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Amendement 86
Gianni De Michelis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het is essentieel dat ex ante 
regulerende verplichtingen alleen worden 
opgelegd wanneer er geen daadwerkelijke 
mededinging is, d.w.z. in markten waar 
een of meer ondernemingen zijn met een 
aanmerkelijke marktmacht, en wanneer 
nationale rechtsmiddelen en de middelen 
van het communautaire 
mededingingsrecht niet volstaan om het 
probleem op te lossen. Het is derhalve 
nodig dat de Commissie op communautair 
niveau, overeenkomstig de beginselen van 
het mededingingsrecht, richtsnoeren voor 
nationale regelgevende instanties opstelt 
aan de hand waarvan zij kunnen 
beoordelen of op een bepaalde markt 
daadwerkelijke mededinging heerst en of 
er sprake is van aanmerkelijke 
marktmacht. De nationale regelgevende 
instanties dienen te analyseren of een 
bepaalde markt voor producten of 
diensten gevolgen heeft voor het 
grondgebied of een deel van het 
grondgebied van de betrokken lidstaat dan 
wel aangrenzende delen van het 
grondgebied van lidstaten die als één 
geheel worden gezien. Om te garanderen 
dat de geografische markt correct wordt 
bepaald zodat de regelgeving is gebaseerd 
op de actuele marktomstandigheden, 
moeten nationale regelgevende instanties 
analyseren of geografische markten 
afgebakend moeten worden waar de 
mededingingsvoorwaarden, met name ten 
aanzien van de infrastructuur, binnen het 
nationale grondgebied niet homogeen 
genoeg zijn. Bij een analyse van de 
daadwerkelijke mededinging moet onder 
meer worden onderzocht of de markt in de 
toekomst concurrerend zal zijn en dus of 
een eventueel gebrek aan daadwerkelijke 
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mededinging blijvend is. In deze 
richtsnoeren moet ook worden ingegaan 
op de problematiek van nieuwe markten 
waar de feitelijke marktleider 
waarschijnlijk een groot marktaandeel zal 
hebben, maar niet dient te worden 
onderworpen aan ongerechtvaardigde 
verplichtingen. Hierbij moet in de 
regelgeving een onderscheid worden 
gemaakt tussen bestaande en nieuwe 
netwerken, zodat wordt voorkomen dat 
onnodige regelgevingsverplichtingen 
worden opgelegd aan ondernemingen die 
nieuwe toegangsnetwerken en -diensten 
aanbieden waarnaar de vraag hoogst 
onzeker is en die aanzienlijke 
investeringen vergen. De Commissie dient 
de richtsnoeren regelmatig opnieuw te 
toetsen teneinde te waarborgen dat deze 
actueel blijven in een zich snel 
ontwikkelende markt. De nationale 
regelgevende instanties moeten met elkaar 
samenwerken wanneer de relevante markt 
transnationaal blijkt te zijn.

Or. en

Motivering

The bottleneck characteristics of the legacy network elements may substantially differ across 
geographical areas. In the market analysis process NRAs should conduct a specific analysis 
aimed to identify economic bottleneck on a geographical area basis.
It is worth noting that the differentiation of the market according to geographic area with 
different degree of competition is a regulatory instrument that would make it possible to deal 
effectively with the problem of regulating networks that has yet to be deployed such the NGN. In 
this case, for instance, the application of the principle described above would lead NRAs to 
consider the imposition of obligations to provide wholesale VDSL access on dominant operators 
only in areas where, within the market analysis process, it is shown that NGN based services can 
be delivered solely over the infrastructure of the dominant operator and where operators fail to 
reach commercial agreements.
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Amendement 87
Patrizia Toia

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het is essentieel dat ex ante 
reguleringsverplichtingen alleen worden 
opgelegd wanneer er geen daadwerkelijke 
mededinging is, d.w.z. in markten waar 
een of meer ondernemingen zijn met een 
aanmerkelijke marktmacht, en wanneer 
nationale rechtsmiddelen en de middelen 
van het communautaire 
mededingingsrecht niet volstaan om het 
probleem op te lossen. Het is derhalve 
nodig dat de Commissie op communautair 
niveau, overeenkomstig de beginselen van 
het mededingingsrecht, richtsnoeren voor 
nationale regelgevende instanties opstelt 
aan de hand waarvan zij kunnen 
beoordelen of op een bepaalde markt 
daadwerkelijke mededinging heerst en of 
er sprake is van aanmerkelijke 
marktmacht. De nationale regelgevende 
instanties dienen te analyseren of een 
bepaalde markt voor producten of 
diensten gevolgen heeft voor het 
grondgebied of een deel van het 
grondgebied van de betrokken lidstaat dan 
wel aangrenzende delen van het 
grondgebied van lidstaten, die als één 
geheel worden gezien. Om te garanderen 
dat de geografische markt correct wordt 
bepaald zodat de regelgeving is gebaseerd 
op de actuele marktomstandigheden, 
moeten nationale regelgevende instanties 
analyseren of geografische markten 
afgebakend moeten worden waar de 
mededingingsvoorwaarden, met name ten 
aanzien van de infrastructuur, binnen het 
nationale grondgebied niet homogeen 
genoeg zijn. Bij een analyse van de 
daadwerkelijke mededinging moet onder 
meer worden onderzocht of de markt in de 
toekomst concurrerend zal zijn en dus of 
een eventueel gebrek aan daadwerkelijke 
mededinging blijvend is. In deze 
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richtsnoeren moet ook worden ingegaan 
op de problematiek van nieuwe markten 
waar de feitelijke marktleider 
waarschijnlijk een groot marktaandeel zal 
hebben, maar niet dient te worden 
onderworpen aan ongerechtvaardigde 
verplichtingen. Hierbij moet in de 
regelgeving een onderscheid worden 
gemaakt tussen bestaande en nieuwe 
netwerken, zodat wordt voorkomen dat 
onnodige regelgevingsverplichtingen 
worden opgelegd aan ondernemingen die 
nieuwe toegangsnetwerken en -diensten 
aanbieden waarnaar de vraag hoogst 
onzeker is en die aanzienlijke 
investeringen vergen. De Commissie dient 
de richtsnoeren regelmatig opnieuw te 
toetsen teneinde te waarborgen dat deze 
actueel blijven in een zich snel 
ontwikkelende markt. De nationale 
regelgevende instanties moeten met elkaar 
samenwerken wanneer de relevante markt 
transnationaal blijkt te zijn.

Or. en

Motivering

The bottleneck characteristics of the legacy network elements may substantially differ across 
geographical areas. In the market analysis process NRAs should conduct a specific analysis 
aimed to identify economic bottleneck on a geographical area basis.
It is worth noting that the differentiation of the market according to geographic area with 
different degree of competition is a regulatory instrument that would make it possible to deal 
effectively with the problem of regulating networks that has yet to be deployed such the NGN. In 
this case, for instance, the application of the principle described above would lead NRAs to 
consider the imposition of obligations to provide wholesale VDSL access on dominant operators 
only in areas where, within the market analysis process, it is shown that NGN based services can 
be delivered solely over the infrastructure of the dominant operator and where operators fail to 
reach commercial agreements.

Amendement 88
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De sectorspecifieke ex-ante 
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regulering die in de richtlijnen is 
vastgelegd heeft ten doel de overgang van 
de voormalige monopolies naar een 
concurrerende markt voor elektronische 
communicatienetwerken en -diensten 
mogelijk te maken. Zodra de markten 
concurrerend zullen zijn geworden, moet 
de ex-ante regulering verstrijken en 
gelden alleen de communautaire en de 
nationale mededingingswetgeving. 
Naarmate de concurrentiedynamiek van 
de Europese markten voor elektronische 
communicatie toeneemt, verminderen de 
potentiële voordelen van sectorspecifieke 
ex-ante regulering op het gebied van prijs 
en toegang sterk met het verloop van de 
tijd. De markten voor elektronische 
communicatie hebben de afgelopen jaren 
een sterke concurrentiedynamiek 
vertoond en die concurrentie zal in de 
komende jaren waarschijnlijk nog verder 
toenemen. Om een tijdige overgang naar 
de exclusieve toepassing van de 
communautaire en nationale 
mededingingswetgeving te verzekeren, 
moeten de bepalingen van deze richtlijn 
ten aanzien van een sectorspecifieke ex-
ante regulering op een vastgestelde datum 
verstrijken, tenzij de Commissie kan 
aantonen dat een voortzetting van deze 
ex-ante regulering ook nog na deze datum 
gerechtvaardigd is.

Or. de

Motivering

De ex-ante regulering was van het begin af aan bedoeld als overgangsoplossing. Het beginsel 
dat de sectorspecifieke regulering geleidelijk verdwijnt om plaats te maken voor de toepassing 
van de algemene mededingingswetgeving wordt in de richtlijnen echter niet expliciet vermeld.  
Dat de ex-ante regulering geleidelijk verdwijnt moet wettelijk bindend worden vastgelegd, zodat 
de trend van deregulering en overgang op de algemene mededingingswetgeving overeind blijft. 
Dit kan het best worden bereikt met een herzieningsclausule, waarbij de periode van regulering 
indien nodig verlengd kan worden.
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Amendement 89
Anni Podimata

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

De ex-ante regulering was van het begin af aan bedoeld als overgangsmaatregel. Dat de ex-ante 
regulering geleidelijk verdwijnt moet wettelijk bindend worden vastgelegd, zodat de trend van 
deregulering en overgang op de algemene mededingingswetgeving overeind blijft. Dit kan het 
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best worden bereikt met een bepaling dat deze regulering geleidelijk verdwijnt, waarbij indien 
nodig verlenging mogelijk is (zoals bij de internationale regeling van roaming).

Amendement 90
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De sectorspecifieke ex-ante 
marktregulering uit hoofde van dit kader 
dient als overgangssituatie van de 
voormalige monopolies naar een 
concurrerende markt voor elektronische 
communicatienetwerken en -diensten. 
Zodra de markten concurrerend zijn 
geworden, moet de ex-ante regulering niet 
worden gecontinueerd en zullen alleen de 
communautaire en de nationale 
mededingingswetgeving van toepassing 
zijn. Naarmate de concurrentiedynamiek 
van de Europese markten voor 
elektronische communicatie toeneemt, 
verminderen de potentiële voordelen van 
sectorspecifieke ex-ante regulering op het 
gebied van prijs en toegang sterk met het 
verloop van de tijd. Om een tijdige 
overgang naar de exclusieve toepassing 
van de communautaire en nationale 
mededingingswetgeving te verzekeren, 
moeten de bepalingen van dit kader ten 
aanzien van een sectorspecifieke ex-ante 
regulering op een vastgestelde datum 
verstrijken, tenzij de Commissie kan 
aantonen dat een voortzetting van deze 
ex-ante regulering ook nog na deze datum 
gerechtvaardigd is.

Or. en

Motivering

De ex-ante regulering was bedoeld als overgangsmaatregel. Het beginsel dat de sectorspecifieke 
regulering geleidelijk verdwijnt om plaats te maken voor de toepassing van de algemene 
mededingingswetgeving wordt in de richtlijnen echter niet expliciet vermeld. Dat de ex-ante 
regulering geleidelijk verdwijnt moet daarom wettelijk bindend worden vastgelegd, zodat de 
trend van deregulering en overgang op de algemene mededingingswetgeving overeind blijft
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Amendement 91
Nikolaos Vakalis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het bestaande kader voorziet in 
technische aanpassingen van tijdelijke 
aard om de volledige overgang op het 
mededingingsrecht te verzekeren. Daarom 
moet uiterlijk vijf jaar na de datum van 
inwerkingtreding worden bekeken of de 
regeling gecontinueerd moet worden.

Or. en

Motivering

Regulering was van het begin af aan bedoeld als tijdelijke maatregel die moet vervallen zodra 
sprake is van mededinging op de markten. Daarom moet een herzieningsclausule worden 
opgenomen om uiteindelijk het politieke doel van geleidelijke deregulering te verwezenlijken. 
Indien nodig, zal de Commissie het Parlement en de Raad in een vóór de datum van herziening 
in te dienen verslag voorstellen de regulering op bepaalde gebieden te verlengen.

Amendement 92
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het EU-regelgevingskader voor 
elektronische communicatienetwerken en –
diensten moet derhalve worden hervormd 
om de interne markt voor elektronische 
communicatie te voltooien door wat de 
voornaamste markten betreft het 
communautair regelgevingsmechanisme 
ten aanzien van exploitanten met 
aanmerkelijke marktmacht te versterken. 
Dit wordt aangevuld door Verordening 
[…/…./EG] van [datum] van het 
Europees Parlement en de Raad waarbij 
een Europese Autoriteit voor de 
elektronische-communicatiemarkt (hierna 
"de Autoriteit" genoemd) wordt 
opgericht. De hervorming omvat ook de 

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

inclusieve informatiemaatschappij.

Or. en

Motivering

De oprichting van een Europese Autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt vormt een 
onnodige financiële belasting voor de lidstaten:
- zij zou zorgen voor een nieuwe laag van bureaucratie; 
- zij zou beslissingsmacht verleggen naar het communautaire niveau, wat tot rechtsonzekerheid 
en twijfels bij het bedrijfsleven zou leiden; 
- het is onduidelijk welke rol, taken, invloed, bevoegdheden en interactie met de Commissie en de 
nationale regelgevende instanties zij zou hebben; 
- zij zou de Commissie behoeden voor (gerechtelijke) herzieningsprocedures; en
- de bestaande Europese Regelgeversgroep (ERG) en de Europese Conferentie voor Post en 
Telecommunicatie (CEPT) zijn efficiënte beleids- en spectrum-fora in Europa. 

