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BEKNOPTE MOTIVERING

Dit voorstel strekt tot herziening van de Kaderrichtlijn inzake regelgeving1, de 
Machtigingsrichtlijn2 en de Toegangsrichtlijn3, waarvoor de Commissie in november 2007 
voorstellen had ingediend. Uw rapporteur verwelkomt de voorstellen van het pakket "Betere 
regelgeving", dat hij ten volle steunt, omdat het van groot belang is voor de verbetering van 
een werkelijke Europese interne markt op het gebied van de telecommunicatie. Het doel van 
het pakket is om investeringen, innovatie en voordelen voor de consument in de elektronische 
communicatie te bevorderen en steun te verlenen aan de verdere ontwikkeling van een 
regelgevingskader voor de digitale economie, dat toekomstbestendig en marktgericht is en 
waarbij de voordelen van de - door uw rapporteur voor advies eveneens ondersteunde -
voltooiing van de interne markt worden benut.

Uw rapporteur voor advies is het dus in grote lijnen eens met het gemeenschappelijke 
regelgevingskader voor netwerken en diensten, interconnectie en machtiging van 
elektronische communicaties, maar is wel van mening dat er ruimte voor enige verbetering 
bestaat.

Spectrumbeheer
De EU moet snel overstappen op betere vormen van spectrumbeheer, waarbij openheid, 
flexibiliteit en harmonisering met elkaar gecombineerd worden. Er bestaat een duidelijke 
behoefte aan flexibiliteit in het spectrumgebruik en een grotere efficiëntie. 

Een "geharmoniseerde" visie op het spectrumbeheer, in het kader waarvan de 27 
verschillende stelsels van spectrumbeheer op elkaar zouden worden afgestemd, zou van nut
zijn bij de verbetering van pan-Europese en grensoverschrijdende diensten. Een enkele 
regeling met betrekking tot het spectrum, geeft de op het gebied van technologie en diensten 
bestaande voordelen terug aan de gebruikers en heeft dus economische en sociale voordelen 
(b.v. grootschalige productie van standaardapparatuur, lagere prijzen en een lagere drempel 
voor de intrede van nieuwe gebruikers).

In dit verband moet aandacht worden geschonken aan het frequentiebeheer en de 
netwerkplanning, om interferentieproblemen zoveel mogelijk te voorkomen, aangezien een 
technologisch neutrale harmonisatie geen oplossing kan bieden voor laatstgenoemde 
problemen.

De invoering door de Commissie van flexibiliteit bij de toewijzing van delen van het spectrum 
aan specifieke technologieën en diensten wordt door uw rapporteur voor advies positief 
beoordeeld. Het mogelijk maken van een flexibeler gebruik zal tot meer innovatie leiden, 
waarvan de consument kan profiteren. Enkele frequentiebanden moeten echter over de gehele 
EU gereserveerd worden voor één bepaalde toepassing (noodoproepdiensten bij voorbeeld), 
                                               
1 Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk 
regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (PB L 108 van 24.4.2002).
2 Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging 
voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (PB L 108 van 24.4.2002).
3 Richtlijn 2002/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de toegang tot en 
interconnectie van elektronische-communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten (PB L 108 van 24.4.2002).



PE404.724v03-00 4/45 AD\731298NL.doc

NL

dus een zekere behoedzaamheid ten aanzien van de technische neutraliteit en de 
dienstverleningsneutraliteit kan noodzakelijk zijn.
Daarom moet aan een geleidelijke benadering de voorkeur worden gegeven boven een 
revolutionaire. Neutraliteit ten aanzien van de technologie zal een prikkel geven tot 
innoverende en technologische ontwikkelingen, maar dit moet worden aangevuld met 
verhandelbaarheid, om te verzekeren dat er sprake zal zijn van concurrentie. 

De Commissie streeft ernaar om een marktgerichte verhandelbaarheid van delen van het 
spectrum, met secundaire handel en veilingen, te combineren met de "traditionele methode". 
Handel in segmenten van het spectrum leidt niet noodzakelijkerwijze tot meer flexibiliteit bij 
het gebruik van het spectrum. Deze handel moet echter de toegang tot het spectrum 
vergemakkelijken en leiden tot een intensiever (en dus waardevoller) gebruik ervan. Uw 
rapporteur voor advies stemt daarom in met de invoering van verhandelbaarheid van 
gebruiksrechten binnen de gehele EU voor geselecteerde bandbreedten, wanneer toestemming 
wordt verleend tot individuele gebruiksrechten.

Nieuwe bevoegdheden op het gebied van coördinatie en regelgeving
De Commissie stelt voor om de Nationale Regelgevende Instanties de bevoegdheid te 
verlenen om aan exploitanten met een dominerende positie opdracht te geven tot een 
functionele scheiding wanneer dit zou bijdragen tot meer concurrentie in het belang van de 
gebruikers en wanneer hierdoor gelijkere voorwaarden zouden worden gecreëerd voor de 
exploitanten. Uw rapporteur voor advies ondersteunt dit voorstel van de Commissie ten volle. 
Hij erkent dat deze oplossing niet in elke lidstaat mogelijk is, maar dat de NRI's in elk geval 
over deze mogelijkheid moeten kunnen beschikken.

Op grond van het onderhavige voorstel worden de bevoegdheden van de Commissie 
uitgebreid. De Commissie heeft de bevoegdheid een veto uit te spreken over door de NRI's 
verrichte aanwijzingen en om aanbevelingen te doen over alle kwesties en besluiten te nemen 
over nummers. Uw rapporteur voor advies is gekant tegen de onderhavige voorstellen die aan 
de Commissie dergelijke vetobevoegdheden verlenen.

Vereenvoudiging van de toegang
Het huidige regelgevingskader voorziet reeds in de oplegging van een machtigingsstelsel dat 
minimale lasten met zich meebrengt, d.w.z. algemene machtigingen als de bij voorkeur 
gebruikte aanpak. In de praktijk worden rechten tot het gebruik van segmenten van het 
spectrum het vaakst toegekend langs de weg van individuele gebruiksrechten. De onderhavige 
voorstellen bevestigen de benadering van algemene machtigingen en stellen vast dat dit de 
toepasselijke methode is, tenzij expliciet anders wordt besloten. Hierdoor wordt bijgevolg een 
verplichting ingevoerd om gevallen te rechtvaardigen waarin gebruik moet worden gemaakt 
van individuele gebruiksrechten. Een dergelijke rechtvaardiging kan worden gevormd door de 
noodzaak om interferentie te voorkomen of doelstellingen van algemeen belang te 
verwezenlijken. De aan dit voorstel ten grondslag liggende gedachte heeft twee aspecten: (i) 
te voorkomen dat individuele vergunningen gebruikt worden als toewijzingsprocedure, ook in 
gevallen waarin dit niet noodzakelijk is, en daardoor de drempels bij toegang tot het spectrum 
te verminderen; (ii) het feit dat de technologische vooruitgang in toenemende mate een 
collectief gebruik van het spectrum mogelijk maakt. 
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Uw rapporteur is ervan overtuigd dat de bescherming van de consument versterkte 
maatregelen vergt en stelt dan ook amendementen voor die verbeteringen inhouden wat 
bepaalde aspecten van deze bescherming voor wat de consument betreft. Wat de plichten en 
bevoegdheden van de nationale regelgevende instanties betreft, voorziet het voorstel in nog 
andere op de bescherming van de consument gerichte maatregelen. Uw rapporteur wenst de 
rol van de autoriteiten nog te versterken en te verduidelijken, teneinde de consument nog beter 
te beschermen.
De Commissie geeft voorts zelf toe dat nog niet kan worden gesproken van een volledig 
functionerende Europese kleinhandelsmarkt. Er dienen dan ook nog verdere concrete 
voorstellen te worden gedaan om te komen tot een ware interne markt.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming 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) Het doel van het EU-
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie is het creëren van een 
duurzaam "ecosysteem" voor 
elektronische communicatie, op grond 
van vraag en aanbod: het laatste door 
effectief concurrerende markten voor 
producten of diensten en het eerste 
dankzij groeiende ontwikkelingen in de 
informatiemaatschappij.

