dat een netwerk of een systeem met succes kan worden gecoördineerd en in 
gebruik kan worden gesteld. De internationale rechten en plichten van instanties in verband 
met de toewijzing van frequenties van henzelf en van andere instanties zijn gebaseerd op de 
registratie van de toewijzingen in het Algemene internationale frequentieregister van de ITU 
of de overeenstemming ervan met een frequentieplan van de ITU.

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 – letter -a) (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 10 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) Lid 1 wordt vervangen door:

"1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties toezien 
op de toewijzing van alle nationale 
nummeringmiddelen en het beheer van de 
nationale nummeringsplannen. De 
lidstaten zorgen ervoor dat er voldoende 
nummers en nummerreeksen zijn …. De 
nationale regelgevende instanties stellen 
objectieve, transparante en niet-
discriminerende toewijzingsprocedures 
voor de nationale nummeringmiddelen 
vast.

Motivering

Als de nummeringsregels niet worden herzien, dan schaadt dat de belangen van de burgers, 
de consumenten en het bedrijfsleven in de EU, temeer daar nummers van enkele grote 
Europese en niet-Europese landen de jure of de facto wereldwijd beschikbaar zijn. Bovendien 
zijn de bestaande beperkingen (die niet in de richtlijnen zijn opgenomen, maar op nationaal 
niveau schering en inslag zijn) in strijd met de doeleinden van de interne markt. 

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 – letter a)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De nationale regelgevende instanties 
zorgen ervoor dat nummeringsplannen en -
procedures zo worden toegepast dat alle 
aanbieders van openbare elektronische-
communicatiediensten gelijk worden 
behandeld. In het bijzonder zorgen de 
lidstaten ervoor dat een onderneming 
waaraan een nummerreeks is toegewezen, 
andere aanbieders van elektronische-
communicatiediensten niet discrimineert 
wat de nummersequenties betreft die 
worden gebruikt om toegang te geven tot 

2. De nationale regelgevende instanties 
zorgen ervoor dat nummeringsplannen en -
procedures zo worden toegepast dat alle 
aanbieders en gebruikers van nummers in 
de Europese Unie gelijk worden 
behandeld. In het bijzonder zorgen de 
lidstaten ervoor dat een onderneming 
waaraan een nummerreeks is toegewezen, 
andere aanbieders en gebruikers niet 
discrimineert wat de nummersequenties 
betreft die worden gebruikt om toegang te 
geven tot hun diensten.
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hun diensten.

Motivering

Als de nummeringsregels niet worden herzien, dan schaadt dat de belangen van de burgers, 
de consumenten en het bedrijfsleven in de EU, temeer daar nummers van enkele grote 
Europese en niet-Europese landen de jure of de facto wereldwijd beschikbaar zijn. Bovendien 
zijn de bestaande beperkingen (die niet in de richtlijnen zijn opgenomen, maar op nationaal 
niveau schering en inslag zijn) in strijd met de doeleinden van de interne markt. 

Amendement 43

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

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 passende technische 
uitvoeringsmaatregelen nemen op dit 
gebied.

Motivering

De wijziging van de Commissie zou leiden tot meer regulering van de kleinhandel door 
tariefbeginselen voor te schrijven. Dit vormt een inbreuk op de beginselen van het 
regelgevingskader, dat enkel in een prijsregulering van kleinhandelsdiensten voorziet voor 
het MKB op een kleinhandelsmarkt overeenkomstig art. 17 van de 
Universeledienstenrichtlijn. De invoering van een ingrijpende nieuwe bevoegdheid inzake de 
vaststelling van prijzen voor regelgevers is in strijd met de doelstelling van betere regelgeving 
en met het overheersende beginsel dat regelgeving in beginsel aan het groothandelsniveau 
moet worden overgelaten. 

Amendement 44
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Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2002/21/EG
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, daarbij ten 
volle rekening houdende met het 
evenredigheidsbeginsel.

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2002/21/EG
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 rekening houden met de 
veiligheidsbelangen van de onderneming 
en met algemene veiligheidsbelangen 
alsook met het feit dat de bevoegdheden 
van de betrokken ondernemingen 
duidelijk moeten zijn afgebakend om 
schadelijke interferentie tussen gebruikers 
te voorkomen. De maatregelen moeten 
ook objectief, transparant en evenredig 
zijn.