Amendement 93
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

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 
doeltreffende en concurrerende 
infrastructuur en het eerste dankzij 
groeiende ontwikkelingen in de 
informatiemaatschappij.

Or. en
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Motivering

Infrastructuurconcurrentie is een noodzakelijke voorwaarde voor een goed functionerende 
telecommunicatiemarkt op de lange termijn en een van de belangrijkste doelstellingen van deze 
regeling.

Amendement 94
Erika Mann

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 en internationaal concurrerend 
"ecosysteem" voor elektronische 
communicatie, dat is gebaseerd op echte 
concurrentie op markten voor producten 
en diensten en tussen alternatieve 
toegangsnetwerken voor elektronische 
communicatie, met als doel de 
ontwikkeling van de 
informatiemaatschappij te bevorderen. 
Een duurzame omgeving voor 
mededinging en investeringen in de sector 
elektronische communicatie berust zowel 
op prikkels voor investeringen in nieuwe 
infrastructuur als op een degelijke en 
evenredige regelgeving gepaard aan een 
geleidelijke afbouw van sectorspecifieke 
ex-ante regulering en overgang naar de 
mededingingswetgeving.

Or. en

Motivering

Het is van wezenlijk belang te wijzen op de doelstellingen van het nieuwe EU-regelgevingskader 
in een nieuwe omgeving van technologische verandering en op de noodzaak om mededinging bij 
de infrastructuur, d.w.z. investeringen in netwerken van de volgende generatie, te stimuleren. Dit 
moet ertoe leiden dat de sectorspecifieke ex-ante regulering geleidelijk verdwijnt.
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Amendement 95
Werner Langen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) 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 duurzame investeringen in de 
ontwikkeling van deze nieuwe netwerken, 
terwijl de concurrentie en de 
consumentenkeus word gestimuleerd. Dit 
kan betekenen dat de regelgeving verschilt 
naar gelang de marktbehoeften.

Or. en

Motivering

De EU heeft behoefte aan duurzame en geavanceerde investeringen in de ontwikkeling van 
nieuwe hogesnelheidsnetwerken. Hiermee moet rekening worden gehouden door de diverse 
nationale regelgevers.

Amendement 96
Angelika Niebler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) 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 



PE407.629v01-00 14/107 AM\725135NL.doc

NL

consumenten in de hele Europese Unie 
van dienst te zijn. Het is dan ook 
essentieel dat er geen belemmeringen zijn 
voor duurzame investeringen in de 
ontwikkeling van deze nieuwe netwerken, 
terwijl de concurrentie en de 
consumentenkeus word gestimuleerd. Dit 
kan betekenen dat de regelgeving verschilt 
naar gelang de marktbehoeften. 

Or. en

Motivering

Europa heeft behoefte aan duurzame investeringen in de ontwikkeling van nieuwe 
hogesnelheidsnetwerken. Hiermee moet rekening worden gehouden door de diverse nationale 
regelgevers.

Amendement 97
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De elektronische-
communicatiesector is een snel 
evoluerende sector die wordt gekenmerkt 
door veel technologische innovatie en zeer 
dynamische markten. Het is noodzakelijk 
regelmatig na te gaan of de regelgeving 
met betrekking tot veranderende markten 
en technologie nog actueel is. Om te 
waarborgen dat de EU-burgers volledig 
kunnen blijven deelnemen aan de 
wereldwijde informatiemaatschappij, 
moeten innovatie en de invoering van 
snelle netwerken van de volgende 
generatie die tegemoetkomen aan de 
toekomstige vraag van de klanten naar 
meer bandbreedte en meer diensten bij de 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn 
prioritair zijn.

Or. en
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Motivering

In haar herzieningsvoorstellen besteedt de Commissie onvoldoende aandacht aan nieuwe vaste 
en mobiele hogesnelheidstoegangsnetwerken, hoewel deze van fundamenteel belang zijn voor de 
concurrentiepositie van Europa, zijn telecommunicatie-industrie en zijn consumenten. Volgens 
de Commissie volstaat het huidige kader om deze kwesties zonder bijkomende nieuwe 
wetgevingsvoorstellen aan te pakken. Gewoon verder gaan met de regelgevingsconcepten van 
het verleden volstaat niet.

Amendement 98
Fiona Hall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Netwerken van de volgende 
generatie hebben enorme mogelijkheden 
om zowel bedrijven als consumenten in de 
hele Europese Unie voordelen te bieden. 
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.

Or. en

Amendement 99
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Het kader moet tegemoetkomen 
aan de nieuwe investerings- en innovatie-
uitdagingen, waarbij wordt erkend dat het 
nodig is zowel investeringen als 
mededinging aan te moedigen om de 
keuze van de consument te beschermen en 
niet te ondermijnen.

Or. en
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Amendement 100
Patrizia Toia

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het regelgevingskader moet 
bovendien mikken op bevordering van de 
consumentenbescherming in de sector 
elektronische communicatie door te 
zorgen voor correcte en volledige 
informatie, waartoe alle mogelijke 
middelen en procedures worden ingezet, 
voor transparantie aangaande tarieven en 
lasten en voor hoge normen bij de 
levering van diensten; volledige 
erkenning van de rol van 
consumentenverenigingen bij openbare 
raadplegingen; en het moet ervoor zorgen 
dat de verantwoordelijke instanties of 
personen de middelen krijgen die hen in 
staat stellen manipulatie te voorkomen en 
bedrog op het gebied van de elektronische 
communicatiediensten doeltreffend te 
onderdrukken.

Or. it

Motivering

De consumentenbescherming moet een belangrijke doelstelling van het geharmoniseerde 
regelgevingskader zijn.

Amendement 101
Erna Hennicot-Schoepges

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) De hervorming van het 
regelgevingskader van de EU zou het 
meest gediend zijn bij een goede en 
efficiënte werking van de European 
Regulators Group (ERG), de Beleidsgroep  
Radiospectrum (RSPG) en de Europese 
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Conferentie van PTT-administraties 
(CEPT). De adviestaken van de ERG 
moeten worden uitgebreid op gebieden als 
marktregulering en spectrumbeleid. De 
adviestaken van de RSPG en de CEPT 
moeten  worden vergroot op het gebied 
van het spectrumbeleid. De werking van 
het Comité voor communicatie (COCOM) 
en het Radiospectrumcomité (RSC) zou 
gediend zijn bij meer transparantie en een 
actievere betrokkenheid van de 
belanghebbenden in de bedrijfstak bij de 
voorbereiding van de lopende 
werkzaamheden.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op overweging 3.
In plaats van een nieuwe instelling als de Autoriteit op te richten zou een verdere verbetering 
van de werking van de ERG en de CEPT (en ook van het RSC, het COCOM en de RSPG) meer 
effect sorteren.
Alle andere verwijzingen naar de Autoriteit zijn geschrapt.

Amendement 102
Erika Mann

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 
om zowel bedrijven als consumenten in de 
hele Europese Unie voordelen te bieden 
en het vermogen van Europa om op de 
wereldmarkt te concurreren met andere 
economieën te vergroten. Het is dan ook 
van vitaal belang dat de duurzame 
investering in deze netwerken niet wordt 
gehinderd door de verlenging van 
reguleringsstelsels die waren bedoeld om 
toegang tot bestaande netwerken te geven, 
en dat investeringen worden 
aangemoedigd en tegelijk de mededinging 
en de keuze van de consument worden 
bevorderd.
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Or. en

Motivering

De uitdaging van netwerken van de volgende generatie is om investering aan te moedigen 
teneinde zoveel mogelijk een op faciliteit gebaseerde concurrentie en dus nieuwe producten en 
diensten te creëren ten einde de voordelen voor de consument te vergroten en Europa's 
concurrentiekracht op open en dynamische nieuwe markten in de wereld te vergroten.

Amendement 103
Catherine Trautmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quater) Investeringen in O&O zijn van 
vitaal belang voor de ontwikkeling van 
glasvezelnetwerken van de volgende 
generatie en flexibele en efficiënte 
radiotoegang door bevordering van de 
concurrentie en innovatieve toepassingen 
en diensten ten bate van de consument. 
Het gaat erom de volgende generatie van 
alom aanwezige convergerende netwerk-
en diensteninfrastructuur ten behoeve van 
elektronische communicatie, 
computergebruik en media te creëren.

Or. en

Motivering

De regelgeving moet investeringen in O&O ter ontwikkeling van draadgebonden en draadloze 
netwerken van de volgende generatie bevorderen.

Amendement 104
Catherine Trautmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quinquies) Het openbaar beleid moet 
een rol spelen ter completering van de 
goede werking van de markt voor 
elektronische communicatie, zowel aan de 
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vraag- als aan de aanbodzijde, om een 
positieve spiraal op gang te brengen 
waarbij de ontwikkeling van 
infrastructuur leidt tot betere inhoud en 
diensten en omgekeerd. Het optreden van 
de overheid moet evenredig zijn en mag de 
mededinging niet verstoren noch 
particuliere investeringen verhinderen, 
het moet investeringen aanmoedigen en 
toegangsdrempels verlagen. De overheid 
mag dan ook steun geven aan de 
ontwikkeling van toekomstbestendige 
infrastructuur met een hoge capaciteit. De 
openbare steun moet daarbij worden 
toegekend in open, transparante en 
vergelijkende procedures, mag geen 
voorkeur hebben voor een bepaalde 
technologie en moet toegang tot 
infrastructuur verlenen op een niet-
discriminatoire basis.

Or. en

Motivering

Er moeten enkele richtsnoeren zijn voor nationale of lokale overheden die een rol spelen op de 
markt voor elektronische communicatie, of deze rol nu zuiver ondersteunend is of verder gaat.

Amendement 105
Catherine Trautmann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Om ervoor te zorgen dat sprake is 
van duurzame mededinging en de baten 
voor eindgebruikers zo groot mogelijk 
zijn, moeten de regelgevende instanties de 
ex-ante reguleringsverplichtingen 
evenredig toepassen overeenkomstig de 
werkelijke specifieke  
concurrentievoorwaarden die in elk 
geografisch gebied bestaan. Indien op een 
markt in een gegeven geografisch gebied 
concurrentie heerst, dan moeten de 
nationale regelgevende instanties de 
aanleg van concurrerende infrastructuur 
stimuleren en de toegang van de 
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onderneming(en) met een aanmerkelijke 
marktmacht tot het netwerk toestaan op 
het diepst mogelijke niveau. Indien op een 
markt in een gegeven geografisch gebied 
geen echte concurrentie heerst, dan 
moeten derde partijen op zodanige wijze 
toegang tot het netwerk van de 
onderneming(en) met een aanmerkelijke 
marktmacht krijgen dat de levering door 
hen van competitieve diensten technisch 
en economisch levensvatbaar is.

Or. en

Motivering

Het stimuleren van een duurzame concurrentie is een garantie dat de consument positieve 
gevolgen ondervindt op de lange termijn. De mededinging moet zowel op het gebied van de 
infrastructuur als van de diensten worden bevorderd al naar gelang de mate van concurrentie in
elk geografisch gebied.

Amendement 106
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Om de doeleinden van de 
Lissabon-agenda te bereiken en de 
investeringen in toegangsnetten van de 
volgende generatie in Europa te verhogen 
in het belang van de Europese 
consumenten en het internationale 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie, is een nieuw stelsel ter 
regulering van de toegang tot 
toegangnetten van de volgende generatie 
absoluut noodzakelijk. Dit nieuwe stelsel 
heeft ten doel investeringen in 
toegangsnetten van de volgende generatie 
te stimuleren en de concurrentie op het 
gebied van de infrastructuur te 
bevorderen waar deze ontbreekt. Daar de 
marktmacht in opkomende downstream 
markten moeilijk is vast te stellen, legt de 
regeling voor de toegang tot netwerken 
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van de volgende generatie in de artikelen 
12, lid 3, en 13, leden 4 en 6, van de 
Toegangsrichtlijn de nadruk op 
infrastructuurconcurrentie en niet op 
concurrentie alleen in downstream 
markten. Dit weerspiegelt dynamische 
ontwikkelingen in nieuwe 
toegangsmogelijkheden op het gebied van 
elektronische communicatie. De regeling 
voor de toegang tot netwerken van de 
volgende generatie moet daarom 
dynamische elementen invoeren en de 
ontwikkeling van netwerken van de 
volgende generatie en downstream 
markten voor elektronische communicatie 
bevorderen. Alle marktspelers dienen 
gestimuleerd te worden om te innoveren 
en te investeren in nieuwe toegangsnetten 
en in nieuwe downstream markten.

Or. en

Motivering

Een nieuwe regeling voor de toegang tot netwerken van de volgende generatie moet afzien van 
de statische aanpak voor het verlenen van toegang tot bestaande netwerken die tot nog toe gold, 
en moet nieuwe dynamische elementen invoeren om innovatie en investeringen te stimuleren, niet 
alleen in toegangsnetten van de volgende generatie, maar ook in downstream markten. Het 
internationale concurrentievermogen van Europa op nieuwe downstream markten vergeleken bij 
andere economieën in de wereld hangt af van het vermogen van Europa om investeringen in 
netwerken van de volgende generatie aan te trekken.

Amendement 107
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De eis dat nationale regelgevende 
instanties regelgeving moeten vaststellen 
die technologisch zo veel mogelijk 
neutraal is, betekent niet dat er geen 
verschil moet bestaan tussen de 
regulering van bestaande netwerken op 
basis van koper en nieuw aangelegde 
netwerken zoals hogesnelheidsnetten op 
glasvezelbasis. Asymmetrische ex-ante 
regelgeving van tarieven en toegang 
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betreft de eigendom van specifieke 
technische activa en moet niet 
automatisch worden uitgebreid tot nieuw 
aangelegde - of nog aan te leggen -
netwerken die niet meer berusten op 
overblijfselen van de vroegere monopolist.