Motivering

Een duurzame omgeving voor concurrentie en investering in de telecommunicatiesector is 
afhankelijk van zowel vraag als aanbod. Hoewel de economische regeling meestal meer 
afhankelijk is van het aanbod, mag ook de vraagzijde niet worden vergeten.
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Amendement 2

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Netwerken van de volgende 
generatie hebben enorme mogelijkheden 
voor het leveren van voordelen aan zowel 
bedrijven als consumenten in de hele 
Europese Unie. Het is dan ook essentieel 
dat een gebrek aan helderheid in de 
regelgeving de duurzame investering in de 
ontwikkeling van deze nieuwe netwerken 
niet belemmert en dat de concurrentie en 
de consumentenkeus wordt gestimuleerd.

Amendement 3

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) In haar mededeling 
"Overbrugging van de breedbandkloof" 
van 20 maart 2006 erkent de Commissie 
dat er een geografische kloof bestaat in de 
toegang tot breedbanddiensten. Ondanks 
de algemene toename van de 
breedbandconnectiviteit zijn de 
toegangsmogelijkheden in verschillende 
gebieden beperkt, omdat de kosten 
vanwege de lage bevolkingsdichtheid en 
de grote afstanden hoog zijn. Er zijn vaak 
onvoldoende commerciële drijfveren om 
in deze gebieden in de uitrol van 
breedband te investeren. Een positief 
aspect is dat de uitrolkosten door de 
technologische innovatie dalen. Om 
ervoor te zorgen dat er in de 
onderontwikkelde gebieden in nieuwe 
technologieën wordt geïnvesteerd, dient de 
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regelgeving op het gebied van 
telecommunicatie in overeenstemming te 
zijn met andere beleidsmaatregelen, zoals 
het beleid inzake overheidssteun, 
structuurfondsen of de bredere 
doelstellingen van het industriebeleid.

Motivering

In het regelgevingskader dient er tevens rekening mee te worden gehouden dat kloven in de 
regionale ontwikkeling gedicht moeten worden. Het specifieke belang van 
breedbandontwikkeling moet worden benadrukt.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) De spectrumbeheerbepalingen 
van deze richtlijn moeten overeenkomen 
met het werk van internationale en 
regionale organisaties die zich 
bezighouden met radiospectrumbeheer, 
zoals de Internationale Telecommunicatie 
Unie (ITU) en de Europese conferentie 
van post- en 
telecommunicatieadministraties (CEPT), 
zodat het efficiënte beheer en de 
harmonisatie van het gebruik van het 
spectrum in de hele Gemeenschap en 
wereldwijd wordt gewaarborgd.

Motivering

Spectrumbeheer kan alleen effectief zijn wanneer het in lijn is gebracht met de bredere 
internationale harmonisatieagenda die door de ITU en de CEPT wordt nagestreefd.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Hoewel spectrumbeheer binnen 
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de bevoegdheid van de lidstaten blijft, kan 
alleen coördinatie en, waar nodig, 
harmonisatie op Gemeenschapsniveau 
waarborgen dat spectrumgebruikers 
volledig profiteren van de internationale 
markt en dat EU-belangen wereldwijd 
effectief kunnen worden behartigd.

Motivering

Spectrumbeheer kan alleen effectief zijn wanneer het in lijn is gebracht met de bredere 
internationale harmonisatieagenda die door de ITU en de CEPT wordt nagestreefd.

Amendement 6

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 
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 

(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 
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 



AD\731298NL.doc 9/45 PE404.724v03-00

NL

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.

zoveel mogelijk in dezelfde band kunnen 
bestaan. 

Motivering

Zoals bepaald in overweging 5 van de Kaderrichtlijn mag de scheiding tussen de regelgeving 
inzake transmissie en de regelgeving inzake inhoud er niet aan in de weg staan dat rekening 
wordt gehouden met relaties die tussen beide bestaan, teneinde pluralisme in de media, 
culturele verscheidenheid en consumentenbescherming te garanderen. Lidstaten moeten 
derhalve de mogelijkheid behouden om het verlenen van individuele gebruiksrechten 
afhankelijk te stellen van verplichtingen betreffende het aanbieden van specifieke inhoud van 
diensten.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 8

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 
communicatieinfrastructuur 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 
communicatieinfrastructuur voor 
ondernemingen sterk kunnen verlagen. Het 
gezamenlijk gebruik van kabelgoten moet 
worden uitgebreid tot de gehele openbare 
infrastructuur (water, riool, elektriciteit 
en gas) die voor elektronische 
communicatie-infrastructuur gebruikt 
kan worden teneinde gelijke 
mededingingsvoorwaarden te creëren en 
de mogelijkheden voor de ontwikkeling
van alternatieve infrastructuur te 
verbeteren.

Motivering

De volgende generatie diensten zal niet via de huidige koperen kabels lopen. Er zal een 
volledig nieuwe infrastructuur worden ingevoerd waarbij het knelpunt de fysieke kabelgoten 
zijn waarin de aansluitingen moeten worden gemaakt. Het daadwerkelijk gezamenlijk 
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gebruiken van kabelgoten – d.w.z. niet alleen de kabelgoten van gevestigde exploitanten, 
maar bijvoorbeeld ook de gehele openbare infrastructuur (elektriciteit, gas, riool, kabelgoten) 
– zorgt ervoor dat meer dan één speler toegang heeft tot infrastructuur om zijn diensten aan 
te bieden.

Amendement 9

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 vrijheid blijven behouden om alternatieven in te voeren waarbij de 
verplichte betaling van gebruikersvergoedingen wordt vervangen door de verplichting om 
doelstellingen van gemeenschappelijk belang na te komen. Dergelijke regelingen, die bestemd 
zijn om het pluralisme binnen de media te realiseren, zijn een algemene praktijk bij de 
toewijzing van terrestrische zendfrequenties.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) Bij de voorwaarden voor die 
machtigingen moet rekening worden 
gehouden met specifieke omstandigheden 
die betrekking hebben op de 
toegankelijkheid voor gebruikers met een 
handicap en de noodzaak van openbare 
autoriteiten om met het publiek te 
communiceren voor, tijdens of na grote 
rampen. Rekening houdend met het belang 
van technische innovatie moeten de 