Als een exploitant in overeenstemming 
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met de bepalingen van dit artikel de 
verplichting wordt opgelegd toegang te 
verlenen, kunnen de nationale 
regelgevende instanties indien nodig 
technische of operationele voorwaarden 
opleggen aan de aanbieder en/of de 
gebruikers van die toegang om de 
normale werking van het netwerk te 
garanderen. Aan gebruikers van toegang 
kunnen specifieke niet-discriminerende 
voorwaarden worden opgelegd om ervoor 
te zorgen dat schaarse middelen 
doeltreffend worden gebruikt, met name 
wat het aanleggen van netwerken betreft. 
Verplichtingen om specifieke technische 
normen of specificaties te volgen, moeten 
in overeenstemming zijn met de 
overeenkomstig artikel 17, 1id 1, 
vastgestelde normen en specificaties. 

Motivering

Benadrukt dat rekening moet worden gehouden met gerechtvaardigde veiligheidsbelangen 
van de betrokken partijen.

Amendement 46

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Om te verzekeren dat de uit hoofde 
van lid 1 genomen maatregelen evenredig 
zijn, onderzoeken de nationale 
regelgevende instanties de 
beschikbaarheid van alle kabelgoten, ook 
die van telecommunicatie-exploitanten, 
energieleveranciers en lokale overheden, 
en rioolbuizen die geschikt zijn voor de 
doorvoer van telecommunicatielijnen in 
het gebied waar om toegang wordt 
verzocht.
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Motivering

Als alle mogelijkheden worden onderzocht, d.w.z. niet alleen de buizen van gevestigde 
telecomexploitanten maar ook alle openbare infrastructuur (elektriciteit-, gas- en 
rioolbuizen), dan opent dat de weg voor een vrije mededinging doordat extra nieuwe 
infrastructuur wordt aangelegd, mits de toegang voor meerdere exploitanten gewaarborgd is.

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 13 bis – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke drie maanden dient de nationale 
regelgevende instatie een samenvattend 
verslag in bij de Commissie over de 
kennisgevingen die zij heeft ontvangen en 
de maatregelen die overeenkomstig dit lid 
zijn genomen.

Elk jaar dient de nationale regelgevende
instantie een samenvattend verslag in bij 
de Commissie over de kennisgevingen die 
zij heeft ontvangen en de maatregelen die 
overeenkomstig dit lid zijn genomen.

Motivering

Om onnodige bureaucratische en administratieve rompslomp te vermijden, moeten de 
nationale regelgevende instanties maar één maal per jaar een verslag indienen.

Amendement 48

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

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 

4. De Commissie, zoveel mogelijk 
rekening houdend met het advies van de
nationale regelgevende instanties en van 
het Europese Agentschap voor Netwerk-
en Informatiebeveiliging, 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 
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van toepassing zijn op de 
kennisgevingseisen.

van toepassing zijn op de 
kennisgevingseisen. De technische 
uitvoeringsmaatregelen mogen de 
lidstaten er niet van weerhouden 
bijkomende voorwaarden goed te keuren 
om de in lid 1 en 2 genoemde 
doelstellingen na te streven.

Motivering

De bevoegdheid voor veiligheidskwesties moet niet bij de Autoriteit liggen, maar bij ENISA.

In individuele gevallen moeten de lidstaten de mogelijkheid hebben strengere normen te 
hanteren dan de geharmoniseerde basisnormen om de in lid 1 en 2 genoemde doelstellingen 
na te streven.

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 13 ter – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties de 
bevoegdheid hebben om ondernemingen 
die openbare communicatienetwerken of 
publiek beschikbare elektronische 
communicatiediensten aanbieden bindende 
instructies te geven met het oog op de 
uitvoering van artikel 13 bis.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de
relevante nationale regelgevende instanties 
de bevoegdheid hebben om ondernemingen 
die openbare communicatienetwerken of 
publiek beschikbare elektronische 
communicatiediensten aanbieden bindende 
instructies te geven met het oog op de 
uitvoering van artikel 13 bis.