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat bij technologische neutraliteit, marktanalyses en eventuele 
rechtsmiddelen niettemin een onderscheid gemaakt moet worden tussen afgeschreven activa die 
zijn overgebleven van de vroegere monopolist, en activa die nog aangelegd moeten worden in 
een geliberaliseerde omgeving met concurrentie.

Amendement 108
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Om de doeleinden van de 
Lissabon-agenda te bereiken en de 
investeringen in toegangsnetten van de 
volgende generatie te verhogen in het 
belang van de Europese consumenten en 
het internationale concurrentievermogen 
van de Europese industrie, is een nieuw 
kader ter regulering van de toegang tot 
netwerken van de volgende generatie 
absoluut noodzakelijk. Dit nieuwe 
wettelijk kader heeft ten doel 
investeringen in toegangsnetten van de 
volgende generatie te stimuleren en de 
concurrentie te bevorderen door toegang 
tot die netwerken te geven als 
concurrentie op het gebied van de 
infrastructuur niet mogelijk is. Daar de 
marktmacht in opkomende markten 
moeilijk is vast te stellen legt de regeling 
voor de toegang tot netwerken van de 
volgende generatie in de artikelen 12, lid 
3, en 13, leden 4 en 6, de nadruk op de 
toegang tot nieuwe infrastructuur en niet 
op aanmerkelijke marktmacht in 
downstream markten. Dit weerspiegelt de 
dynamische ontwikkeling van de markt en 
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toegangsmogelijkheden op het gebied van 
de elektronische communicatienetten. Het
regelgevingskader voor de toegang tot 
toegangsnetwerken van de volgende 
generatie moet dus ook dynamische 
elementen invoeren en 
marktontwikkelingen bevorderen door 
alle marktspelers te stimuleren om te 
innoveren en te investeren in nieuwe 
toegangsnetten en in nieuwe downstream 
markten.

Or. de

Motivering

Op het gebied van de nieuwe toegangsnetten bestaan nog geen landelijke netwerken. Deze 
moeten ontwikkeld worden en het regelgevingskader moet deze ontwikkeling dan ook stimuleren. 
De regelgeving moet het dus mogelijk maken dat de risico's worden verdeeld over investeerders 
en toegangzoekers, terwijl tegelijk het recht op toegang tot de netwerken overeind blijft.

Amendement 109
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) Om te waarborgen dat de EU-
burgers volledig blijven deelnemen aan de 
wereldwijde informatiemaatschappij, 
moeten innovatie en de tijdige en 
concurrerende uitrol van snelle 
netwerken van de volgende generatie, die 
tegemoetkomen aan de toekomstige vraag 
van de klant naar meer bandbreedte en 
meer diensten, in de richtlijnen tot uiting 
komen. Daarom moet in de regelgeving 
een onderscheid worden gemaakt tussen 
bestaande en nieuwe netwerken, zodat 
wordt voorkomen dat ongepaste 
regelgevingsverplichtingen worden 
opgelegd aan ondernemingen die nieuwe 
toegangsdiensten en/of netwerken 
aanbieden, zoals snelle 
glasvezeltoegangsnetten die aanzienlijke 
investeringen vergen waarnaar de vraag 
hoogst onzeker is, vooral op gebieden 
waar concurrerende platforms aanwezig 
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zijn. Een nieuwe regelgevingsaanpak voor 
de toegang tot netwerken van de volgende 
generatie moet investeringen in deze 
netwerken stimuleren en tegelijk de 
concurrentie bevorderen door toegang tot 
die netwerken te geven als concurrentie 
op het gebied van de infrastructuur niet 
mogelijk is. Dit weerspiegelt de 
dynamische ontwikkeling van nieuwe 
toegangsmogelijkheden op het gebied van 
de elektronische communicatie en de 
noodzaak van stabiele 
regelgevingsvoorwaarden voor 
investeringsbesluiten, met als doel alle 
marktspelers te stimuleren om te 
innoveren en te investeren in nieuwe 
toegangsnetten en in nieuwe downstream 
markten.

Or. en

Motivering

De belangrijkste uitdaging voor het beleid op het gebied van de elektronische communicatie is 
dat tijdig moet worden geïnvesteerd in snelle toegangsnetwerken van de volgende generatie. De 
regelgeving moet worden aangepast om deze investeringen te stimuleren en te zorgen voor 
zekerheid bij de regelgeving. De regelgeving moet zorgen voor volledige concurrentie bij de 
infrastructuur en een redelijke mate van risicodeling tussen investeerders en toegangzoekers ten 
einde investeringen te bevorderen en tegelijk voor toegang te zorgen als concurrentie op het 
gebied van de infrastructuur niet tot ontwikkeling kan komen.

Amendement 110
Catherine Trautmann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) Onverminderd Richtlijn 1999/5/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 9 maart 1999 betreffende 
radioapparatuur en telecommunicatie-
eindapparatuur en de wederzijdse 
erkenning van hun conformiteit moet er 
duidelijkheid komen over de toepassing 
van bepaalde aspecten van 
eindapparatuur ten aanzien van de 
toegang voor eindgebruikers met een 
handicap, ten einde te zorgen voor 
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interoperabiliteit tussen eindapparatuur 
en elektronische communicatienetwerken 
en -diensten.

Or. en

Motivering

Als de toegang tot eindapparatuur niet is verzekerd voor personen met een handicap, dan 
hebben zij ook geen toegang tot elektronische communicatienetwerken en -diensten. Om te 
zorgen voor interoperabiliteit tussen beide moet dan ook duidelijk worden vermeld welk soort 
eindapparatuur voor de toegang van mensen met een handicap vereist is.

Amendement 111
Anni Podimata

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 in Europa een geografische kloof 
bestaat bij de toegang tot snelle 
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 en daarom is een 
gecombineerde beleids- en marktaanpak 
nodig.

Or. en

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.
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Amendement 112
Nikolaos Vakalis

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 in Europa een geografische kloof 
bestaat bij de toegang tot snelle 
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 onderontwikkelde gebieden in 
nieuwe technologieën wordt geïnvesteerd, 
dient de regelgeving op het gebied van de 
elektronische communicatie in 
overeenstemming te zijn met andere 
beleidsmaatregelen, zoals het beleid 
inzake overheidssteun, structuurfondsen 
of de bredere doelstellingen van het 
industriebeleid.

Or. en

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.
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Amendement 113
Nikolaos Vakalis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) De activiteiten van de nationale 
regelgevende instanties en van de 
Commissie op het gebied van de 
elektronische communicatie dragen bij tot 
de verwezenlijking van breder beleid op 
het gebied van concurrentievermogen en 
innovatie, cultuur, werkgelegenheid, 
milieu, sociale en regionale samenhang 
en ruimtelijke ordening.

Or. en

Motivering

In het regelgevingskader dient er tevens rekening mee te worden gehouden dat kloven in de 
regionale ontwikkeling gedicht moeten worden en dat er een overkoepelend industriebeleid moet 
zijn dat ten doel heeft de innovatie en het concurrentievermogen te vergroten door hogere 
investeringen in alle regio's van de EU.

Amendement 114
Anni Podimata

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) De activiteiten van de nationale 
regelgevende instanties en de Commissie 
op het gebied van de elektronische 
communicatie dragen bij tot de 
verwezenlijking van breder beleid op het 
gebied van openbare beleidsdoeleinden, 
cultuur, werkgelegenheid, milieu, sociale 
samenhang,regionale ontwikkeling en 
ruimtelijke ordening.

Or. en

Motivering

In het regelgevingskader dient er tevens rekening mee te worden gehouden dat kloven in de 
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regionale ontwikkeling gedicht moeten worden om innovatie en investeringen in alle regio's van 
de EU te vergroten.

Amendement 115
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Bij het nemen van besluiten op 
basis van deze richtlijn dient de 
Commissie rekening te houden met de 
opvattingen van de nationale 
regelgevende instanties en de 
belanghebbenden in de bedrijfstak  door 
een effectieve raadpleging ter 
waarborging van transparantie en 
evenredigheid. De Commissie dient 
gedetailleerde raadplegingsdocumenten te 
verspreiden, waarin diverse wijzen van 
optreden worden voorgesteld en 
geïnteresseerde belanghebbenden dient 
een redelijke termijn voor beantwoording 
te hebben. Na bestudering van de 
antwoorden motiveert de Commissie het 
genomen besluit in een daaropvolgende 
verklaring, waarin een beschrijving is 
opgenomen van de wijze waarop rekening 
is gehouden met de inzichten van de 
respondenten.

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang dat rekening wordt gehouden met de inzichten van de nationale 
regelgevende instanties en belanghebbenden in het bedrijfsleven bij besluiten op communautair 
niveau, die transparant moeten zijn en in verhouding moeten staan tot de te bereiken resultaten. 
Wil dit het geval zijn, dan is complete en effectieve raadpleging van de nationale regelgevende 
instanties en belanghebbenden in het bedrijfsleven noodzakelijk.

In plaats van naar de Commissie kan worden verwezen naar de ERG, zie de motivering bij de 
amendementen op overweging 3.
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Amendement 116
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Het doel is om sectorspecifieke 
ex-ante regels geleidelijk te verminderen 
naarmate de concurrentie in de markt 
zich ontwikkelt, en de elektronische 
communicatie uiteindelijk volledig te 
laren regelen door het mededingingsrecht. 
Het kan zeer wel het geval zijn dat de 
mededinging zich in verschillende 
markten en in verschillende gebieden 
binnen lidstaten in verschillende tempo’s 
ontwikkelt. Teneinde te garanderen dat de 
regelgeving evenredig is en is aangepast 
aan variërende mededingingvoorwaarden, 
moeten nationale regelgevende instanties 
in staat zijn (a) markten vast te stellen op 
sub-nationale basis en/of (b) 
regelgevingsverplichtingen op te heffen in 
markten en/of geografische gebieden 
waar een effectieve concurrentie op 
infrastructuurgebied bestaat, zelfs 
wanneer deze niet zijn gedefinieerd als 
afzonderlijke markten. Nationale 
regelgevende instanties moeten ook 
kunnen eisen dat netwerkonderdelen en 
bijbehorende faciliteiten worden gedeeld, 
om het opzetten van netwerken te 
vergemakkelijken, onder meer het gebruik 
van glasvezelnetwerken.

Or. en

Amendement 117
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De sectorspecifieke ex-ante regels 
zijn ingevoerd met het oog op de overgang 
van de voormalige monopolies naar 
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concurrerende markten voor 
elektronische communicatienetwerken en 
-diensten. Toen de toegang tot 
monopolistische netwerken nog werd 
beheerst door gevestigde exploitanten, was 
ex-ante regelgeving terecht, tenzij 
concurrentie volstond om de zaak te 
regelen. Met investeringen in nieuwe 
netwerken - kabelnetten en netwerken van 
de volgende generatie - is de noodzaak 
van ex-ante regelgeving minder evident. 
Als toegangzoekers de keus hebben tussen 
twee of meer toegangsnetten is ex-ante 
regelgeving niet langer zinvol. Bij deze 
geleidelijke afbouw moet de nadruk niet 
meer liggen op concurrentie in 
downstreammarkten voor elektronische 
communicatiediensten, maar op de vraag 
of sprake is van concurrentie op het 
gebied van de infrastructuur 
(infrastructuurtest). Als volgens deze test 
sprake is van infrastructuurconcurrentie, 
moet sectorspecifieke ex-ante regelgeving 
niet worden gecontinueerd en moet alleen 
het communautaire en nationale 
mededingingsrecht gelden, zonder 
toepassing van de driecriteriatest waarbij 
gekeken wordt naar de concurrentie in 
downstreammarkten en de keuze tussen 
ex-ante regelgeving en het 
mededingingsrecht. De infrastructuurtest 
moet niet alleen worden toegepast op 
nationale markten, maar ook op sub-
nationale markten in regio's waar 
infrastructuurconcurrentie mogelijk is. 
De nationale regelgevende instanties 
moeten dergelijke geografische sub-
nationale markten afbakenen rekening 
houdende met de economische 
haalbaarheid van netwerkconcurrentie.

Or. en

Motivering

Hoewel het voorlopige karakter van de sectorspecifieke ex-ante regelgeving van het begin af aan 
vast stond, wordt ze maar zeer langzaam en behoedzaam afgebouwd. Gezien de nieuwe 
uitdagingen van de mogelijkheden van toegangsnetwerken van de volgende generatie moet de 
wijze waarop de afbouw plaatsvindt worden herzien.. Als sprake is van concurrentie tussen ten 
minste twee alternatieve toegangsnetten - op nationaal dan wel op sub-nationaal of regionaal 
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niveau - dan is sectorspecifieke ex-ante regelgeving niet meer nodig.