(57) Bij de voorwaarden voor die 
machtigingen moet rekening worden 
gehouden met specifieke omstandigheden 
die betrekking hebben op de 
toegankelijkheid voor gebruikers met een 
handicap en de noodzaak van openbare 
autoriteiten en hulpdiensten om onderling 
en met het publiek te communiceren voor, 
tijdens of na grote rampen. Rekening 
houdend met het belang van technische 
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lidstaten eveneens machtigingen kunnen 
verstrekken om spectrum te gebruiken voor 
experimentele doeleinden, afhankelijk van 
specifieke beperkingen en voorwaarden die 
strikt gemotiveerd moeten worden door de 
experimentele aard van dergelijke rechten.

innovatie moeten de lidstaten eveneens 
machtigingen kunnen verstrekken om 
spectrum te gebruiken voor experimentele 
doeleinden, afhankelijk van specifieke 
beperkingen en voorwaarden die strikt 
gemotiveerd moeten worden door de 
experimentele aard van dergelijke rechten.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60) De Commissie moet met name de 
bevoegdheid krijgen om 
uitvoeringsmaatregelen vast te stellen in 
verband met de kennisgeving 
overeenkomstig artikel 7 van de 
Kaderrichtlijn; de harmonisering op het 
gebied van spectrum en nummering 
alsmede op verwante gebieden als 
veiligheid van netwerken en diensten; de 
identificatie van transnationale markten; de 
uitvoering van de normen; de 
geharmoniseerde toepassing van de 
bepalingen van het regelgevingskader. Ook 
zouden bevoegdheden moeten worden 
verleend om uitvoeringsmaatregelen te 
nemen om de bijlagen I en II bij de 
Toegangsrichtlijn aan te passen aan de 
markt- en technologische ontwikkelingen 
en om uitvoeringsmaatregelen vast te 
stellen voor de harmonisering van de 
machtigingsvoorschriften, de procedures 
en voorwaarden voor machtigingen voor 
elektronische communicatienetwerken en 
–diensten. Aangezien deze maatregelen 
van algemene aard zijn en bedoeld zijn 
om deze richtlijnen aan te vullen door de 
toevoeging van nieuwe niet-essentiële 
elementen, moeten ze worden vastgesteld 
in overeenstemming met de 
regelgevingsprocedure, met toetsing, als 
bedoeld in artikel 5 bis van Besluit 
1999/468/EG. Wanneer om dwingende en 

(60) De Commissie moet met name de 
bevoegdheid krijgen om 
uitvoeringsmaatregelen vast te stellen in 
verband met de kennisgeving 
overeenkomstig artikel 7 van de 
Kaderrichtlijn; de harmonisering op het 
gebied van spectrum en nummering 
alsmede op verwante gebieden als 
veiligheid van netwerken en diensten; de 
identificatie van transnationale markten; de 
uitvoering van de normen; de 
geharmoniseerde toepassing van de 
bepalingen van het regelgevingskader. Ook 
zouden in de Kader- en 
Machtigingsrichtlijn bevoegdheden 
moeten worden verleend aan de 
Commissie om de regelgeving inzake pan-
Europese diensten, zoals wereldwijde 
telecommunicatiediensten, te 
harmoniseren.
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urgente redenen de normale termijn voor 
deze procedure niet kan worden 
nageleefd, moet de Commissie in staat zijn 
de urgentieprocedure te gebruiken als 
bedoeld in artikel 5 bis, lid 6 van 
bovengenoemd besluit.

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60 bis) De lidstaten moeten zelf de 
samenwerking tussen belanghebbende 
partijen stimuleren teneinde efficiënte 
onlinediensten en een groot vertrouwen 
van de gebruikers te bevorderen. In het 
bijzonder moeten bedrijven die
elektronische communicatienetwerken en 
-diensten aanbieden en overige 
belanghebbenden gestimuleerd worden 
om samen te werken ter bevordering van 
de legitieme inhoud en ter bescherming 
van online-inhoud. Een dergelijke 
samenwerking kan bijvoorbeeld op een 
breder vlak worden bereikt, zonder 
afbreuk te doen aan het 
regelgevingskader, door het opstellen van 
door belanghebbenden onderhandelde en 
overeengekomen gedragscodes. De 
invoering van dergelijke codes is reeds in 
talloze communautaire instrumenten 
voorzien, zoals Richtlijn 2000/31/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 8 
juni 2000 betreffende bepaalde juridische 
aspecten van de diensten van de 
informatiemaatschappij, met name de 
elektronische handel, in de interne markt 
("Richtlijn inzake elektronische 
handel")1, Richtlijn 2004/48/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 
april 2004 betreffende de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten2, en 
Richtlijn 95/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 oktober 
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1995 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens3. Zo'n samenwerking tussen 
belanghebbende partijen is essentieel voor 
het bevorderen van de online-inhoud, met 
name de Europese culturele inhoud, en 
het benutten van het potentieel van de 
informatiemaatschappij.
__________________
1 PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1.
2 PB L 157 van 30.4.2004, blz. 45; gecorrigeerde 
versie in PB L 195 van 2.6.2004, blz. 16.
3 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31. Richtlijn als 
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 (PB 
L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

Motivering

Deze overweging benadrukt dat een goede samenwerking tussen de belanghebbende partijen 
noodzakelijk is om de online-inhoud te bevorderen en het potentieel van de 
informatiemaatschappij te benutten.

Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Er moet worden verduidelijkt dat de genoemde aspecten van eindapparatuur betrekking 
hebben op toegankelijkheidsaspecten.

Amendement 14

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

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. 

De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale 
regelgevende instanties hun bevoegdheden 
op onafhankelijke, onpartijdige en 
transparante wijze en tijdig 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. 

Motivering

 Om concurrentie en innovatie op de markt te verzekeren. Nationale regelgevende instanties 
moeten ook tijdig optreden, bij voorbeeld in verband met marktreviews.

Amendement 15

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 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat er op 
nationaal niveau doeltreffende regelingen 
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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.

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 doeltreffend te kunnen uitoefenen. 
De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
feiten van de zaak op afdoende wijze in 
aanmerking worden genomen, dat er een 
doeltreffend mechanisme voor het instellen 
van beroep aanwezig is en dat de 
procedure voor het lichaam van beroep 
niet onnodig lang is.

Motivering

Doeltreffendheid en redelijke duur zijn belangrijke aspecten van beroepsystemen. 
Deskundigheid moet intern bij de beroepslichamen aanwezig zijn en niet alleen maar "ter 
beschikking staan".

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen maximumtermijnen 
vast voor de behandeling van dergelijke 
verzoeken.

Motivering

Thans is het zo dat beroepprocedures soms gedurende diverse jaren kunnen voortslepen, 
waarna het te laat is om het oorspronkelijke probleem op te lossen. Daarom moet er een 
maximumtermijn worden vastgesteld.
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Amendement 17

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. 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, 
daarbij zorg dragend voor de 
vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens, 
overeenkomstig de communautaire en 
nationale wetgeving.