Motivering

Veel nationale regelgevende instanties zijn niet bevoegd op het gebied van veiligheid.

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 13 ter − lid 2 – inleidend deel
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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
relevante nationale regelgevende instanties 
de bevoegdheid hebben ondernemingen die 
openbare communicatienetwerken of 
publiek beschikbare elektronische 
communicatiediensten aanbieden te vragen 
om:

Motivering

Veel nationale regelgevende instanties zijn niet bevoegd op het gebied van veiligheid.

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 13 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties alle 
nodige bevoegdheden hebben om gevallen 
van niet-naleving te onderzoeken.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de
relevante nationale regelgevende instanties 
alle nodige bevoegdheden hebben om 
gevallen van niet-naleving te onderzoeken.

Motivering

Veel nationale regelgevende instanties zijn niet bevoegd op het gebied van veiligheid.

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 18 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 17 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) Artikel 17, lid 2, alinea 3 wordt 
vervangen door:

"Indien dergelijke normen en/of 
specificaties ontbreken, moedigen de 
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lidstaten de toepassing aan van 
internationale normen of aanbevelingen 
die door de Internationale 
Telecommunicatie Unie (ITU), de 
Europese Conferentie van de 
administraties van posterijen en van 
telecommunicatie (CEPT), de 
Internationale Organisatie voor 
Normalisatie (ISO) of de Internationale 
Elektrotechnische Commissie (IEC) zijn
aangenomen."

Motivering

De CEPT ontwikkelt de voorwaarden voor spectrumgebruik in Europa, en hiermee moet 
rekening worden gehouden, met name als er geen ETSI-norm is.

Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 3 – letter a)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 bis en 1 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de beoordeling van de evenredigheid 
van de op te leggen verplichtingen houden 
de nationale regelgevende instanties 
rekening met de verschillende 
mededingingsvoorwaarden op de 
verschillende geografische gebieden in 
hun lidstaat. 
Wanneer er in een geografisch gebied 
mededinging is, schaffen de nationale 
regelgevende instanties onnodige 
verplichtingen af, aangepast  aan de 
marktbehoeften. In dit opzicht houden de 
nationale regelgevende instanties 
rekening met het feit dat de mededinging 
op het gebied van infrastructuur moet 
worden gevrijwaard.  

Motivering

In de regel moet ex-ante regulering enkel tot economische flessenhalzen worden beperkt. Als 
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er bijgevolg in bepaalde regio's doeltreffende mededinging bestaat, moet de regulering 
dienovereenkomstig worden afgeschaft.

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 7
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie kan de nodige 
wijzigingen van bijlage II goedkeuren om 
deze aan te passen aan de technologische 
en marktontwikkelingen. 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 gebruikmaken van de in 
artikel 14, lid 4, bedoelde 
urgentieprocedure. Bij de uitvoering van de 
bepalingen van dit lid kan de Commissie 
worden bijgestaan door de Autoriteit.

5. De Commissie kan de nodige 
wijzigingen van bijlage II goedkeuren om 
deze aan te passen aan de technologische 
en marktontwikkelingen. 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 gebruikmaken van de in 
artikel 14, lid 4, bedoelde 
urgentieprocedure. Bij de uitvoering van de 
bepalingen van dit lid kan de Commissie 
worden bijgestaan door de nationale 
regelgevende instanties.

Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 8 – letter a
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 12 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) lid 1, onder f), komt te luiden: Schrappen.
‘(f) collocatie of andere vormen van 
gedeeld gebruik van faciliteiten 
aanbieden, inclusief gedeeld gebruik van 
kabelgoten, gebouwen of toegang tot 
gebouwen, antennes of masten, mangaten 
en straatkasten;’
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Motivering

Gedeeld gebruik van faciliteiten wordt reeds behandeld in artikel 12 van de Kaderrichtlijn. 
Bijgevolg is artikel 12, lid 1, letter (f) overbodig.