Amendement 118
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 ter) Omdat bij de huidige regeling 
voor de toegang tot bestaande netwerken 
de nadruk ligt op de overgang van 
monopolistische downstreammarkten 
naar markten met concurrentie en in 
mindere mate op bevordering van 
infrastructuurconcurrentie, is een nieuwe 
regeling voor de toegang tot netwerken 
van de volgende generatie vereist. 
Dergelijke netwerken komen alleen tot 
stand als investeerders bereid zijn het 
risico te lopen. De risico's van deze 
investeringen komen voort uit het feit dat 
de voorkeuren van de consumenten en 
hun bereidheid om meer te betalen voor 
innovatieve producten onzeker zijn. 
Bovendien heeft de regelgeving inzake de 
toegang tot netwerken van de volgende 
generatie gevolgen voor dat risico. 
Daarom moet er een nieuwe regeling 
betreffende de toegang tot netwerken van 
de volgende generatie komen, die aanzet 
tot investeringen in nieuwe netwerken. De 
nieuwe regelgevingsomgeving voor deze 
netwerken moet voorspelbaar en 
duurzaam zijn. Zij moet 
infrastructuurconcurrentie bevorderen, 
ervoor zorgen dat investeringen in 
infrastructuur concurrentievoordelen 
opleveren en toegangzoekers 
toegangsmogelijkheden geven, zodat er 
voor de consument meer keus is en de 
dienstverlening verbetert.

Or. en

Motivering

De regeling die is ontwikkeld voor de toegang tot bestaande netwerken zou investeringen in 
nieuwe netwerken beperken als ze onverkort zou worden toegepast op de toegang tot netwerken 
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van de volgende generatie. Daarom moet een nieuwe regeling voor de toegang tot netwerken van 
de volgende generatie toegangsmogelijkheden bieden die niet ten koste gaan van de prikkels om 
te investeren. Toegangzoekers moeten kiezen tussen opties met risicodeling en opties met 
specifieke risicopremies.

Amendement 119
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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



AM\725135NL.doc 33/107 PE407.629v01-00

NL

te zorgen voor een samenhangende 
aanpak van het regelgevingskader in de 
Gemeenschap zou de Commissie, alvorens 
een besluit te nemen, de Autoriteit moeten 
raadplegen.

Or. en

Motivering

Uitbreiding van de bevoegdheden van de Commissie tot rechtsmiddelen gaat te ver.

Amendement 120
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Nationale communicatiemarkten 
in de EU zullen steeds blijven 
verschillen; de bevoegdheden en kennis 
van de nationale regelgevende instanties 
en de BERT zijn essentieel voor het 
opbouwen van een concurrerend 
Europees systeem van markten en 
diensten voor communicatie, zeker gezien 
de nationale en regionale verschillen en 
de noodzaak van naleving van het 
subsidiariteitsbeginsel;

Or. en

Amendement 121
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) De herziening moet gebeuren aan de 
hand van een economische marktanalyse 
met een op de concurrentiewetgeving 
gebaseerde methodologie als grondslag. 
Het is de bedoeling de sectorspecifieke ex-
ante regelgeving geleidelijk in te krimpen 
naarmate de concurrentie op de markt 
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met de communautaire wetgeving, zou de 
Commissie na overleg met de Autoriteit de 
nationale regelgevende instantie verplicht 
moeten kunnen stellen een specifiek 
rechtsmiddel op te leggen binnen een 
specifieke termijn.

zich ontwikkelt. Ex-ante regelgeving kan 
echter nodig blijven als nieuwe 
belemmeringen voor nieuwkomers 
ontstaan als gevolg van de technologische 
ontwikkeling. Het kan zijn dat de 
concurrentie zich in verschillende 
marktsegmenten en in verschillende 
gebieden binnen lidstaten in verschillende 
tempo’s ontwikkelt. Om te garanderen dat 
de regelgeving evenredig is en is 
aangepast aan mededingingvoorwaarden 
die verschillen, moeten nationale 
regelgevende instanties 
regelgevingsverplichtingen opheffen in 
markten en/of geografische gebieden 
waar een effectieve concurrentie op 
infrastructuurgebied bestaat of naar 
verwachting binnenkort zal bestaan, zelfs 
wanneer deze niet zijn gedefinieerd als 
afzonderlijke markten. Om ervoor te 
zorgen dat de marktpartijen in alle 
lidstaten in vergelijkbare omstandigheden 
dezelfde eerlijke behandeling krijgen, 
dient de Commissie in samenwerking met 
BERT te zorgen voor een 
geharmoniseerde en consistente 
toepassing van de bepalingen van deze 
richtlijn. De nationale regelgevende 
instanties en de nationale instanties die 
uitvoering moeten geven aan het 
mededingingsrecht moeten, indien nodig, 
hun werkzaamheden coördineren 
teneinde te garanderen dat de beste 
oplossing wordt toegepast. De 
Gemeenschap en haar lidstaten hebben in 
het kader van de overeenkomst inzake 
basistelecommunicatiediensten van de 
Wereldhandelsorganisatie toezeggingen 
met betrekking tot de interconnectie van 
telecommunicatienetwerken gedaan die 
moeten worden gehonoreerd.

Or. en

Motivering

Deze overweging betreft problemen die ontstaan doordat marktontwikkelingen op het nationale 
en het regionale niveau met verschillende snelheid plaatsvinden. Om te zorgen voor een 
geharmoniseerde en consistente aanpak in de verschillende lidstaten wordt er een mechanisme 
ingevoerd dat voorziet in samenwerking tussen de nationale regelgevende instanties, de 
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nationale mededingingsautoriteiten, de Commissie en BERT. Ook moet rekening worden 
gehouden met de verplichtingen tegenover de Wereldhandelsorganisatie.

Amendement 122
Dominique Vlasto, Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De lidstaten moeten 
belanghebbenden aanmoedigen om 
samenwerkingsovereenkomsten te sluiten 
om te zorgen voor online-diensten die 
soepel lopen en een hoog niveau van 
vertrouwen onder de gebruikers. In het 
bijzonder moeten bedrijven die 
elektronische communicatienetwerken en 
-diensten aanbieden en andere 
belanghebbenden gestimuleerd worden 
om samen te werken ter bevordering van 
de legale inhoud en ter bescherming van 
online-inhoud. Dergelijke samenwerking, 
die verder gaat dan het regelgevingskader 
maar dit niet ondermijnt, kan in de 
praktijk de vorm aannemen van 
bijvoorbeeld gedragscodes die worden 
besproken, goedgekeurd en opgesteld door 
de betrokken partijen. Dergelijke codes 
zijn in beginsel al opgenomen in talloze 
communautaire instrumenten, 
bijvoorbeeld de Richtlijn inzake de 
elektronische handel 
(Richtlijn 2000/31/EG, artikel 16), de 
Richtlijn betreffende de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten 
(Richtlijn 2004/48/EG, artikel 17) en de 
Richtlijn betreffende de bescherming van 
persoonsgegevens (Richtlijn 95/46/EG, 
artikel 27). Samenwerking tussen 
belanghebbende partijen in die vorm is 
essentieel voor het bevorderen van de 
online-inhoud, met name de Europese 
culturele inhoud, en het benutten van het 
potentieel van de informatiemaatschappij. 

Or. fr
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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 123
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Als eindgebruikers, ongeacht type 
of schaal, softwaretoepassingen, 
softwaretoepassingen die zijn 
ondergebracht in hardware of traditionele 
hardware ontwikkelen of kopen en 
daarvan gebruik maken om spraak over te 
brengen zonder tussenkomst van een 
externe spraakdienstverlener om verbale 
communicatie binnen een bedrijf/ 
overheidsdienst, binnen een gesloten 
gebruikersgroep of in het openbaar te 
verrichten met ieder ander met wie de 
software of hardware 
spraakcommunicatie mogelijk maakt, dan 
zijn de eindgebruikers zelfvoorzienend 
voor wat betreft hun spraakcommunicatie 
en is geen sprake van verstrekking van 
een elektronische-communicatiedienst. 
Dit is zelfs het geval als: een 
bedrijf/overheidsdienst een of meer 
gateway(s) naar de traditionele 
spraaknetwerken verstrekt of 
eindgebruikers, ook individuen, het 
internet gebruiken om elkaar te bereiken. 

Or. en

Motivering

Verduidelijkt dat artikel 2 c) van de EU-kaderrichtlijn 2002/21/EG zelfvoorziening van diensten 
uitsluit en dat zelfvoorziene VoIP, bijvoorbeeld door een bedrijf voor eigen doeleinden zonder 
gebruikmaking van een dienstverlener, geen elektronische communicatiedienst is.
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Amendement 124
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Radiofrequenties zouden moeten 
worden beschouwd als een schaars 
openbaar bezit met een belangrijke 
publieke en marktwaarde. Het is in het 
algemeen belang dat spectrum vanuit 
economisch, sociaal en milieuvriendelijk 
oogpunt zo doelmatig en doeltreffend 
mogelijk wordt beheerd en dat obstakels 
voor een doelmatig gebruik ervan 
geleidelijk uit de weg worden geruimd.

(16) Radiofrequenties zijn eigendom van 
de lidstaten. De lidstaten zijn ook bevoegd 
voor het beheer van radiofrequenties. Zij
zouden moeten worden beschouwd als een 
schaars openbaar bezit met een belangrijke 
publieke en economische waarde. Het is in 
het algemeen belang dat spectrum vanuit 
sociaal, cultureel, economisch en 
milieuvriendelijk oogpunt zo doelmatig en 
doeltreffend mogelijk wordt beheerd en dat 
obstakels voor een doelmatig gebruik ervan 
geleidelijk uit de weg worden geruimd.

Or. en

Motivering

Het lijdt geen twijfel dat radiospectrum een schaars bezit vormt. Zij moet eigendom zijn van de 
lidstaten.  Zowel de economische als de sociale waarde ervan moet dienovereenkomstig en op 
evenwichtige wijze worden bezien om dit bezit efficiënt te beheren.

Amendement 125
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Radiofrequenties zouden moeten 
worden beschouwd als een schaars 
openbaar bezit met een belangrijke 
publieke en marktwaarde. Het is in het 
algemeen belang dat spectrum vanuit 
economisch, sociaal en milieuvriendelijk 
oogpunt zo doelmatig en doeltreffend 
mogelijk wordt beheerd en dat obstakels 
voor een doelmatig gebruik ervan 
geleidelijk uit de weg worden geruimd.

(16) Radiofrequenties zijn eigendom van 
de lidstaten. Zij zouden moeten worden 
beschouwd als een schaars openbaar bezit 
met een belangrijke publieke en 
economische waarde. Het is in het 
algemeen belang dat spectrum vanuit 
sociaal, cultureel, economisch en 
milieuvriendelijk oogpunt zo doelmatig en 
doeltreffend mogelijk wordt beheerd en dat 
obstakels voor een doelmatig gebruik ervan 
geleidelijk uit de weg worden geruimd.

Or. en
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Motivering

Radiospectrum is zonder twijfel een schaars openbaar bezit. De oorspronkelijke 
verantwoordelijkheid van de lidstaten voor het radiospectrum dient duidelijk te worden gemaakt.

Amendement 126
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Radiofrequenties zouden moeten 
worden beschouwd als een schaars 
openbaar bezit met een belangrijke 
publieke en marktwaarde. Het is in het 
algemeen belang dat spectrum vanuit 
economisch, sociaal en milieuvriendelijk 
oogpunt zo doelmatig en doeltreffend 
mogelijk wordt beheerd en dat obstakels 
voor een doelmatig gebruik ervan 
geleidelijk uit de weg worden geruimd.

(16) Radiofrequenties zijn eigendom van 
de lidstaten. Zij zouden moeten worden 
beschouwd als een schaars openbaar bezit 
met een belangrijke publieke en 
economische waarde. Het is in het 
algemeen belang dat spectrum vanuit 
sociaal, cultureel, economisch en 
milieuvriendelijk oogpunt zo doelmatig en 
doeltreffend mogelijk wordt beheerd en dat 
obstakels voor een doelmatig gebruik ervan 
geleidelijk uit de weg worden geruimd.

Or. en

Motivering

Radiospectrum is zonder twijfel een schaars openbaar bezit. De oorspronkelijke 
verantwoordelijkheid van de lidstaten voor het radiospectrum dient duidelijk te worden gemaakt.

Amendement 127
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Radiofrequenties zouden moeten 
worden beschouwd als een schaars 
openbaar bezit met een belangrijke 
publieke en marktwaarde. Het is in het 
algemeen belang dat spectrum vanuit 
economisch, sociaal en milieuvriendelijk 
oogpunt zo doelmatig en doeltreffend 
mogelijk wordt beheerd en dat obstakels 

(16) Radiofrequenties zouden moeten 
worden beschouwd als een schaars 
openbaar bezit met een belangrijke 
publieke en marktwaarde. Het is in het 
algemeen belang dat spectrum vanuit 
economisch, sociaal en milieuvriendelijk 
oogpunt en rekening houdend met 
culturele doelstellingen en het doel van 
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voor een doelmatig gebruik ervan 
geleidelijk uit de weg worden geruimd.

pluralisme van de media zo doelmatig en 
doeltreffend mogelijk wordt beheerd en dat 
obstakels voor een doelmatig gebruik ervan 
geleidelijk uit de weg worden geruimd.

Or. de

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat bij het spectrumbeheer steeds rekening wordt gehouden met 
culturele aspecten en het pluralisme van de media.

Amendement 128
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Radiofrequenties zouden zodanig 
moeten worden beheerd dat schadelijke 
interferentie wordt vermeden. Om 
dergelijke interferentie te voorkomen en 
ervoor te zorgen dat 
regelgevingsinterventie tot het hoognodige 
wordt beperkt zou het basisconcept van 
schadelijke interferentie dan ook naar 
behoren moeten worden gedefinieerd.

(17) Radiofrequenties zouden zodanig 
moeten worden beheerd dat schadelijke 
interferentie wordt vermeden. Om 
dergelijke interferentie te voorkomen en 
ervoor te zorgen dat 
regelgevingsinterventie tot het hoognodige 
wordt beperkt zou het basisconcept van 
schadelijke interferentie dan ook naar 
behoren moeten worden gedefinieerd, 
waarbij rekening moet worden gehouden 
met bestaande internationaal of regionaal 
overeengekomen
frequentieallocatieplannen.