Amendement 18

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

Artikel 6 bis
Procedure voor de consequente 

toepassing van oplossingen.
1. Wanneer een nationale regelgevende 
instantie voornemens is een maatregel 
vast te stellen om voor een exploitant een 
verplichting op te leggen, te wijzigen of op 
te heffen overeenkomstig artikel 16 juncto 
de artikelen 5 en 9 tot en met 13, 13 bis en 
13 ter van Richtlijn 2002/19/EG 
(Toegangsrichtlijn) en artikel 17 van 
Richtlijn 2002/22/EG 
(Universeledienstrichtlijn), kunnen de 
Commissie en de nationale regelgevende 
instanties van andere lidstaten binnen 
maximaal één maand na de kennisgeving 
van de ontwerpmaatregel hun 
opmerkingen meedelen bij de nationale 
regelgevende instantie in kwestie.
2. Als de ontwerpmaatregel betrekking 
heeft op de oplegging, wijziging of 
opheffing van een andere verplichting 
dan welke zijn vermeld in de artikelen 13 
bis en 13 ter van Richtlijn 2002/19/EG 
(Toegangsrichtlijn), kan de Commissie, 
binnen dezelfde termijn de nationale 
regelgevende instantie in kwestie en de 
Organisatie van Europese 
Telecomregelgevers (OETR) mededelen 
waarom zij van mening is dat de 
ontwerpmaatregel een belemmering voor 
de interne markt opwerpt of ernstige 
twijfels heeft omtrent de verenigbaarheid 
van de voorgestelde maatregel met het 
Gemeenschapsrecht. In een dergelijk 
geval wordt na de mededeling van de 
Commissie de vaststelling van de 
maatregel met nog eens twee maanden 
uitgesteld.
Bij het uitblijven van een dergelijke 
mededeling kan de nationale 
regelgevende instantie in kwestie de 
ontwerpmaatregel vaststellen, waarbij 
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden 
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met de opmerkingen van de Commissie of 
van andere nationale regelgevende 
instanties.
3. Binnen de periode van twee maanden, 
zoals vastgelegd in lid 2, werken de 
Commissie, de OETR en de nationale 
regelgevende instantie in kwestie nauw 
samen om te bepalen welke maatregel het 
meest geschikt en effectief is om de in 
artikel 8 genoemde doelstellingen te 
realiseren, waarbij rekening wordt 
gehouden met de standpunten van 
marktdeelnemers en de noodzaak om de 
ontwikkeling van een consequente 
regelgevingspraktijk te waarborgen.
Binnen dezelfde periode kan de OETR, 
met gewone meerderheid, een met 
redenen omkleed advies geven waarin de 
geschiktheid en effectiviteit van de 
ontwerpmaatregel wordt bevestigd of 
waarin wordt aangegeven dat de 
ontwerpmaatregel gewijzigd moet worden, 
tezamen met specifieke voorstellen. Dit 
advies zal openbaar worden gemaakt.
Als de OETR een advies heeft gegeven 
waarin staat dat de ontwerpmaatregel 
moet worden gewijzigd, kan de Commissie 
een met redenen omkleed besluit nemen, 
waarbij zij volledig rekening houdt met dit 
advies, om van de nationale regelgevende 
instantie in kwestie te verlangen dat zij de 
ontwerpmaatregel wijzigt en waarvoor zij 
specifieke voorstellen indient.
Als de OETR een advies heeft gegeven 
waarin de geschiktheid en effectiviteit van 
de ontwerpmaatregel wordt bevestigd, kan 
de nationale regelgevende instantie in 
kwestie de ontwerpmaatregel vaststellen, 
waarbij zoveel mogelijk rekening wordt 
gehouden met de aanbevelingen van de 
Commissie en de OETR.
4. Als de ontwerpmaatregel betrekking 
heeft op de oplegging, wijziging of 
opheffing van een verplichting die is 
vermeld in de artikelen 13 bis en 13 ter 
van Richtlijn 2002/19/EG 
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(Toegangsrichtlijn), zal de vaststelling van 
de ontwerpmaatregel met nog eens twee 
maanden worden uitgesteld na afloop van 
de in artikel 7, lid 3 vastgelegde termijn.
Binnen deze periode van twee maanden 
werken de Commissie, de OETR en de 
nationale regelgevende instantie in 
kwestie nauw samen om te bepalen welke 
maatregel het meest geschikt en effectief 
is in het licht van de in artikel 8 genoemde 
doelstellingen, waarbij rekening wordt 
gehouden met de standpunten van 
marktdeelnemers en de noodzaak om de 
ontwikkeling van een consequente 
regelgevingspraktijk te waarborgen.
Binnen dezelfde periode kan de OETR, 
met gewone meerderheid, een met 
redenen omkleed advies geven waarin de 
geschiktheid en effectiviteit van de 
ontwerpmaatregel wordt bevestigd, of 
waarin wordt aangegeven dat de 
ontwerpmaatregel niet moet worden 
toegepast. Dit advies zal openbaar worden 
gemaakt.
Alleen wanneer de Commissie en de 
OETR de geschiktheid en effectiviteit van 
de ontwerpmaatregel bevestigen, mag de 
regelgevende instantie in kwestie de 
ontwerpmaatregel vaststellen, waarbij 
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden 
met de aanbevelingen van de Commissie 
en de OETR.
5. Uiterlijk drie maanden nadat de 
Commissie overeenkomstig lid 3 een met 
redenen omkleed besluit heeft genomen 
waarin de nationale regelgevende 
instantie in kwestie wordt verzocht om de 
ontwerpmaatregel te wijzigen, 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 artikel 6, 
en de Commissie opnieuw in kennis 
stellen van de gewijzigde 
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ontwerpmaatregel overeenkomstig artikel 
7.

Motivering

Er wordt een nieuwe ‘co-reguleringsprocedure’ voorgesteld waarin de Commissie, de OETR 
en de nationale regelgevende instantie nauw samenwerken. Met de voorgestelde procedure 
wordt getracht een oplossing te vinden via een herziening door gelijken, in plaats van het 
opleggen van een ‘verbiedend’ veto van bovenaf. De Commissie en de OETR (met een gewone 
meerderheid van stemmen) moeten het eens zijn over de noodzaak een ontwerpmaatregel te 
wijzigen die door de nationale regelgevende instantie is voorgesteld alvorens de Commissie 
hierover een besluit kan nemen. Anders moet de nationale regelgevende instantie zoveel 
mogelijk rekening houden met de opmerkingen die door de Commissie en de OETR zijn 
gemaakt.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Nationale regelgevende instanties 
werken op transparante wijze met elkaar en 
met de Commissie en de Autoriteit samen 
om te zorgen voor de consistente 
toepassing in alle lidstaten van deze 
richtlijn en van de bijzondere richtlijnen. 
Hiertoe moeten zij met name samenwerken 
met de Commissie en de Autoriteit om na 
te gaan welke soorten instrumenten en 
oplossingen het meest geschikt zijn om 
bepaalde soorten situaties op de 
arbeidsmarkt aan te pakken.

2. Nationale regelgevende instanties 
werken op transparante wijze met elkaar 
en met de Commissie en de Autoriteit 
samen om te zorgen voor de consistente 
toepassing in alle lidstaten van deze 
richtlijn en van de bijzondere richtlijnen. 
Hiertoe moeten zij met name samenwerken 
met de Commissie en de Autoriteit om na 
te gaan welke soorten instrumenten en 
oplossingen het meest geschikt zijn om 
bepaalde soorten situaties op de 
arbeidsmarkt aan te pakken.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 7 – lid 4 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het opleggen, wijzigen of intrekken van 
een verplichting voor een exploitant in 
toepassing van artikel 16 juncto de 
artikelen 5 en 9 tot 13 van Richtlijn 
2002/19/EG (Toegangsrichtlijn), en 
artikel 17 van Richtlijn 2002/22/EG 
(Universeledienstenrichtlijn),

Schrappen

Motivering

Het veto op oplossingen is vervangen door het in artikel 6 bis (nieuw) voorgestelde 
mechanisme.