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 8 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 – leden 1 en 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Artikel 13 wordt als volgt 
gewijzigd:

(a) Aan lid 1 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:

"Als een nationale regelgevende instantie 
de toegang inzake toegangsnetwerken van 
de nieuwe generatie reguleert, kan zij 
opleggen dat de operatoren die toegang 
zoeken een redelijk deel dragen van het 
risico dat de investerende operator neemt. 
Risicodelingscontracten kunnen voorzien 
in een voorafgaande betaling ter dekking 
van de risicopremie voor een bepaalde 
hoeveelheid toegang in bepaalde regio's 
of kunnen de vorm aannemen van 
langetermijntoegangscontracten met 
minimumhoeveelheden voor welbepaalde 
periodes." 
(b) Aan lid 3 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:

"Om investeringen in nieuwe 
hogesnelheidsnetten te bevorderen moet 
er, indien toegangstarieven zijn 
vastgesteld, voor worden gezorgd dat de 
operator die de toegang geeft, recht heeft 
op een opbrengst die ten minste 
overeenkomt met de kapitaalkosten van de 
investering en het risico dat eigen is aan 
die investering."
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Motivering

De regulering van toegangsnetwerken van de nieuwe generatie kan rekening houden met het 
risico dat verbonden is aan het besluit om te investeren. Het risico kan worden gedeeld door 
toegang mogelijk te maken op grond van een voorafgaande betaling of van 
langetermijntoegangscontracten met minimale aankoophoeveelheden. Kortetermijncontracten 
zonder minimale hoeveelheden kunnen voorzien in een premie die het investeringsrisico van 
de investeerder dekt, op voorwaarde dat het volledige investeringsrisico door de investeerder 
wordt gedragen. Langetermijntoegangscontracten kunnen even lang lopen als de 
afschrijvingsperiode van de investeringskosten in nieuwe markten.

Het is essentieel dat de komende jaren voldoende prikkels worden gegeven voor investeringen 
in nieuwe hogesnelheidsnetten die de innovatie in inhoudrijke internetdiensten ondersteunen. 
Dergelijke netwerken hebben enorme mogelijkheden om consumenten in de hele Europese 
Unie van dienst te zijn. Het is dan ook essentieel dat er geen belemmeringen zijn voor de 
duurzame investering in de ontwikkeling van deze nieuwe netwerken, waarbij de concurrentie 
en de keuze van de consumenten worden gestimuleerd.

Amendement 57

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) het risico op schadelijke interferentie of 
concurrentieverstoring te vermijden; of

Motivering

Ieder risico op "schadelijke interferentie" is een "ernstig risico". 

Het voorgestelde mechanisme om bestaande rechten te herzien is niet realistisch, zoals is 
betoogd voor de amendementen op artikel 9 bis van de kaderrichtlijn.

Het is essentieel ervoor te zorgen dat spectrumtoewijzing de concurrentie niet verstoort. 

Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 5 – punt 1 – letter b bis) (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) doeltreffend spectrumgebruik te 
vrijwaren en te waarborgen.

Motivering

De algemene filosofie van het spectrumbeleid moet gericht zijn op het waarborgen van een 
doeltreffend spectrumgebruik.

Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3
Richtlijn 2002/20/EG
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, transparent, 
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 
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.

Onverminderd de door de lidstaten 
aangenomen specifieke criteria en 
procedures 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
open, 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 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 
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wetgeving.

Motivering

Ieder risico op "schadelijke interferentie" is een "ernstig risico".

Het voorgestelde mechanisme om bestaande rechten te herzien is niet realistisch, zoals is 
betoogd voor de amendementen op artikel 9 bis van de kaderrichtlijn.

Amendement 60

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het nemen van een besluit over 
gebruiksrechten moet naar behoren 
rekening worden gehouden met een 
passende afschrijvingsperiode voor de 
investering.

Motivering

Voor veel nieuwe platforms en diensten moet een afschrijvingstermijn van meer dan tien, 
maar in elk geval meer dan vijf jaar worden gerekend. Het is niet ongewoon dat in de eerste 
paar jaren van exploitatie aanzienlijke verliezen worden geleden. Het zou overdreven zijn om 
een strenge eis in te voeren dat nationale regelgevende instanties om de vijf jaar een officiële 
controle op alle radiospectrumvergunningen zouden moeten uitvoeren.