Or. en

Motivering

Dit strookt met artikel 2 s) van Richtlijn 2002/21/EG. Interferentieproblemen zijn één van de 
belangrijkste redenen waarom nationale, regionale en internationale frequentieallocatieplannen 
nodig zijn. Aangezien frequenties niet aan geografische gebieden gebonden zijn en de EU-
grenzen overschrijden, moeten internationaal en regionaal bindende overeenkomsten worden 
nageleefd om interferentie te vermijden of te verminderen.
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Amendement 129
Rebecca Harms

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Hoewel spectrumbeheer onder de 
bevoegdheid van de lidstaten blijft, kan 
coördinatie op gemeenschapsniveau 
ervoor zorgen dat spectrumgebruikers 
volledig profiteren van de internationale 
markt en dat EU-belangen wereldwijd 
effectief kunnen worden behartigd.

Or. en

Motivering

EU-coördinatie van het spectrum kan, met naleving van de subsidiariteit, zorgen voor 
aanzienlijke schaalvoordelen en waardevermenigvuldiging.

Amendement 130
Gunnar Hökmark

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Harmonisatie op EU-niveau kan helpen, maar het is niet de enige manier om ten volle profijt te 
trekken van de interne markt en ervoor te zorgen dat de belangen van de EU wereldwijd effectief 
kunnen worden behartigd.



AM\725135NL.doc 41/107 PE407.629v01-00

NL

Amendement 131
Mary Honeyball

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Harmonisatie op communautair niveau kan helpen. Maar ook andere methoden, zoals 
technologische vernieuwing, kunnen helpen om voordelen voor de interne markt te genereren.

Amendement 132
Erika Mann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Beveelt aan om in 2010 een 
spectrum-top te houden van de lidstaten, 
het Europees Parlement, de Commissie en 
alle belanghebbenden. Op deze top zou 
duidelijkheid verschaft moeten worden op 
de volgende gebieden:
a) meer consistentie in het Europese 
spectrumbeleid in het algemeen;
b) vrijmaken van spectrum voor nieuwe 
communicatiediensten op het moment dat 
de digitale omschakeling een feit is;
c) verduidelijking in verband met de 
problemen in specifieke sectoren of voor 
specifieke frequentiebandbreedte in de 
periode waarin de omschakeling 
plaatsvindt.

Or. en
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Motivering

Daar het moeilijk lijkt om tot volledige overeenstemming tussen alle betrokken partijen te 
komen, zou 2010 het ideale tijdstip voor een top kunnen zijn om consensus te vormen. 

Amendement 133
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Flexibiliteit bij het beheer van 
spectrum en toegang tot spectrum zouden 
moeten worden uitgebreid door middel van 
technologie- en dienstenneutrale 
machtigingen om spectrumgebruikers zelf 
de beste technologieën en diensten te laten 
kiezen die zij in een frequentieband willen 
toepassen (hierna de “beginselen van 
technologie en dienstenneutraliteit” 
genoemd). Technologieën en diensten 
zouden slechts in uitzonderingsgevallen
administratief moeten worden vastgesteld, 
naar behoren moeten worden gemotiveerd 
en periodiek opnieuw moeten worden 
onderzocht.

(20) Flexibiliteit bij het beheer van 
spectrum en toegang tot spectrum zouden 
moeten worden uitgebreid door middel van 
technologie- en dienstenneutrale 
machtigingen om spectrumgebruikers zelf 
de beste technologieën en diensten te laten 
kiezen die zij willen toepassen in 
frequentiebanden die beschikbaar zijn 
voor elektronische communicatiediensten 
zoals aangegeven in de nationale 
frequentietoewijzingstabellen en in het 
reglement voor radiocommunicatie van de 
Internationale Telecommunicatie Unie 
(ITU) (hierna de “beginselen van 
technologie en dienstenneutraliteit” 
genoemd). Technologieën en diensten 
zouden administratief moeten worden 
vastgesteld wanneer doelstellingen van 
algemeen belang in het geding zijn.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk om te zorgen voor juridische samenhang met de definitie van dienstenneutraliteit 
zoals voorgesteld in artikel 9, lid 4, van de Kaderrichtlijn en voor een internationaal 
gecoördineerd frequentiebeheer.
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Amendement 134
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Flexibiliteit bij het beheer van 
spectrum en toegang tot spectrum zouden 
moeten worden uitgebreid door middel van 
technologie- en dienstenneutrale 
machtigingen om spectrumgebruikers zelf 
de beste technologieën en diensten te laten 
kiezen die zij in een frequentieband willen 
toepassen (hierna de “beginselen van 
technologie en dienstenneutraliteit” 
genoemd). Technologieën en diensten 
zouden slechts in uitzonderingsgevallen
administratief moeten worden vastgesteld, 
naar behoren moeten worden gemotiveerd 
en periodiek opnieuw moeten worden 
onderzocht.

(20) Flexibiliteit bij het beheer van 
spectrum en toegang tot spectrum zouden 
moeten worden uitgebreid door middel van 
technologie- en dienstenneutrale 
machtigingen om spectrumgebruikers zelf 
de beste technologieën en diensten te laten 
kiezen die zij willen toepassen in 
frequentiebanden die beschikbaar zijn 
voor elektronische communicatiediensten 
zoals aangegeven in de nationale 
frequentietoewijzingstabellen en in het 
reglement voor radiocommunicatie van de 
Internationale Telecommunicatie Unie 
(ITU) (hierna de “beginselen van 
technologie en dienstenneutraliteit” 
genoemd). Technologieën en diensten 
zouden administratief moeten worden 
vastgesteld wanneer doelstellingen van 
algemeen belang in het geding zijn.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk om te zorgen voor juridische samenhang met de definitie van dienstenneutraliteit.

Amendement 135
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Uitzonderingen op het beginsel van 
technologieneutraliteit zouden moeten 
worden beperkt en alleen mogelijk mogen 
zijn wanneer schadelijke interferentie moet 
worden voorkomen, bijvoorbeeld door 
zendmaskers en limieten voor het 
zendvermogen op te leggen om te zorgen 
voor bescherming van de volksgezondheid 

(21) Beperkingen op het beginsel van 
technologieneutraliteit zouden gepast 
moeten zijn en alleen mogelijk mogen zijn 
wanneer schadelijke interferentie moet 
worden voorkomen, bijvoorbeeld door 
zendmaskers en limieten voor het 
zendvermogen op te leggen om te zorgen 
voor bescherming van de volksgezondheid 
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door de blootstelling van het publiek aan 
elektromagnetische velden te beperken, of 
om te zorgen voor een eerlijk gezamenlijk 
gebruik van spectrum, met name wanneer 
het gebruik ervan alleen is onderworpen 
aan algemene machtigingen, of wanneer 
dit strikt noodzakelijk is om te voldoen 
aan een uitzondering op het beginsel van 
dienstenneutraliteit.

door de blootstelling van het publiek aan 
elektromagnetische velden te beperken.

Or. en

Motivering

Het begrip technologieneutraliteit kan leiden tot het gebruik van terrestrische, in het bijzonder 
mobiele, technologie in banden die worden gebruikt voor satellietdiensten. Een dergelijk gebruik 
kan interfereren met satellietdiensten en deze storen, daarmee bestaande diensten in gevaar 
brengen en de vooruitzichten voor verdere ontwikkeling en investeringen in de Europese 
satellietindustrie ondermijnen.

Om te zorgen dat terrestrische gebruiksmogelijkheden geen voorrang krijgen boven of ten koste 
gaan van satellietdiensten, moet men blijven vertrouwen op doeltreffende technische 
regelgeving, technologiegerichte octrooiering en objectieve niet-discriminerende 
uitzonderingen.

Amendement 136
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Uitzonderingen op het beginsel van 
technologieneutraliteit zouden moeten 
worden beperkt en alleen mogelijk mogen 
zijn wanneer schadelijke interferentie moet 
worden voorkomen, bijvoorbeeld door 
zendmaskers en limieten voor het 
zendvermogen op te leggen om te zorgen 
voor bescherming van de volksgezondheid 
door de blootstelling van het publiek aan 
elektromagnetische velden te beperken, of 
om te zorgen voor een eerlijk gezamenlijk 
gebruik van spectrum, met name wanneer 
het gebruik ervan alleen is onderworpen 
aan algemene machtigingen, of wanneer 
dit strikt noodzakelijk is om te voldoen 
aan een uitzondering op het beginsel van 
dienstenneutraliteit.

(21) Beperkingen op het beginsel van 
technologieneutraliteit zouden gepast 
moeten zijn en alleen mogelijk mogen zijn 
wanneer schadelijke interferentie moet 
worden voorkomen, bijvoorbeeld door 
zendmaskers en limieten voor het 
zendvermogen op te leggen om te zorgen 
voor bescherming van de volksgezondheid 
door de blootstelling van het publiek aan 
elektromagnetische velden te beperken, of 
om te zorgen voor een eerlijk gezamenlijk 
gebruik van spectrum, met name wanneer 
het gebruik ervan alleen is onderworpen 
aan algemene machtigingen, of om in 
overeenstemming met de communautaire 
wetgeving te voldoen aan een doelstelling 
van algemeen belang.
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Or. en

Motivering

Zorgen voor coherentie met de tekst van de richtlijn die – omwille van de technologieneutraliteit 
– verwijst naar “beperkingen” en niet naar “uitzonderingen”. Beperkingen dienen niet 
uitsluitend van toepassing te zijn op het beginsel van dienstenneutraliteit, maar dienen te 
voldoen aan de doelstellingen van algemeen belang.

Amendement 137
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Uitzonderingen op het beginsel van 
technologieneutraliteit zouden moeten 
worden beperkt en alleen mogelijk mogen 
zijn wanneer schadelijke interferentie moet 
worden voorkomen, bijvoorbeeld door 
zendmaskers en limieten voor het 
zendvermogen op te leggen om te zorgen 
voor bescherming van de volksgezondheid 
door de blootstelling van het publiek aan 
elektromagnetische velden te beperken, of 
om te zorgen voor een eerlijk gezamenlijk 
gebruik van spectrum, met name wanneer 
het gebruik ervan alleen is onderworpen 
aan algemene machtigingen, of wanneer 
dit strikt noodzakelijk is om te voldoen 
aan een uitzondering op het beginsel van 
dienstenneutraliteit.

(21) Beperkingen op het beginsel van 
technologieneutraliteit zouden gepast 
moeten zijn en alleen mogelijk mogen zijn 
wanneer schadelijke interferentie moet 
worden voorkomen, bijvoorbeeld door 
zendmaskers en limieten voor het 
zendvermogen op te leggen om te zorgen 
voor bescherming van de volksgezondheid 
door de blootstelling van het publiek aan 
elektromagnetische velden te beperken, of 
om te zorgen voor een eerlijk gezamenlijk 
gebruik van spectrum, met name wanneer 
het gebruik ervan alleen is onderworpen 
aan algemene machtigingen, of om in 
overeenstemming met de communautaire 
wetgeving te voldoen aan een doelstelling 
van algemeen belang.

Or. en

Motivering

Zorgen voor coherentie met de tekst van de richtlijn die – omwille van de technologieneutraliteit 
– verwijst naar “beperkingen” en niet naar “uitzonderingen”. Beperkingen dienen niet 
uitsluitend van toepassing te zijn op het beginsel van dienstenneutraliteit maar dienen te voldoen 
aan de doelstellingen van algemeen belang.
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Amendement 138
Rebecca Harms

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 
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.

(22) Spectrumgebruikers zouden vrij 
moeten kunnen bepalen welke diensten zij 
via spectrum willen aanbieden afhankelijk 
van de overgangsmaatregelen in verband 
met eerder verworven rechten. 
Daarentegen kan spectrumgebruik ook 
nadrukkelijk toegewezen worden aan een 
specifieke dienst of via een specifieke 
technologie om te 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. Deze doelstellingen omvatten 
ook de bevordering van culturele en 
mediabeleidsdoelstellingen zoals culturele 
en taalkundige diversiteit 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. 

Or. en
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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 139
Anne Laperrouze

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 
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 

(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 
zoveel mogelijk in dezelfde band kunnen 
bestaan.
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bieden, mogen machtigingen om gebruik 
te maken van radiofrequenties geen 
voorschriften bevatten wat betreft de 
inhoud.

Or. fr

Motivering

Zoals wordt erkend in overweging 5 van de kaderrichtlijn mag het onderscheid tussen de 
regelgeving voor zendactiviteiten en inhoud geen beletsel zijn om de verbindingen tussen de 
beide in aanmerking te nemen, vooral om pluralisme in de media, culturele diversiteit en 
bescherming van de consument te verzekeren. 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 140
Dominique Vlasto

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 

(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 
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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.

exclusief gebruik voor bepaalde diensten 
maar veeleer prioriteit moeten verlenen 
zodat andere diensten of technologieën 
zoveel mogelijk in dezelfde band kunnen 
bestaan.

Or. en

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 141
Erna Hennicot-Schoepges

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 

(22) Spectrumgebruikers zouden vrij 
moeten kunnen bepalen welke diensten zij 
via spectrum willen aanbieden afhankelijk 
van de overgangsmaatregelen in verband 
met eerder verworven rechten en de 
bepalingen van de nationale 
frequentieallocatieplannen en het 
reglement voor radiocommunicatie van de 
Internationale Telecommunicatie Unie 
(ITU). Uitzonderingen op het beginsel van 
dienstenneutraliteit die inhouden dat een 
specifieke dienst rekening moet houden 
met overwegingen van nationaal 
openbaar beleid of moet voldoen aan 
duidelijke doelstellingen van algemeen 
belang zoals bijvoorbeeld de veiligheid van 
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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 
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.

de mens, de noodzaak om sociale, 
regionale en territoriale samenhang te 
bevorderen, een efficiënt gebruik van 
radiofrequenties en een doeltreffend 
spectrumbeheer, moeten mogelijk zijn. 
Deze doelstellingen zouden ook de 
bevordering van een nationaal 
audiovisueel en mediabeleid en 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 of te verzekeren dat 
bovenstaande doelstellingen worden 
verwezenlijkt, 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.