Amendement 21

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.

Schrappen

Motivering

Het veto op oplossingen is vervangen door het in artikel 6 bis (nieuw) voorgestelde 
mechanisme.
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Amendement 22

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, 
waarin de nationale regelgevende 
instantie wordt verzocht een specifieke 
verplichting op te leggen overeenkomstig 
de artikelen 9 tot en met 13 bis van 
Richtlijn 2002/19/EG (Toegangsrichtlijn), 
en artikel 17 van Richtlijn 2002/22/EG 
(Universeledienstenrichtlijn) binnen een 
vastgestelde termijn. 

Schrappen

Op deze manier streeft de Commissie 
dezelfde beleidsdoelstellingen na als die 
welke voor nationake 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

Om een betere consistentie te bereiken, zonder het delicate evenwicht tussen de bevoegdheden 
te verstoren of afbreuk te doen aan de subsidariteitselementen in de verordening, dient de 
Commissie eerder de rol van een scheidsrechter te spelen dan die van een rechter.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 7 – lid 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De nationale regelgevende instantie 
deelt de Commissie alle definitieve 
maatregelen mee die vallen onder de 
voorwaarden onder a) en b) in artikel 7, 
lid 3).

9. De nationale regelgevende instantie 
deelt de Commissie alle definitieve 
maatregelen mee die vallen onder artikel 7, 
lid 3).

Motivering

Het veto op oplossingen is vervangen door het in artikel 6 bis (nieuw) voorgestelde
mechanisme.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 – letter b
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 8 − lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) zij zorgen ervoor dat er in de sector 
elektronische communicatie geen 
verstoring of beperking van de 
concurrentie is, met name voor het leveren 
van inhoud;

(b) zij zorgen ervoor, met inachtneming 
van de regels voor overheidssteun, dat er 
in de sector elektronische communicatie 
geen verstoring of beperking van de 
concurrentie is, met name voor het leveren 
van inhoud;

Motivering

Het voorstel om de doelstelling van de NRI's om concurrentie te bevorderen, uit te breiden 
met de toevoeging "met name voor het leveren van inhoud", dient te worden verworpen. De 
markt voor het leveren van inhoud is al concurrerend. Als gevolg hiervan is de markt voor 
omroeptransmissiediensten reeds van de lijst gehaald met markten die in aanmerking komen 
voor ex-ante regelgeving. De toevoeging ondermijnt bovendien het doel gelijke 
mededingingsvoorwaarden te creëren, wanneer concurrentie op het ene gebied belangrijker 
wordt geacht dan op het andere gebied.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 8 – lid 2 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) in lid 2 wordt letter c) vervangen 
door:
"(c) het bevorderen en vergemakkelijken 
van een efficiënte marktgerichte 
infrastructuur voor investeringen en de 
bevordering van innovatie; en tevens"

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) zij waarborgen de samenwerking 
tussen ondernemingen die elektronische 
communicatienetwerken en –diensten 
aanbieden en de sectoren die de legitieme 
inhoud van elektronische 
communicatienetwerken en –diensten 
willen beschermen en bevorderen.

Amendement 27

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 



PE404.724v03-00 26/45 AD\731298NL.doc

NL

en verstoring van de concurrentie 
vermijden.

Motivering

Voor een doelmatig beheer van radiospectrum voor elektronische communicatiediensten 
moeten de bevoegde instanties bij de bestemming en toewijzing van radiofrequenties rekening 
houden met de concurrentieaspecten en verstoring van de concurrentie vermijden. De 
voorgestelde bewoordingen komen overeen met die van overweging 28 van het voorstel van 
de Commissie voor de Kaderrichtlijn.

Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) verstoring van de concurrentie te 
vermijden,

Motivering

Voor een doelmatig beheer van radiospectrum voor elektronische communicatiediensten 
moeten de bevoegde instanties bij de bestemming en toewijzing van radiofrequenties rekening 
houden met de concurrentieaspecten en verstoring van de concurrentie vermijden. De 
voorgestelde bewoordingen komen overeen met die van overweging 28 van het voorstel van 
de Commissie voor de Kaderrichtlijn.

Amendement 29

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

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 

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 beschikbaar zijn
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elektronische communicatie. De lidstaten 
kunnen echter proportionele en niet-
discriminerende beperkingen voorzien voor 
de soorten van elektronische 
communicatiediensten die geleverd moeten 
worden.

voor elektronische communicatiediensten, 
zoals aangewezen in hun nationale 
frequentieallocatietabellen en in het 
radioreglement van de ITU. De lidstaten 
kunnen echter proportionele en niet-
discriminerende beperkingen voorzien voor 
de soorten van elektronische 
communicatiediensten die geleverd moeten 
worden.

Motivering

De neutraliteit van diensten moet worden beperkt tot de mogelijkheden die worden geboden 
door het radioreglement van de ITU, dat bepaalt welke diensten naast elkaar kunnen bestaan 
in de verschillende banden. 

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 − lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 
zijn alleen gerechtvaardigd voor zover zij 
zorgen voor de verwezenlijking van een 
doelstelling van algemeen belang zoals 
gedefinieerd in de nationale wetgeving 
overeenkomstig het Gemeenschapsrecht, 
zoals veiligheid van het menselijk leven, 
het bevorderen van sociale, regionale of 
territoriale samenhang, het vermijden van 
een ondoelmatig gebruik van 
radiofrequenties, het bevorderen van
culturele en taalkundige diversiteit en 
pluralisme van de media of het aanbieden 
van radio- en televisieomroepdiensten. 

Amendement 31
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Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 − lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Een beperking die het verschaffen van 
andere elektronische 
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 de naleving van 
een algemeen belang zoals gedefinieerd in 
de nationale wetgeving overeenkomstig de 
communautaire wetgeving te garanderen, 
zoals de bevordering van culturele en 
taalkundige diversiteit en pluralisme van 
de media.

Motivering
Het is belangrijk dat de lidstaten het cultuur- en mediabeleid blijven bepalen en dat op dit 
gebied wettelijke beschermingsmaatregelen en flexibiliteit op nationaal niveau zijn.

Amendement 32

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 om de draagwijdte en aard van 
beperkingen vast te stellen.

Motivering
Het is belangrijk dat de lidstaten het cultuur- en mediabeleid blijven bepalen en dat op dit 
gebied wettelijke beschermingsmaatregelen en flexibiliteit op nationaal niveau zijn.

Amendement 33
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Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 bis – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor een periode van vijf jaar die ingaat 
op [1 januari 2010] zorgen de lidstaten 
ervoor dat houders van rechten op het 
gebruik van radiofrequenties die vóór die 
datum zijn verleend, een aanvraag kunnen 
indienen bij de bevoegde nationale 
regelgevende instantie om beperkingen op 
hun rechten overeenkomstig artikel 9, de 
leden 3 en 4 opnieuw te onderzoeken.

1. Voor een periode van vijf jaar die ingaat 
op [datum van omzetting], kunnen de 
lidstaten ervoor zorgen dat houders van 
rechten op het gebruik van radiofrequenties 
die vóór die datum zijn verleend, een 
aanvraag kunnen indienen voor een 
periode van ten minste vijf jaar bij de 
bevoegde nationale regelgevende instantie 
om beperkingen op hun rechten 
overeenkomstig artikel 9, de leden 3 en 4 
opnieuw te onderzoeken.