Amendement 61

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Besluiten over gebruiksrechten worden 
zo spoedig mogelijk, doch voor nummers 
uiterlijk binnen drie weken na ontvangst 
van de volledige aanvraag, door de 
nationale regelgevende instantie genomen, 

3. Besluiten over gebruiksrechten worden 
zo spoedig mogelijk, doch voor nummers 
uiterlijk binnen drie weken na ontvangst 
van de volledige aanvraag, door de 
nationale regelgevende instantie genomen, 
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meegedeeld en gepubliceerd, en voor 
radiofrequenties die in het nationale 
frequentieplan zijn toegewezen voor 
elektronische communicaties binnen zes 
weken na ontvangst van de aanvraag door 
de bevoegde instantie. Deze 
laatstgenoemde termijnen laten de 
toepasselijke internationale 
overeenkomsten betreffende het gebruik 
van radiofrequenties of van posities in de 
ruimte onverlet.

meegedeeld en gepubliceerd, en voor 
radiofrequenties die in het nationale 
frequentieplan een bepaalde bestemming 
hebben gekregen binnen zes weken na
ontvangst van de aanvraag door de 
bevoegde instantie. Deze laatstgenoemde 
termijnen laten de toepasselijke 
internationale overeenkomsten betreffende 
het gebruik van radiofrequenties of van 
posities in de ruimte onverlet.

Motivering

Ieder risico op "schadelijke interferentie" is een "ernstig risico".

Het voorgestelde mechanisme om bestaande rechten te herzien is niet realistisch, zoals is 
betoogd voor de amendementen op artikel 9 bis van de kaderrichtlijn.

Amendement 62

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 5 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien na overleg met de 
belanghebbende partijen overeenkomstig 
artikel 6 van Richtlijn 2002/21/EG
(Kaderrichtlijn) is beslist dat 
gebruiksrechten voor nummers van 
uitzonderlijke economische waarde via 
vergelijkende en op mededinging 
gebaseerde selectieprocedures moeten 
worden verleend, kunnen de lidstaten de 
maximumperiode van drie weken met ten 
hoogste drie weken verlengen.

4. Indien na overleg met de 
belanghebbende partijen overeenkomstig 
artikel 6 van Richtlijn 2002/21/EG
(Kaderrichtlijn) is beslist dat 
gebruiksrechten voor nummers van 
uitzonderlijke economische waarde via 
vergelijkende en op mededinging 
gebaseerde selectieprocedures moeten 
worden verleend, kunnen de lidstaten de 
maximumperiode van drie weken met ten 
hoogste een nieuwe periode van drie 
weken verlengen.

Motivering

Ieder risico op "schadelijke interferentie" is een "ernstig risico".

Het voorgestelde mechanisme om bestaande rechten te herzien is niet realistisch, zoals is 
betoogd voor de amendementen op artikel 9 bis van de kaderrichtlijn.
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Amendement 63

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3
Richtlijn 2002/20/EG
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. De lidstaten
houden rekening met eerdere 
investeringen en met de mate van 
mededinging.

Motivering

Moet ervoor zorgen dat ter dege rekening wordt gehouden met eerdere investeringen. Zoniet 
kunnen eerdere investeringen in waarde verminderen. Dit zou de markt ernstig verstoren en 
toekomstige investeringsbesluiten negatief beïnvloeden.

Amendement 64

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De nationale regelgevende instanties 
zorgen ervoor dat radiofrequenties 
daadwerkelijk en efficiënt worden gebruikt 
in overeenstemming met artikel 9, lid 2, 
van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn). 
Zij zorgen er ook voor dat de mededinging 
niet wordt verstoord als gevolg van een 
overdracht of accumulatie van 
gebruiksrechten voor radiofrequenties. 
Voor dergelijke doeleinden nemen de 
lidstaten passende maatregelen zoals een 
vermindering, intrekking of gedwongen 

6. De nationale regelgevende instanties 
zorgen ervoor dat radiofrequenties 
daadwerkelijk en efficiënt worden gebruikt 
in overeenstemming met artikel 9, lid 2, 
van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn). 
Zij zorgen er ook voor dat de mededinging 
niet wordt verstoord als gevolg van een 
overdracht of accumulatie van 
gebruiksrechten voor radiofrequenties.
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verkoop van een recht om 
radiofrequenties te mogen gebruiken.