Or. en

Motivering

De vraag of spectrum kan worden toegewezen op een dienstenneutrale wijze moet afhangen van 
een correcte afweging tussen algemeen belang en handelswaarde. In de praktijk sluit de 
Commissie zich aan bij deze aanpak, bijvoorbeeld in haar mededeling over het digitale dividend, 
waarin zij de toewijzing voorstelt van specifieke diensten aan specifieke spectrum(sub)banden.

Amendement 142
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Spectrumgebruikers zouden vrij (22) Spectrumgebruikers zouden vrij 
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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 
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 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, 
betere toegang tot de 
informatiemaatschappij voor alle burgers 
of het vermijden van een ondoelmatig 
gebruik van spectrum zouden alleen zijn 
toegestaan wanneer dit nodig en evenredig 
is. De doelstelling om voor betere toegang 
tot de informatiemaatschappij te zorgen 
houdt onder meer in dat ook in 
plattelandsgebieden mobiele 
breedbanddiensten worden verstrekt en 
dat de kwaliteit en bandbreedte van 
mobiele diensten voortdurend toenemen. 
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 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.

Or. de
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Motivering

Snelle toegang tot internet is van fundamenteel belang om de economische groei, innovatie en 
het sociale welzijn te vergroten. Een efficiënte breedbandinfrastructuur in plattelandsgebieden 
en een voortdurende toename van de kwaliteit van de dienstverlening en van voldoende 
beschikbare bandbreedte, alsmede mededinging op het gebied van infrastructuur zijn essentieel 
om voor betere toegang tot de informatiemaatschappij voor alle burgers te zorgen.

Amendement 143
Ján Hudacký

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 
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 

(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, 
betere toegang tot de 
informatiemaatschappij voor alle burgers 
of het vermijden van een ondoelmatig 
gebruik van spectrum zouden alleen zijn 
toegestaan wanneer dit nodig en evenredig 
is. De doelstelling om voor betere toegang 
tot de informatiemaatschappij voor alle 
burgers te zorgen houdt onder meer in dat 
ook in plattelandsgebieden mobiele 
elektronische 
breedbandcommunicatiediensten worden 
verstrekt en dat de kwaliteit  en 
bandbreedte van mobiele diensten 
voortdurend toenemen. 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 
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van radiofrequenties geen voorschriften 
bevatten wat betreft de inhoud.

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.

Or. en

Motivering

Snelle toegang tot het internet is van fundamenteel belang voor de groei, innovatie en het sociale 
welzijn. Een efficiënte breedbandinfrastructuur in plattelandsgebieden en een toename van de 
kwaliteit van de dienstverlening, alsmede mededinging op het gebied van de infrastructuur zijn 
belangrijk om de toegang tot de informatiemaatschappij voor alle burgers te verzekeren. 
Uitzonderingen op het beginsel van dienstenneutraliteit moeten dan ook mogelijk zijn om het 
algemeen belang te dienen en spectrum in banden beneden 1 GHz toe te wijzen voor de levering 
van mobiele diensten.

Amendement 144
Alexander Alvaro

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 

(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, 
betere toegang tot de 
informatiemaatschappij voor alle burgers 
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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 
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.

of het vermijden van een ondoelmatig 
gebruik van spectrum zouden alleen zijn 
toegestaan wanneer dit nodig en evenredig 
is. De doelstelling om voor betere toegang 
tot de informatiemaatschappij voor alle 
burgers te zorgen houdt met name in dat 
plattelandsgebieden van mobiele 
elektronischecommunicatiediensten via 
breedband worden voorzien en dat de 
kwaliteit van mobiele diensten en de 
bandbreedte voortdurend toenemen. 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 
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.

Or. en

Motivering

Snelle toegang tot internet is van fundamenteel belang om de economische groei, de innovatie en 
het maatschappelijk welzijn in Europa te vergroten. Een efficiënte breedbandinfrastructuur in 
plattelandsgebieden en een voortdurende toename van de kwaliteit van de dienstverlening en van 
de beschikbare bandbreedte, alsmede mededinging op het gebied van infrastructuur zijn 
belangrijke vereisten om voor betere toegang tot de informatiemaatschappij voor alle burgers te 
zorgen.
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Amendement 145
Angelika Niebler

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 
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.

(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, 
toegang tot mobiele breedbanddiensten in 
plattelandsgebieden 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 
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.

Or. de
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Motivering

Het is belangrijk de voorziening van mobiele breedbandverbindingen in plattelandsgebieden te 
garanderen.

Amendement 146
Rebecca Harms

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 toewijzingen van 
radiofrequenties om te zorgen voor het 
bevorderen van de doelstellingen van het 
cultuur- en mediabeleid zoals culturele en 
taalkundige diversiteit en pluralisme van de 
media in overeenstemming met hun 
nationale wetgeving, internationaal 
overeengekomen radiofrequentieschema’s 
en de algemene beginselen van de 
communautaire wetgeving.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt de Commissietekst verduidelijkt wat de bevoegdheden van de 
lidstaten betreft.

Amendement 147
Gunnar Hökmark

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 

(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 
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overeenstemming met hun nationale 
wetgeving.

overeenstemming met hun nationale 
wetgeving. Hierbij kunnen de lidstaten 
rekening houden met de culturele 
relevantie van bepaalde diensten en 
systemen voor op multimedia gebaseerde 
audio-, video- en live-producties, alsmede 
met de kansen die het digitale dividend op 
dit gebied biedt voor nieuwe technologie 
en nieuwe aanbieders.

Or. en

Amendement 148
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 
live- producties.

Or. en

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. 
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Amendement 149
Werner Langen

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. Deze doelstellingen moeten 
stroken met de andere doelstellingen van 
algemeen belang in overweging 22.

Or. de

Motivering

Met dit amendement wordt benadrukt dat er een evenwicht moet zijn tussen de doelstelling van 
bevordering door de lidstaten van culturele en taaldiversiteit en de andere doelstellingen in 
overweging 22. Dit is alleen al nodig omwille van de proportionaliteit, een van de meest 
essentiële principes in het Europees recht.

Amendement 150
Alexander Alvaro

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. De bedoelde doelstellingen 
moeten naar behoren worden aangepast 
aan de andere doelstellingen van 
algemeen belang in overweging 22.

Or. en
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Motivering

De bevordering van culturele en taaldiversiteit en van pluralisme in de media valt onder de 
bevoegdheid van de lidstaten. Deze hebben bijgevolg volstrekt het recht in uitzonderingen op het 
principe van dienstenneutraliteit te voorzien. De doelstelling in kwestie is evenwel niet 
belangrijker dan de andere doelstellingen van algemeen belang in overweging 22. Met dit 
amendement wordt verduidelijkt dat een elegant en juist evenwicht tussen deze gelijkwaardige 
doelstellingen van algemeen belang nodig is. Een andere regeling zou niet verenigbaar zijn met 
een basisprincipe in het Europees recht, het proportionaliteitsprincipe.

Amendement 151
Ján Hudacký

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. De bedoelde doelstellingen 
moeten naar behoren worden aangepast 
aan de andere doelstellingen van 
algemeen belang in overweging 22.

Or. en

Amendement 152
Erna Hennicot-Schoepges

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, het nationale audiovisueel en 
mediabeleid en pluralisme van de media in 
overeenstemming met hun nationale 



PE407.629v01-00 60/107 AM\725135NL.doc

NL

wetgeving.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten bevoegd zijn om de draagwijdte en de aard te definiëren van uitzonderingen 
wat het nationale audiovisueel en mediabeleid betreft.

Amendement 153
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Omdat de toewijzing van spectrum 
aan specifieke technologieën of diensten 
een uitzondering vormt wat betreft de 
beginselen van technologie- en 
dienstenneutraliteit en de regel dat 
aanbieders zelf de dienst die wordt 
verschaft of de technologie die wordt 
gebruikt kunnen kiezen, zou een voorstel 
voor een dergelijke toewijzing transparant 
moeten zijn en aan een openbare 
raadpleging moeten worden onderworpen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Omwille van de juridische samenhang met de amendementen op artikel 6, lid 1.

Amendement 154
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Omdat de toewijzing van spectrum 
aan specifieke technologieën of diensten 

Schrappen
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een uitzondering vormt wat betreft de 
beginselen van technologie- en 
dienstenneutraliteit en de regel dat 
aanbieders zelf de dienst die wordt 
verschaft of de technologie die wordt 
gebruikt kunnen kiezen, zou een voorstel 
voor een dergelijke toewijzing transparant 
moeten zijn en aan een openbare 
raadpleging moeten worden onderworpen.

Or. en

Motivering

Juridische samenhang voor de beginselen van technologie- en dienstenneutraliteit.

Amendement 155
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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(“Radiospectrumbeschikking”)1.

Or. en

Motivering

Om de juridische samenhang te garanderen met indieners voorstel voor een gewijzigd artikel 9 
quater.

Amendement 156
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Met het oog op de interne markt is 
wellicht ook een harmonisering op 
communautair niveau nodig van de 
identificatie van de handel in
frequentiebanden, de voorwaarden voor 
deze handel of de overgang van de handel 
in rechten in specifieke banden, een 
minimumformaat voor de handel in 
rechten, eisen die moeten instaan voor
centrale beschikbaarheid, toegankelijkheid 
en betrouwbaarheid van informatie die 
nodig is voor de handel in spectrum en de
eisen ter bescherming van de concurrentie 
en om het hamsteren van spectrum te 
voorkomen. De Commissie zou dan ook de 
bevoegdheid moeten krijgen om
uitvoeringsmaatregelen voor dergelijke
harmonisatie vast te stellen. Bij dergelijke 
uitvoeringsmaatregelen moet terdege in 
overweging worden genomen of 
individuele rechten op commerciële of 
niet-commerciële grondslag zijn verleend.

(27) Met het oog op de interne markt is 
wellicht ook de identificatie nodig van
verhandelbare frequentiebanden, eisen om
centrale beschikbaarheid en
toegankelijkheid te garanderen en eisen ter 
bescherming van de concurrentie en om het 
hamsteren van spectrum te voorkomen. De 
Commissie moet daarom overeenkomstig
de radiospectrumbeschikking 
(Beschikking nr. 676/2002/EG) de
bevoegdheid krijgen 
uitvoeringsmaatregelen voor deze
harmonisatie vast te stellen. Bij dergelijke 
uitvoeringsmaatregelen moet terdege in 
overweging worden genomen of 
individuele rechten op commerciële of 
niet-commerciële grondslag zijn verleend.

Or. en

Motivering

Maatregelen die nodig zijn voor spectrumcoördinatie op Europees niveau.
                                               
1 PB L 108 van 24.4.2002, blz. 1.
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Amendement 157
Gabriele Albertini

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, zonder 
negatieve gevolgen voor bestaande 
diensten. Om burgers van de lidstaten, met 
inbegrip van reizigers en gebruikers met 
een handicap in staat te stellen toegang te 
krijgen tot essentiële diensten, zoals 
grensoverschrijdende 
telefooninlichtingendiensten, zouden de 
bevoegdheden van de Commissie om 
technische uitvoeringsmaatregelen te 
nemen, daar waar nodig ook maatregelen 
om vlotte grensoverschrijdende toegang te 
bevorderen moeten bestrijken.

Or. en

Motivering

Geharmoniseerde Europese nummering zou grote voordelen hebben voor nieuwe pan-Europese 
diensten, maar een negatief effect in gevallen waar geliberaliseerd is zonder voorafgaande 
harmonisering, bijvoorbeeld telefooninlichtingendiensten.

Telefooninlichtingendiensten worden overeenkomstig overweging 11 van de 
universeledienstrichtlijn beschouwd als onmisbaar instrument voor toegang. Voor de 
bevordering van de interne markt is het essentieel dat de burger de mogelijkheid heeft om vanuit 
andere lidstaten toegang te krijgen tot zijn vaste inlichtingendienstenprovider, om informatie in 
zijn eigen taal te verkrijgen.
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Amendement 158
Stefano Zappalà

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, zonder 
negatieve gevolgen voor bestaande 
diensten. Om burgers van de lidstaten, met 
inbegrip van reizigers en gebruikers met 
een handicap in staat te stellen toegang te 
krijgen tot essentiële diensten, zoals 
grensoverschrijdende 
telefooninlichtingendiensten, zouden de 
bevoegdheden van de Commissie om 
technische uitvoeringsmaatregelen te 
nemen, daar waar nodig ook maatregelen 
om vlotte grensoverschrijdende toegang te 
bevorderen moeten bestrijken. 

Or. en

Motivering

Geharmoniseerde Europese nummering zou grote voordelen hebben voor nieuwe pan-Europese 
diensten, maar een negatief effect in gevallen waar geliberaliseerd is zonder voorafgaande 
harmonisering, bijvoorbeeld telefooninlichtingendiensten.