Motivering

Er is geen nieuwe beoordeling nodig voor rechten die verlopen vóór het einde van de 
overgangsperiode van vijf jaar.

Amendement 34

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de in lid 1 vermelde houder 
van rechten een aanbieder is van inhoud 
voor radio- en televisieomroepdiensten en 
het recht om radiofrequenties te mogen 
gebruiken is verleend om te voldoen aan 
een specifieke doelstelling van algemeen 
belang, kan een verzoek om een 
herevaluatie alleen worden gedaan ten 
aanzien van het deel van de 
radiofrequenties dat nodig is om een 
dergelijke doelstelling te verwezenlijken. 
Het deel van de radiofrequenties dat 
onnodig is geworden voor de 
verwezenlijking van die doelstelling als 
gevolg van de toepassing van artikel 9, de 

2 Wanneer de in lid 1 vermelde houder van 
rechten een aanbieder is van inhoud voor 
radio- en televisieomroepdiensten en het 
recht om radiofrequenties te mogen 
gebruiken is verleend om te voldoen aan 
een specifieke doelstelling van algemeen 
belang, inclusief het leveren van 
omroepdiensten, blijft het recht om het 
deel van de radiofrequenties te gebruiken 
dat nodig is om een dergelijke doelstelling 
te verwezenlijken ongewijzigd totdat het 
verloopt. Het deel van de radiofrequenties 
dat onnodig is geworden voor de 
verwezenlijking van die doelstelling wordt 
onderworpen aan een nieuwe 
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leden 3 en 4, wordt onderworpen aan een 
nieuwe toewijzingsprocedure in 
overeenstemming met artikel 7, lid 2, van 
de Machtigingsrichtlijn.

toewijzingsprocedure in overeenstemming 
met artikel 9, de leden 3 en 4 van deze 
richtlijn en artikel 7, lid 2, van Richtlijn 
2002/20/EG (de Machtigingsrichtlijn).

Motivering

Exploitanten moeten hun omroepdiensten na de digitale omschakeling kunnen blijven leveren 
en zelfs verder ontwikkelen (bijvoorbeeld HDTV). Het gedeelte van het digitale dividend dat 
niet voor omroepdoeleinden wordt gebruikt, moet volgens de nieuwe regels opnieuw worden 
toegewezen aan andere doeleinden.

Amendement 35

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen individuele rechten op het 
gebruik van radiofrequenties kunnen 
overdragen of verhuren in de banden 
waarin dit is voorzien in de 
uitvoeringsmaatregelen die zijn vastgesteld 
overeenkomstig lid 9 quater, mits een 
dergelijke overdracht of verhuur in 
overeenstemming is met de nationale 
procedures en niet leidt tot een 
verandering van de dienst die wordt 
aangeboden via die radiofrequentieband.

Motivering

Verhandelbaarheid van radiofrequenties mag niet leiden tot onevenwichtigheid in de 
diversiteit van diensten of tot speculatie. Bovendien mogen nationale procedures niet worden 
genegeerd, omdat spectrumbeheer een nationale bevoegdheid blijft.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 ter
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Om bij te dragen aan de ontwikkeling 
van de interne markt, kan de 
Commissie, onverminderd artikel 8 
bis, om de beginselen van dit artikel te 
bereiken, passende technische
uitvoeringsmaatregelen nemen om:

(-a) de regels met betrekking tot de 
beschikbaarheid en het efficiënte 
gebruik van radiofrequenties te 
harmoniseren overeenkomstig de 
procedure in bijlage II a;
(-a bis) de gecoördineerde en tijdige 
informatievoorziening met 
betrekking tot de toewijzing, 
beschikbaarheid en het gebruik van 
de radiofrequenties te waarborgen 
overeenkomstig de procedure in 
bijlage IIa;

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

(a) de banden te identificeren waarvoor 
gebruiksrechten tussen ondernemingen 
onderling kunnen worden overgedragen of 
verhuurd, exclusief de radiofrequenties die 
door de lidstaten worden verleend of zijn 
bestemd voor omroepdiensten;

(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;

(b) de voorwaarden die gekoppeld zijn aan 
dergelijke rechten te harmoniseren;

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

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

(d) een uitzondering te maken op het 
beginsel van diensten- of 
technologieneutraliteit en om de 
draagwijdte en aard van eventuele 
andere uitzonderingen op het beginsel 
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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 3 en 4.

Deze uitvoeringsmaatregelen zijn 
onverminderd de maatregelen die 
overeenkomstig het Gemeenschapsrecht 
op communautair of nationaal niveau 
worden genomen om doelstellingen van 
algemeen belang na te streven, en in het 
bijzonder de doelstellingen betreffende de 
bevordering van culturele en taalkundige 
diversiteit en pluralisme van de media.

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].

Maatregelen aangenomen 
overeenkomstig de letters (a) tot en met (c) 
van de eerste alinea, 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. Bij de tenuitvoerlegging van de 
bepalingen van dit lid kan de Commissie 
worden bijgestaan door het RSBC (Comité 
voor radiospectrumbeleid).

Motivering

Wanneer de uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie van de radiospectrumbeschikking in 
de Kaderrichtlijn worden opgenomen, dient er in de richtlijn tevens een bepaling te worden 
opgenomen die vergelijkbaar is met artikel 1, lid 4, van de radiospectrumbeschikking. 
Aangezien de lidstaten bevoegd zijn voor het cultuur- en mediabeleid, mag de Commissie 
omroepbanden niet definiëren als banden waarvoor gebruiksrechten mogen worden 
overgedragen of verhuurd. Overeenkomstig artikel 9 ter zijn de nationale procedures van 
toepassing op het overdragen of verhuren van individuele rechten en de Commissie moet deze 
procedures dan ook niet harmoniseren. 

Amendement 37
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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 door bijvoorbeeld tariefbeginselen 
vast te stellen voor specifieke nummers of 
nummerreeksen, evenals de invoering van 
één Europees telefoonnummer waarmee 
een gebruiksvriendelijke toegang tot deze 
diensten wordt gegarandeerd. De 
uitvoeringsmaatregelen kunnen de 
Autoriteit specifieke 
verantwoordelijkheden verlenen bij de 
toepassing van die maatregelen.

Amendement 38

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 objectief, transparant en 
evenredig zijn en gebaseerd zijn op niet-
discriminatoire criteria.

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 12 − lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Om ervoor te zorgen dat 
maatregelen die zijn genomen 
overeenkomstig lid 1 evenredig zijn, doet 
de nationale regelgevende instantie 
onderzoek naar de beschikbaarheid van 
alle kabelgoten, inclusief die van 
telecommunicatie-exploitanten, 
energieleveranciers, lokale 
gemeenschappen en rioolstelsels, die 
gebruikt kunnen worden voor de geleiding 
van telecommunicatielijnen in het gebied 
waar toegang nodig is.

Motivering

Teneinde de ontwikkeling van infrastructuur aan te moedigen, moet de toegang tot kabelgoten 
niet kunstmatig worden beperkt tot kabelgoten van telecommunicatie-exploitanten maar 
toegang tot alle beschikbare leidingtracés omvatten. Hoe meer leidingtracés er beschikbaar 
zijn des te groter is de kans op duurzame concurrentie, dankzij de ontwikkeling van netwerken 
door derden. 