Motivering

Ieder risico op "schadelijke interferentie" is een "ernstig risico".

Het voorgestelde mechanisme om bestaande rechten te herzien is niet realistisch, zoals is 
betoogd voor de amendementen op artikel 9 bis van de kaderrichtlijn.

Amendement 65

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 5
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 6 bis – lid 1 – alinea 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 
uitvoeringsmaatregelen goedkeuren:

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

Motivering

Vermelding van de Radiospectrumbeschikking is absoluut noodzakelijk om te zorgen voor een 
geïntegreerde beleidsaanpak en samenhangende behandeling van harmonisatiemaatregelen.

Amendement 66

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 5
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 6 bis – lid 1 – alinea 1 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) om frequentiebanden te identificeren 
waarvan het gebruik moet worden 
onderworpen aan algemene machtigingen 
of individuele gebruiksrechten voor 
radiofrequenties;

(a) om frequentiebanden die pan-Europese 
netwerken of elektronische-
communicatiediensten aanbieden te 
identificeren waarvan het gebruik moet 
worden onderworpen aan algemene 
machtigingen of individuele 
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gebruiksrechten voor radiofrequenties;

Motivering

De draagwijdte van het artikel is veel te groot. Bovendien is de formulering niet in 
overeenstemming met het beginsel van controles en evenwicht. Het is van belang ervoor te 
zorgen dat de bevoegdheden van de lidstaten inzake frequenties niet in het gedrang komen 
door nieuwe gecentraliseerde procedures op EU-niveau. Daarom is het passend dat dit 
artikel verwijst naar pan-Europese diensten.

Amendement 67

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 5
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 6 bis – lid 1 – alinea 1 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) om procedures voor het verlenen van 
algemene machtigingen of individuele 
rechten voor het gebruik van 
radiofrequenties of nummers te 
harmoniseren;

(c) om procedures voor het verlenen van 
algemene machtigingen of individuele 
rechten voor het gebruik van 
radiofrequenties die pan-Europese 
netwerken of elektronische-
communicatiediensten aanbieden, of
nummers te harmoniseren;

Motivering

De draagwijdte van het artikel is veel te groot. Bovendien is de formulering niet in 
overeenstemming met het beginsel van controles en evenwicht. Het is van belang ervoor te 
zorgen dat de bevoegdheden van de lidstaten inzake frequenties niet in het gedrang komen 
door nieuwe gecentraliseerde procedures op EU-niveau. Daarom is het passend dat dit 
artikel verwijst naar pan-Europese diensten.

Amendement 68

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 5
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 6 bis – lid 1 – alinea 1 – letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) om de in de bijlage II vermelde 
voorwaarden met betrekking tot algemene 

Schrappen.
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machtigingen of individuele 
gebruiksrechten voor radiofrequenties of 
nummers te harmoniseren;

Motivering

Het moet aan de subsidiariteit worden overgelaten hoe voorwaarden met betrekking tot 
algemene machtigingen of individuele gebruiksrechten in elke lidstaat moeten worden 
gedefinieerd.

Amendement 69

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 5
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 6 bis – lid 1 – alinea 1 – letter f)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) om procedures vast te leggen voor de 
selectie van ondernemingen waaraan 
individuele rechten op het gebruik van 
radiofrequenties of nummers zullen 
worden verleend door de nationale 
regelgevende instanties, eventueel in 
overeenstemming met de bepalingen van 
artikel 6 ter.

(f) om procedures vast te leggen voor de 
selectie van ondernemingen waaraan 
individuele rechten op het gebruik van 
radiofrequenties die pan-Europese 
netwerken of elektronische-
communicatiediensten aanbieden, of
nummers zullen worden verleend door de 
nationale regelgevende instanties, 
eventueel in overeenstemming met de 
bepalingen van artikel 6 ter.

Motivering

De draagwijdte van het artikel is veel te groot. Bovendien is de formulering niet in 
overeenstemming met het beginsel van controles en evenwicht. 