Telefooninlichtingendiensten worden overeenkomstig overweging 11 van de 
universeledienstrichtlijn beschouwd als onmisbaar instrument voor toegang. Voor de 
bevordering van de interne markt is het essentieel dat de burger de mogelijkheid heeft om vanuit 
andere lidstaten toegang te krijgen tot zijn vaste inlichtingendienstenprovider, om informatie in 
zijn eigen taal te verkrijgen.
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Amendement 159
Patrizia Toia

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 essentiële
diensten, zoals grensoverschrijdende 
telefooninlichtingendiensten, zouden de 
bevoegdheden van de Commissie om 
technische uitvoeringsmaatregelen te 
nemen, daar waar nodig ook maatregelen 
om vlotte grensoverschrijdende toegang te 
bevorderen moeten bestrijken.

Or. en

Motivering

Geharmoniseerde Europese nummering zou grote voordelen hebben voor nieuwe pan-Europese 
diensten, maar een negatief effect in gevallen, bijvoorbeeld telefooninlichtingendiensten, waar 
geliberaliseerd is zonder voorafgaande harmonisering en al aanzienlijk investeringen zijn 
gedaan in nationale telefoonnummerplannen en bijgevolg, in verschillende nummers in 
verschillende lidstaten. Voor de bevordering van de interne markt is het essentieel dat de burger 
de mogelijkheid heeft om vanuit andere lidstaten toegang te krijgen tot zijn vaste 
inlichtingendienstenprovider, om informatie in zijn eigen taal te verkrijgen.

Amendement 160
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Het is noodzakelijk de bevoegdheden (31) Het is noodzakelijk de bevoegdheden 
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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.

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 (bijvoorbeeld 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.

Or. en

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 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. Met het oog op 
een gelijk speelveld moet één regelgevingsaanpak gelden voor alle kabelgoten.
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Amendement 161
Anni Podimata

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.

Or. en

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 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 
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dan één speler toegang heeft tot infrastructuur om zijn diensten aan te bieden. Met het oog op 
een gelijk speelveld moet één regelgevingsaanpak gelden voor alle kabelgoten.

Amendement 162
Catherine Trautmann

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 eerlijke, efficiënte en 
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 
netwerkelementen en bijbehorende 
faciliteiten als 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, met name de invoering van 
nieuwe glasvezelnetwerken. Met name 
zouden de nationale regelgevende 
instanties de exploitanten verplichtingen 
moeten kunnen opleggen met betrekking 
tot de formulering van een 
referentieaanbod voor de verlening van 
toegang tot hun kabelgoten op eerlijke en 
niet discriminerende wijze. 

Or. en
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Motivering

Toevoegingen overeenkomstig de amendementen op artikel 12. Nieuwkomers moeten op eerlijke 
en niet-discriminerende wijze toegang tot de kabelgoten van exploitanten met aanmerkelijke 
macht op de markt krijgen. Zo wordt de mededinging op het gebied van infrastructuur en de 
overgang naar een volledig concurrerende markt bevorderd. Wat de invoering van nieuwe 
netwerken betreft, kan gezamenlijk gebruik van netwerkelementen en bijbehorende faciliteiten 
voor snellere invoering en beperktere financiële en milieu-impact zorgen.

Amendement 163
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

diensten. Omdat adequate beveiliging niet 
een eenmalige aangelegenheid is maar een 
voortdurend proces van toepassing, 
herziening en aanpassing, moeten 
aanbieders van elektronische 
communicatienetwerken en -diensten 
verplicht worden maatregelen te nemen om 
hun integriteit en veiligheid te beschermen, 
afgestemd op de ingeschatte risico's, 
waarbij terdege rekening wordt gehouden 
met de meest recente technische 
mogelijkheden.

Or. en

Motivering

Het ENISA blijft als enige bevoegd voor de veiligheid van netwerken en diensten.

Amendement 164
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het ENISA blijft als enige bevoegd voor de veiligheid van netwerken en diensten.

Amendement 165
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Uitvoerende bevoegdheid voor de nationale regelgevende instanties en de voorgestelde 
communicatieautoriteit van de Europese Unie zal geen tijdige en doeltreffende oplossingen 
opleveren. Een kostenvergoedingstelsel moet worden ingevoerd waar de Commissie technische 
uitvoeringsmaatregelen nodig acht. Tegelijk worden voor sector, regelgevers en Commissie adequate 
stimulansen gecreëerd om via zelfreguleringsmechanismen van de sector veiligheidsnormen te 
ontwikkelen en toe te passen.

Amendement 166
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Met functionele scheiding waarbij 
een verticaal geïntegreerde exploitant 
operationeel gescheiden bedrijfseenheden 
moet oprichten, wil men bewerkstelligen 
dat alle downstreamexploitanten, met 
inbegrip van de eigen 
downstreamafdelingen van de verticaal 
geïntegreerde exploitant, volledig 
gelijkwaardige toegangsproducten 
kunnen worden geleverd. Met functionele 
scheiding kan de concurrentie in 
verschillende relevante markten worden 
verbeterd door discriminatie minder 
aantrekkelijk te maken en door het 
makkelijker te maken om na te gaan of de 
niet-discriminatieverplichtingen worden 
nageleefd en door hierop toezicht te 
houden. In uitzonderlijke gevallen kan 
het worden toegestaan als instrument 
wanneer men er maar niet in slaagt 
binnen een redelijke termijn in 
verschillende markten een situatie te 
verwezenlijken waarin geen discriminatie 
plaatsvindt en waar geen of weinig 
vooruitzicht is op concurrentie op 
infrastructuurgebied en men reeds een 
beroep heeft gedaan op een of meer 
andere maatregelen die eerder geschikt 
werden geacht. Het is uiterst belangrijk 
ervoor te zorgen dat met het opleggen van 
dit instrument de prikkels van de 
onderneming in kwestie om te investeren 

Schrappen
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in haar netwerk niet worden weggenomen 
en negatieve gevolgen te voorkomen voor 
het welzijn van de consument. Het 
opleggen van functionele scheiding 
vereist een gecoördineerde analyse van 
verschillende relevante markten die 
verband houden met het toegangsnetwerk, 
in overeenstemming met de in artikel 16 
van de Kaderrichtlijn beschreven 
marktanalyseprocedure. Bij het uitvoeren 
van de marktanalyse en het bepalen van 
de details van de maatregel, moeten de 
nationale regelgevende instanties met 
name aandacht besteden aan de 
producten die door de afzonderlijke 
bedrijfseenheden worden beheerd, 
rekening houdend met de uitrol van de 
netwerken en de mate van technologische 
vooruitgang, die van invloed kunnen zijn 
op de substitueerbaarheid van vaste en 
draadloze diensten. Om verstoring van de 
concurrentie op de interne markt te 
vermijden is voorafgaande goedkeuring 
van de voorstellen voor functionele 
scheiding door de Commissie vereist.

Or. de

Motivering

De functionele scheiding van verticaal geïntegreerde telecommunicatieondernemingen is een 
verregaande en disproportionele ingreep in de rechten van bedrijven. Een zo drastisch 
instrument om mededinging te garanderen zou alleen nodig zijn, als de regulering van de 
toegangsmarkten tot nu toe had gefaald of het risico liep te falen. In werkelijkheid is zelfs de 
Commissie er niet in geslaagd dit falen vast te stellen. Integendeel, de bestaande regelingen 
garanderen voldoende toegang voor concurrenten tot de infrastructuur van een 
netwerkexploitant met aanmerkelijke macht op de markt.

Amendement 167
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Met functionele scheiding waarbij een 
verticaal geïntegreerde exploitant 

(43) Met functionele scheiding waarbij een 
verticaal geïntegreerde exploitant 
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operationeel gescheiden bedrijfseenheden 
moet oprichten, wil men bewerkstelligen 
dat alle downstreamexploitanten, met 
inbegrip van de eigen 
downstreamafdelingen van de verticaal 
geïntegreerde exploitant, volledig 
gelijkwaardige toegangsproducten kunnen 
worden geleverd. Met functionele 
scheiding kan de concurrentie in 
verschillende relevante markten worden 
verbeterd door discriminatie minder 
aantrekkelijk te maken en door het 
makkelijker te maken om na te gaan of de 
niet-discriminatieverplichtingen worden 
nageleefd en door hierop toezicht te 
houden. In uitzonderlijke gevallen kan het 
worden toegestaan als instrument 
wanneer men er maar niet in slaagt 
binnen een redelijke termijn in 
verschillende markten een situatie te 
verwezenlijken waarin geen discriminatie 
plaatsvindt en waar geen of weinig 
vooruitzicht is op concurrentie op 
infrastructuurgebied en men reeds een 
beroep heeft gedaan op een of meer 
andere maatregelen die eerder geschikt 
werden geacht. Het is uiterst belangrijk 
ervoor te zorgen dat met het opleggen van 
dit instrument de prikkels van de 
onderneming in kwestie om te investeren 
in haar netwerk niet worden weggenomen 
en negatieve gevolgen te voorkomen voor 
het welzijn van de consument. Het 
opleggen van functionele scheiding 
vereist een gecoördineerde analyse van 
verschillende relevante markten die 
verband houden met het toegangsnetwerk, 
in overeenstemming met de in artikel 16 
van de Kaderrichtlijn beschreven 
marktanalyseprocedure. Bij het uitvoeren 
van de marktanalyse en het bepalen van 
de details van de maatregel, moeten de 
nationale regelgevende instanties met 
name aandacht besteden aan de 
producten die door de afzonderlijke 
bedrijfseenheden worden beheerd, 
rekening houdend met de uitrol van de 
netwerken en de mate van technologische 
vooruitgang, die van invloed kunnen zijn 
op de substitueerbaarheid van vaste en 

operationeel gescheiden bedrijfseenheden 
moet oprichten, wil men bewerkstelligen 
dat alle downstreamexploitanten, met 
inbegrip van de eigen 
downstreamafdelingen van de verticaal 
geïntegreerde exploitant, volledig 
gelijkwaardige toegangsproducten kunnen 
worden geleverd. Met functionele 
scheiding kan de concurrentie in 
verschillende relevante markten worden 
verbeterd door discriminatie minder 
aantrekkelijk te maken en door het 
makkelijker te maken om na te gaan of de 
niet-discriminatieverplichtingen worden 
nageleefd en door hierop toezicht te 
houden. Om verstoring van de concurrentie 
op de interne markt te vermijden is 
voorafgaande goedkeuring van de 
voorstellen voor functionele scheiding door 
de Commissie vereist.
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draadloze diensten. Om verstoring van de 
concurrentie op de interne markt te 
vermijden is voorafgaande goedkeuring 
van de voorstellen voor functionele 
scheiding door de Commissie vereist.

Or. en

Motivering

Functionele scheiding is al een geaccepteerde realiteit in sommige lidstaten; oplossingen 
opleggen in "uitzonderlijke gevallen" is een interessant idee, dat evenwel opnieuw moet worden 
bekeken in 2014, wanneer de evaluatie plaatsheeft. Op dat moment zal duidelijker zijn hoe 
functionele scheiding leidt tot meer mededinging en tegelijk investeringen in nieuwe 
infrastructuur mogelijk maakt.

Amendement 168
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Met functionele scheiding waarbij een 
verticaal geïntegreerde exploitant 
operationeel gescheiden bedrijfseenheden 
moet oprichten, wil men bewerkstelligen 
dat alle downstreamexploitanten, met 
inbegrip van de eigen 
downstreamafdelingen van de verticaal 
geïntegreerde exploitant, volledig 
gelijkwaardige toegangsproducten kunnen 
worden geleverd. Met functionele 
scheiding kan de concurrentie in 
verschillende relevante markten worden 
verbeterd door discriminatie minder 
aantrekkelijk te maken en door het 
makkelijker te maken om na te gaan of de 
niet-discriminatieverplichtingen worden 
nageleefd en door hierop toezicht te 
houden. In uitzonderlijke gevallen kan het
worden toegestaan als instrument wanneer 
men er maar niet in slaagt binnen een 
redelijke termijn in verschillende markten 
een situatie te verwezenlijken waarin geen 
discriminatie plaatsvindt en waar geen of 
weinig vooruitzicht is op concurrentie op 

Met functionele scheiding waarbij een 
verticaal geïntegreerde exploitant 
operationeel gescheiden bedrijfseenheden 
moet oprichten, wil men in uitzonderlijke 
gevallen waar de doelstellingen in artikel 
8 van de kaderrichtlijn met de bestaande 
oplossingen niet worden gehaald,
bewerkstelligen dat alle 
downstreamexploitanten, met inbegrip van 
de eigen downstreamafdelingen van de 
verticaal geïntegreerde exploitant, volledig 
gelijkwaardige toegangsproducten kunnen 
worden geleverd. Zij kan worden 
toegestaan als instrument wanneer is 
bewezen dat men er aanhoudend niet in 
slaagt binnen een redelijke termijn in 
verschillende markten een situatie te 
verwezenlijken waarin geen discriminatie 
plaatsvindt en waar geen of weinig 
vooruitzicht is op concurrentie op 
infrastructuurgebied en men reeds een 
beroep heeft gedaan op een of meer andere 
maatregelen die eerder geschikt werden 
geacht overeenkomstig de beste praktijken 
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infrastructuurgebied en men reeds een 
beroep heeft gedaan op een of meer andere 
maatregelen die eerder geschikt werden 
geacht. Het is uiterst belangrijk ervoor te 
zorgen dat met het opleggen van dit 
instrument de prikkels van de onderneming 
in kwestie om te investeren in haar netwerk 
niet worden weggenomen en negatieve 
gevolgen te voorkomen voor het welzijn 
van de consument. Het opleggen van 
functionele scheiding vereist een 
gecoördineerde analyse van verschillende 
relevante markten die verband houden met 
het toegangsnetwerk, in overeenstemming 
met de in artikel 16 van de Kaderrichtlijn 
beschreven marktanalyseprocedure. Bij het 
uitvoeren van de marktanalyse en het 
bepalen van de details van de maatregel, 
moeten de nationale regelgevende 
instanties met name aandacht besteden aan 
de producten die door de afzonderlijke 
bedrijfseenheden worden beheerd, 
rekening houdend met de uitrol van de 
netwerken en de mate van technologische 
vooruitgang, die van invloed kunnen zijn 
op de substitueerbaarheid van vaste en 
draadloze diensten. Om verstoring van de 
concurrentie op de interne markt te 
vermijden is voorafgaande goedkeuring 
van de voorstellen voor functionele 
scheiding door de Commissie vereist.