Amendement 40

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die openbare 
communicatienetwerken of publiek 
beschikbare elektronische 
communicatiediensten aanbieden de 
nationale regelgevende instantie in kennis 
stellen van alle inbreuken op de veiligheid 
of integriteit die een belangrijke impact 
hadden op de exploitatie van netwerken of 
diensten.

3. De lidstaten zorgen er, in voorkomend 
geval, voor dat ondernemingen die 
openbare communicatienetwerken of 
publiek beschikbare elektronische 
communicatiediensten aanbieden de 
nationale regelgevende instantie in kennis 
stellen van een ernstige inbreuk op de 
veiligheid of integriteit die een belangrijke 
impact hadden op de exploitatie van 
netwerken of diensten.

Amendement 41
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Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 − punt 14
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 13 bis − lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In voorkomend geval moeten de nationale 
regelgevende instantie in kwestie de 
nationale regelgevende instanties in andere 
lidstaten en de Autoriteit hiervan op de 
hoogte brengen. Wanneer bekendmaking 
van de schending in het algemeen belang 
is kan de nationale regelgevende instantie 
het publiek hiervan op de hoogte brengen.

In voorkomend geval moeten de nationale 
regelgevende instantie in kwestie de 
nationale regelgevende instanties in andere 
lidstaten en de Autoriteit hiervan op de 
hoogte brengen. 

Amendement 42

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.

Amendement 43

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

4. De Commissie kan de verspreiding en 
uitwisseling van beste praktijken onder 
ondernemingen en bevoegde nationale 
autoriteiten stimuleren en passende 
technische uitvoeringsmaatregelen nemen 
om de in de leden 1, 2 en 3 bedoelde 
maatregelen te harmoniseren, met inbegrip 
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maatregelen te harmoniseren, met inbegrip 
van maatregelen die de omstandigheden, 
het formaat en de procedures definiëren die 
van toepassing zijn op de 
kennisgevingseisen.

van maatregelen die de omstandigheden, 
het formaat en de procedures definiëren die 
van toepassing zijn op de 
kennisgevingseisen.

Motivering

De Commissie kan een positieve rol spelen bij het coördineren en aanmoedigen van de 
uitwisseling van beste praktijken, zonder noodzakelijkerwijs bindende maatregelen op te 
leggen.

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 − punt 14
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 13 bis − lid 4 − alinea 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 procedure. Om dwingende 
urgente redenen kan de Commissie gebruik 
maken van de in artikel 22, lid 4, bedoelde 
urgentieprocedure.

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 22, lid 3, 
bedoelde procedure, aangezien 
zelfregulerende initiatieven van de 
industrie niet hebben geleid tot een 
adequaat veiligheidsniveau in een of meer 
lidstaten in de interne markt. Om 
dwingende urgente redenen kan de 
Commissie gebruik maken van de in artikel 
22, lid 4, bedoelde urgentieprocedure.

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 16 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie, zoveel mogelijk rekening 
houdend met het advies van de Autoriteit, 
kan een beschikking geven waarin een of 
meer ondernemingen kunnen worden 

Schrappen
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aangemerkt als ondernemingen met een 
aanmerkelijke marktmacht op die markt, 
en een of meer specifieke verplichtingen 
opleggen krachtens de artikelen 9 tot 13 
bis van Richtlijn 2002/19/EG 
(Toegangsrichtlijn) en artikel 17 van 
Richtlijn 2002/22/EG 
(Universeledienstenrichtlijn). Op deze 
wijze streeft de Commissie de in artikel 8 
uiteengezette beleidsdoelstellingen na.

Motivering

Om een betere consistentie te bereiken, zonder het delicate evenwicht tussen de bevoegdheden 
te verstoren of afbreuk te doen aan de subsidariteitselementen in de verordening, dient de 
Commissie eerder de rol van een scheidsrechter te spelen dan die van een rechter.

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 20
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 19 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Consequente uitvoering van 
regelgevingsaanpakken met inbegrip van 
regelgevende behandeling van nieuwe 
diensten;

(a) Consequente uitvoering van 
regelgevingsaanpakken met inbegrip van 
regelgevende behandeling van pan-
Europese diensten, zoals mondiale 
telecommunicatiediensten, en van nieuwe 
diensten;

Motivering

Het belangrijkste voorbeeld van pan-Europese telecommunicatiediensten zijn momenteel de 
mondiale telecommunicatiediensten (GTS) die worden aangeboden aan multinationale 
ondernemingen met vestigingen in een aantal Europese landen. Dit is een van de gebieden 
waarop de Commissie de bevoegdheid zou moeten hebben om de regelgeving binnen de EU te 
harmoniseren.

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 20
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 19 − lid 4 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Consumentenvraagstukken, zoals
toegankelijkheid van elektronische 
communicatiediensten en apparatuur voor 
eindgebruikers met een handicap;

(c) Consumentenvraagstukken die niet zijn 
opgenomen in Richtlijn 2002/22/EG, met 
name toegankelijkheid van elektronische 
communicatiediensten en apparatuur voor 
eindgebruikers met een handicap;

Motivering

Alleen consumentenvraagstukken die onder de Universeledienstrichtlijn vallen, moeten op 
basis van dit artikel worden geregeld.

Amendement 48

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) Lid 2, onder a) komt als volgt te 
luiden:
"(a) de technische en economische 
levensvatbaarheid van het gebruik of de 
installatie van concurrerende faciliteiten, 
in het licht van het tempo van de 
marktontwikkeling en de voordelen voor 
de consument, rekening houdend met de 
aard van het soort interconnectie en 
toegang, inclusief de levensvatbaarheid 
van andere opwaartse 
toegangsmogelijkheden;"

Motivering

Hoewel infrastructuurconcurrentie een primaire doelstelling van deze verordening is, moeten 
de voordelen ervan voor de consument eveneens worden beoordeeld. Concurrentie moet zo 
diep mogelijk in de waardeketen worden bevorderd.

Amendement 49
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Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 9 
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 bis – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bewijs dat het opleggen van passende 
verplichtingen van de in de artikelen 9 tot 
en met 13 beschreven verplichtingen met 
het oog op doelmatige concurrentie naar
aanleiding van een gecoördineerde analyse 
van de relevante markten in 
overeenstemming met de in artikel 16 van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) 
uiteengezette analyseprocedure, heeft 
gefaald en ook niet na langere tijd zou 
kunnen leiden tot doelmatige mededinging 
en dat er belangrijke en aanhoudende 
mededingingsproblemen/markttekortkomin
gen zijn vastgesteld in verschillende van 
deze markten;

(a) bewijs dat het opleggen van passende 
verplichtingen van de in de artikelen 9 tot 
en met 13 beschreven verplichtingen met 
het oog op doelmatige concurrentie naar 
aanleiding van een gecoördineerde analyse 
van de relevante markten in 
overeenstemming met de in artikel 16 van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) 
uiteengezette analyseprocedure, heeft 
gefaald en ook niet na langere tijd zou 
kunnen leiden tot doelmatige mededinging 
en dat er belangrijke en aanhoudende 
mededingingsproblemen/markttekortkomin
gen zijn vastgesteld in verschillende van 
deze markten en dat deze maatregel het 
meest effectieve en efficiënte middel is om 
dergelijke tekortkomingen op te lossen.