Amendement 70

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 5
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 6 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in lid 6 bis, lid 1, onder f) bedoelde 
technische uitvoeringsmaatregel kan 

1. De in lid 6 bis, lid 1, onder f) bedoelde 
technische uitvoeringsmaatregel kan 
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voorzien dat de Autoriteit met voorstellen 
komt om de onderneming(en) te selecteren 
waaraan individuele rechten voor gebruik 
van radiofrequenties of nummers kunnen 
worden verleend, overeenkomstig artikel 
12 van Verordening [..].

voorzien dat de Beleidsgroep 
Radiospectrum (BGR) met voorstellen 
komt om de onderneming(en) te selecteren 
waaraan individuele rechten voor gebruik 
van radiofrequenties die pan-Europese 
netwerken of elektronische-
communicatiediensten aanbieden, of
nummers kunnen worden verleend, 
overeenkomstig artikel 12 van Verordening 
[...].

In dergelijke gevallen worden de termijn 
waarbinnen de Autoriteit de selectie moet 
afronden, de procedure, voorschriften en 
voorwaarden die van toepassing zijn op de 
selectie en details van eventuele 
vergoedingen die moeten worden gevraagd 
aan houders voor het gebruik van 
radiofrequenties en/of rechten nader 
omschreven in de maatregel om te zorgen 
voor een optimaal gebruik van het 
spectrum of de bronnen voor nummering.
De selectieprocedure is open, transparant, 
niet-discriminerend en objectief.

In dergelijke gevallen worden de termijn 
waarbinnen de BGR de selectie moet 
afronden, de procedure, voorschriften en 
voorwaarden die van toepassing zijn op de 
selectie en details van eventuele 
vergoedingen die moeten worden gevraagd 
aan houders voor het gebruik van 
radiofrequenties en/of rechten nader 
omschreven in de maatregel om te zorgen 
voor een optimaal gebruik van het 
spectrum of de bronnen voor nummering.
De selectieprocedure is open, transparant, 
niet-discriminerend en objectief.

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. De Commissie keurt, zoveel mogelijk 
rekening houdend met het advies van de
BGR een maatregel goed waarbij de 
onderneming(en) wordt (worden) 
geselecteerd waaraan individuele 
gebruiksrechten worden verleend voor 
radiofrequenties die pan-Europese 
netwerken of elektronische-
communicatiediensten aanbieden, 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.

Motivering

De bevoegdheid voor veiligheidskwesties moet niet bij de Autoriteit liggen, maar bij de BGR. 

Artikel 6 ter is niet in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel. Het is van belang 
ervoor te zorgen dat de bevoegdheden van de lidstaten inzake frequenties niet in het gedrang 
komen door nieuwe gecentraliseerde procedures op EU-niveau. Daarom is het passend dat 
dit artikel verwijst naar pan-Europese diensten.



PE404.782v02-00 54/56 AD\725956NL.doc

NL

Amendement 71

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 13
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 9 bis van Richtlijn 
2001/21/EG (Kaderrichtlijn) zorgen de 
lidstaten ervoor dat de machtigingen die op
31 december 2009 reeds bestaan in 
overeenstemming worden gebracht met de 
artikelen 5, 6 en 7 en bijlage I van deze 
Richtlijn op uiterlijk [datum nog vast te 
stellen].

1. Onverminderd artikel 9 bis van Richtlijn 
2001/21/EG (Kaderrichtlijn) kunnen de 
lidstaten ervoor zorgen dat de algemene
machtigingen en gebruiksrechten die op
de datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn reeds bestaan in overeenstemming 
worden gebracht met de artikelen 5, 6 en 7 
en bijlage I van deze Richtlijn uiterlijk  ...*.

* Twee jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Motivering

De gedwongen herziening van bestaande rechten zou tot grote onzekerheid bij het 
bedrijfsleven leiden en houdt geen rekening met de commerciële realiteit van veel 
exploitanten, wier investeringen in gebruiksrechten voor frequenties een looptijd hebben van 
15 jaar of meer.

Amendement 72

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage II
Richtlijn 2002/20/EG
Bijlage II

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage schrappen

Motivering

Is een gevolg van de schrapping van artikel 6 bis, lid 1, letter d.
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