Motivering

Aangezien functionele scheiding een middel kan zijn om handhaving voor de Autoriteit en de 
gereglementeerde exploitant eenvoudiger te maken, zouden regelgevers deze maatregel 
moeten kunnen gebruiken op basis van een toekomstgericht plan en niet pas na langdurig 
falen van de handhaving. Dit betekent namelijk dat de rechtsmiddelen over een lange periode 
niet effectief zijn gebleken (en er dus geen concurrentie is ontstaan). Het is belangrijk naar 
'doelmatige' concurrentie te verwijzen, omdat er een vorm van infrastructuurconcurrentie kan 
bestaan die onvoldoende is om een daadwerkelijke beperking voor de dominante exploitant 
op te leveren.

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 2
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 bis en ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de mondiale 
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telecommunicatiediensten zal slechts de 
vereenvoudigde kennisgevingsprocedure 
gelden, waarbij elektronische 
communicatiediensten worden 
omschreven als "mondiale 
telecommunicatiediensten".
Mondiale telecommunicatiediensten zijn 
databeheer – en spraakdiensten voor 
multinationale ondernemingen met 
vestigingen in verschillende landen, 
meestal verspreid over meerdere 
continenten. Het zijn inherent 
grensoverschrijdende en, binnen Europa, 
pan-Europese diensten.

Amendement 51

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten onderwerpen het gebruik 
van radiofrequenties niet aan het verlenen 
van individuele gebruiksrechten, maar 
nemen de voorwaarden voor het gebruik 
van dergelijke radiofrequenties op in de
algemene machtiging, tenzij het is 
gerechtvaardigd individuele rechten te 
verlenen om:

1. De lidstaten vergemakkelijken het 
gebruik van radiofrequenties krachtens
algemene machtiging. Lidstaten kunnen 
individuele rechten verlenen om:

Motivering

Hoewel algemene machtigingen een levensvatbare oplossing kunnen zijn op de lange termijn 
wanneer de technologie zich ontwikkelt, moet het verlenen van individuele rechten de normale 
procedure blijven voor het toewijzen van spectrum.

Amendement 52
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Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 5 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) te voldoen aan andere doelstellingen 
van algemeen belang.

(b) te voldoen aan andere doelstellingen 
van algemeen belang, inclusief de levering 
van omroepdiensten.

Amendement 53

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elk individueel recht om radiofrequenties 
te mogen gebruiken dat wordt verleend
voor een periode van 10 jaar of meer dat 
niet kan worden overgedragen of verhuurd 
tussen ondernemingen overeenkomstig 
artikel 9 ter van de Kaderrichtlijn moet
elke vijf jaar en voor de eerste maal vijf
jaar nadat het recht is verleend, worden 
onderworpen aan een herziening in het 
licht van de in lid 1 vermelde criteria.
Wanneer de criteria om individuele 
rechten te verlenen niet langer van 
toepassing zijn, worden de individuele 
gebruiksrechten veranderd in een algemene 
machtiging voor het gebruik van 
frequenties, mits dit wordt aangemeld niet 
meer dan vijf jaar vanaf de datum waarop 
de herziening is afgesloten, of het recht 
kan vrij worden overgedragen of verhuurd 
tussen ondernemingen.

Wanneer individuele rechten om 
radiofrequenties te mogen gebruiken die 
worden verleend voor een periode van 10 
jaar of meer en die niet kunnen worden 
overgedragen of verhuurd tussen 
ondernemingen overeenkomstig artikel 9 
ter van de Kaderrichtlijn, moet de 
nationale regelgevende instantie ervoor 
zorgen dat zij beschikt over de middelen 
om te controleren of deze criteria om
individuele gebruiksrechten te verlenen 
nog steeds van toepassing zijn en in acht 
moeten worden genomen voor de duur 
van de vergunning. Wanneer deze criteria 
niet langer van toepassing zijn, worden de 
individuele gebruiksrechten veranderd in 
een algemene machtiging voor het gebruik 
van radiofrequenties, mits dit vooraf wordt 
aangemeld en na afloop van een redelijke 
termijn, of het recht kan vrij worden 
overgedragen of verhuurd tussen 
ondernemingen. Wanneer een dergelijk 
besluit wordt genomen, wordt er naar 
behoren rekening mee gehouden dat een 
aangepaste aflossingsperiode voor de 
investeringen noodzakelijk is.



PE404.724v03-00 42/45 AD\731298NL.doc

NL

Motivering

Er zijn talloze nieuwe platforms en diensten die hun investeringen in meer dan tien jaar of in 
tenminste vijf jaar moeten aflossen. Niet zelden moeten er in de loop van de eerste twee 
operationele jaren aanzienlijke verliezen worden geïncasseerd. Het zou buitenproportioneel 
zijn om van de nationale regelgevende instantie te verlangen dat zij alle vergunningen met 
betrekking tot het radiospectrum steevast elke vijf jaar aan een formele herziening 
onderwerpt.

Amendement 54

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

Schrappen

Motivering

Het verlenen van algemene machtigingen is een doelstelling voor de lange termijn. Op dit 
moment moeten er geen harmonisatiemaatregelen worden overwogen.

Amendement 55

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 ter Schrappen
Gemeenschappelijke selectieprocedure 

voor het verlenen van rechten
1. De in lid 6 bis, lid 1, onder f) bedoelde 
technische uitvoeringsmaatregel kan 
voorzien dat de Autoriteit met voorstellen 
komt om de onderneming(en) te 
selecteren waaraan individuele rechten 
voor gebruik van radiofrequenties of 
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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.
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.

Motivering

Selectieprocedures die voor de hele EU gelden met betrekking tot het verlenen van rechten, 
moeten onderwerp zijn van specifieke wetgevingsvoorstellen en niet van comitéprocedures.

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 4 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/20/EG
Bijlage – Deel C – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deel C komt punt 1 als volgt te luiden:
1. Aanwijzing van de dienst waarvoor het 
nummer moet worden gebruikt, met 
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inbegrip van alle vereisten met betrekking 
tot het verlenen van die dienst en, ter 
voorkoming van twijfel, tariefbeginselen 
en maximumprijzen die van toepassing 
zijn op specifieke nummerreeksen 
teneinde de bescherming van de 
consument te waarborgen overeenkomstig 
artikel 8, lid 4, letter b van Richtlijn 
2002/21/EG.

Amendement 57

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage II – punt 1
Richtlijn 2002/20/EG
Bijlage II – punt 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de methode om de vergoedingen te 
bepalen voor het gebruik van 
radiofrequenties;

(d) de methode om de vergoedingen te 
bepalen voor het gebruik van 
radiofrequenties, onverminderd de 
mechanismen die lidstaten hebben 
vastgesteld om de verplichting tot betaling 
van gebruiksrechten te vervangen door de 
verplichting tot naleving van specifieke 
doelstellingen van algemeen belang;

Motivering

Lidstaten moeten de mogelijkheid behouden mechanismen te handhaven of in te voeren 
waarbij de verplichting tot betaling van de gebruiksrechten wordt vervangen door de 
verplichting tot naleving van doelstellingen van algemeen belang. Dergelijke mechanismen, 
gericht op pluralisme van de media, zijn reeds gebruikelijk bij terrestrische frequenties voor 
omroepdiensten.
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