van de Europese nationale regelgevende 
instanties voor de toepassing en 
handhaving van niet-
discriminatieverplichtingen. Bij de 
beoordeling van het vooruitzicht op 
mededinging op infrastructuurgebied 
moet ten volle rekening worden gehouden 
met de bestaande mededinging op 
infrastructuurgebied in bepaalde 
geografische delen van een gebied 
waarvoor de functionele scheiding zou 
gelden en met de technologische 
ontwikkelingen die mededinging op 
infrastructuurgebied elders in 
vergelijkbare omstandigheden mogelijk 
hebben gemaakt. Het is bovendien uiterst 
belangrijk ervoor te zorgen dat met het 
opleggen van dit instrument de prikkels 
van de onderneming in kwestie om te 
investeren in haar netwerk niet worden 
weggenomen en negatieve gevolgen te 
voorkomen voor het welzijn van de 
consument. Het opleggen van functionele 
scheiding vereist een gecoördineerde 
analyse van verschillende relevante 
markten die verband houden met het 
toegangsnetwerk, in overeenstemming met 
de in artikel 16 van de Kaderrichtlijn 
beschreven marktanalyseprocedure. Bij het 
uitvoeren van de marktanalyse en het 
bepalen van de details van de maatregel, 
moeten de nationale regelgevende 
instanties met name aandacht besteden aan 
de producten die door de afzonderlijke 
bedrijfseenheden worden beheerd, 
rekening houdend met de uitrol van de 
netwerken en de mate van technologische 
vooruitgang, die van invloed kunnen zijn 
op de substitueerbaarheid van vaste en 
draadloze diensten. Om verstoring van de 
concurrentie op de interne markt te 
vermijden is voorafgaande goedkeuring 
van de voorstellen voor functionele 
scheiding door de Commissie vereist.

Or. en
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Amendement 169
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Met functionele scheiding waarbij een 
verticaal geïntegreerde exploitant 
operationeel gescheiden bedrijfseenheden 
moet oprichten, wil men bewerkstelligen 
dat alle downstreamexploitanten, met 
inbegrip van de eigen 
downstreamafdelingen van de verticaal 
geïntegreerde exploitant, volledig 
gelijkwaardige toegangsproducten kunnen 
worden geleverd. Met functionele 
scheiding kan de concurrentie in 
verschillende relevante markten worden 
verbeterd door discriminatie minder 
aantrekkelijk te maken en door het 
makkelijker te maken om na te gaan of de 
niet-discriminatieverplichtingen worden 
nageleefd en door hierop toezicht te 
houden. In uitzonderlijke gevallen kan het
worden toegestaan als instrument wanneer
men er maar niet in slaagt binnen een 
redelijke termijn in verschillende markten 
een situatie te verwezenlijken waarin geen 
discriminatie plaatsvindt en waar geen of 
weinig vooruitzicht is op concurrentie op 
infrastructuurgebied en men reeds een 
beroep heeft gedaan op een of meer 
andere maatregelen die eerder geschikt 
werden geacht. Het is uiterst belangrijk 
ervoor te zorgen dat met het opleggen van 
dit instrument de prikkels van de 
onderneming in kwestie om te investeren 
in haar netwerk niet worden weggenomen 
en negatieve gevolgen te voorkomen voor 
het welzijn van de consument. Het 
opleggen van functionele scheiding vereist 
een gecoördineerde analyse van
verschillende relevante markten die 
verband houden met het toegangsnetwerk, 
in overeenstemming met de in artikel 16 
van de Kaderrichtlijn beschreven 
marktanalyseprocedure. Bij het uitvoeren 
van de marktanalyse en het bepalen van de 

(43) Met functionele scheiding waarbij een 
verticaal geïntegreerde exploitant 
operationeel gescheiden bedrijfseenheden 
moet oprichten, wil men bewerkstelligen 
dat alle downstreamexploitanten, met 
inbegrip van de eigen 
downstreamafdelingen van de verticaal 
geïntegreerde exploitant, volledig 
gelijkwaardige toegangsproducten kunnen 
worden geleverd. Met functionele 
scheiding kan de concurrentie in 
verschillende relevante markten worden 
verbeterd door discriminatie minder 
aantrekkelijk te maken en door het 
makkelijker te maken om na te gaan of de 
niet-discriminatieverplichtingen worden 
nageleefd en door hierop toezicht te 
houden. Zij kan worden toegestaan als 
instrument wanneer zij ertoe zou bijdragen
binnen een redelijke termijn in 
verschillende markten een situatie te 
verwezenlijken waarin geen discriminatie 
plaatsvindt en waar geen of weinig 
vooruitzicht is op effectieve concurrentie. 
Het is uiterst belangrijk ervoor te zorgen 
dat met het opleggen van dit instrument de 
prikkels van de onderneming in kwestie 
om te investeren in haar netwerk niet 
worden weggenomen en negatieve
gevolgen te voorkomen voor het welzijn 
van de consument. Het opleggen van 
functionele scheiding vereist een analyse 
van een relevante markt die verband houdt
met het toegangsnetwerk, in 
overeenstemming met de in artikel 16 van 
de Kaderrichtlijn beschreven
marktanalyseprocedure. Bij het uitvoeren 
van de marktanalyse en het bepalen van de 
details van de maatregel, moeten de 
nationale regelgevende instanties met name 
aandacht besteden aan de producten die 
door de afzonderlijke bedrijfseenheden 
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details van de maatregel, moeten de 
nationale regelgevende instanties met name 
aandacht besteden aan de producten die 
door de afzonderlijke bedrijfseenheden 
worden beheerd, rekening houdend met de 
uitrol van de netwerken en de mate van 
technologische vooruitgang, die van 
invloed kunnen zijn op de 
substitueerbaarheid van vaste en draadloze 
diensten. Om verstoring van de 
concurrentie op de interne markt te 
vermijden is voorafgaande goedkeuring 
van de voorstellen voor functionele 
scheiding door de Commissie vereist.

worden beheerd, rekening houdend met de 
uitrol van de netwerken en de mate van 
technologische vooruitgang, die van 
invloed kunnen zijn op de 
substitueerbaarheid van vaste en draadloze 
diensten. Om verstoring van de 
concurrentie op de interne markt te 
vermijden is voorafgaande goedkeuring 
van de voorstellen voor functionele 
scheiding door de Commissie vereist.

Or. en

Motivering

Aangezien functionele scheiding een middel kan zijn om handhaving voor de nationale 
regelgevinde instanties eenvoudiger te maken, zouden regelgevers deze maatregel moeten 
kunnen gebruiken op basis van een toekomstgericht plan (voor ernstige blijvende knelpunten) 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 "effectieve"concurrentie te verwijzen, omdat er een vorm van 
infrastructuurconcurrentie kan bestaan die onvoldoende is om een daadwerkelijke beperking op 
te leveren (zoals in het Verenigd Koninkrijk).

Amendement 170
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Met functionele scheiding waarbij een 
verticaal geïntegreerde exploitant 
operationeel gescheiden bedrijfseenheden 
moet oprichten, wil men bewerkstelligen 
dat alle downstreamexploitanten, met 
inbegrip van de eigen 
downstreamafdelingen van de verticaal 
geïntegreerde exploitant, volledig 
gelijkwaardige toegangsproducten kunnen 
worden geleverd. Met functionele 
scheiding kan de concurrentie in 
verschillende relevante markten worden 

(43) Met functionele scheiding waarbij een 
verticaal geïntegreerde exploitant 
operationeel gescheiden bedrijfseenheden 
moet oprichten, wil men bewerkstelligen 
dat alle downstreamexploitanten, met 
inbegrip van de eigen 
downstreamafdelingen van de verticaal 
geïntegreerde exploitant, volledig 
gelijkwaardige toegangsproducten kunnen 
worden geleverd. Met functionele 
scheiding kan de concurrentie in 
verschillende relevante markten worden 
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verbeterd door discriminatie minder 
aantrekkelijk te maken en door het 
makkelijker te maken om na te gaan of de 
niet-discriminatieverplichtingen worden 
nageleefd en door hierop toezicht te 
houden. In uitzonderlijke gevallen kan het
worden toegestaan als instrument wanneer
men er maar niet in slaagt binnen een 
redelijke termijn in verschillende markten 
een situatie te verwezenlijken waarin geen 
discriminatie plaatsvindt en waar geen of 
weinig vooruitzicht is op concurrentie op 
infrastructuurgebied en men reeds een 
beroep heeft gedaan op een of meer 
andere maatregelen die eerder geschikt 
werden geacht. Het is uiterst belangrijk 
ervoor te zorgen dat met het opleggen van 
dit instrument de prikkels van de 
onderneming in kwestie om te investeren 
in haar netwerk niet worden weggenomen 
en negatieve gevolgen te voorkomen voor 
het welzijn van de consument. Het 
opleggen van functionele scheiding vereist 
een gecoördineerde analyse van 
verschillende relevante markten die 
verband houden met het toegangsnetwerk, 
in overeenstemming met de in artikel 16 
van de Kaderrichtlijn beschreven 
marktanalyseprocedure. Bij het uitvoeren 
van de marktanalyse en het bepalen van de 
details van de maatregel, moeten de 
nationale regelgevende instanties met name 
aandacht besteden aan de producten die 
door de afzonderlijke bedrijfseenheden 
worden beheerd, rekening houdend met de 
uitrol van de netwerken en de mate van 
technologische vooruitgang, die van 
invloed kunnen zijn op de 
substitueerbaarheid van vaste en draadloze 
diensten. Om verstoring van de 
concurrentie op de interne markt te 
vermijden is voorafgaande goedkeuring 
van de voorstellen voor functionele 
scheiding door de Commissie vereist.

verbeterd door discriminatie minder 
aantrekkelijk te maken en door het 
makkelijker te maken om na te gaan of de 
niet-discriminatieverplichtingen worden 
nageleefd en door hierop toezicht te 
houden. In uitzonderlijke gevallen kan zij
worden toegestaan als instrument wanneer
zij ertoe zou bijdragen binnen een 
redelijke termijn in verschillende markten 
een situatie te verwezenlijken waarin geen 
discriminatie plaatsvindt en waar geen of 
weinig vooruitzicht is op effectieve
concurrentie. Het is uiterst belangrijk 
ervoor te zorgen dat met het opleggen van 
dit instrument de prikkels van de 
onderneming in kwestie om te investeren 
in haar netwerk niet worden weggenomen 
en negatieve gevolgen te voorkomen voor 
het welzijn van de consument. Het 
opleggen van functionele scheiding vereist 
een gecoördineerde analyse van 
verschillende relevante markten die 
verband houden met het toegangsnetwerk, 
in overeenstemming met de in artikel 16 
van de Kaderrichtlijn beschreven 
marktanalyseprocedure. Bij het uitvoeren 
van de marktanalyse en het bepalen van de 
details van de maatregel, moeten de 
nationale regelgevende instanties met name 
aandacht besteden aan de producten die 
door de afzonderlijke bedrijfseenheden 
worden beheerd, rekening houdend met de 
uitrol van de netwerken en de mate van 
technologische vooruitgang, die van 
invloed kunnen zijn op de 
substitueerbaarheid van vaste en draadloze 
diensten. Om verstoring van de 
concurrentie op de interne markt te 
vermijden is voorafgaande goedkeuring 
van de voorstellen voor functionele 
scheiding door de Commissie vereist.

Or. en
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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 (voor ernstige blijvende knelpunten) 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 "effectieve"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 (zoals in het Verenigd Koninkrijk).

Amendement 171
Mary Honeyball

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Met functionele scheiding waarbij een 
verticaal geïntegreerde exploitant 
operationeel gescheiden bedrijfseenheden 
moet oprichten, wil men bewerkstelligen 
dat alle downstreamexploitanten, met 
inbegrip van de eigen 
downstreamafdelingen van de verticaal 
geïntegreerde exploitant, volledig 
gelijkwaardige toegangsproducten kunnen 
worden geleverd. Met functionele 
scheiding kan de concurrentie in 
verschillende relevante markten worden 
verbeterd door discriminatie minder 
aantrekkelijk te maken en door het 
makkelijker te maken om na te gaan of de 
niet-discriminatieverplichtingen worden 
nageleefd en door hierop toezicht te 
houden. In uitzonderlijke gevallen kan het
worden toegestaan als instrument wanneer
men er maar niet in slaagt binnen een 
redelijke termijn in verschillende markten 
een situatie te verwezenlijken waarin geen 
discriminatie plaatsvindt en waar geen of 
weinig vooruitzicht is op concurrentie op 
infrastructuurgebied en men reeds een 
beroep heeft gedaan op een of meer andere 
maatregelen die eerder geschikt werden 
geacht. Het is uiterst belangrijk ervoor te 
zorgen dat met het opleggen van dit 
instrument de prikkels van de onderneming 

(43) Met functionele scheiding waarbij een 
verticaal geïntegreerde exploitant 
operationeel gescheiden bedrijfseenheden 
moet oprichten, wil men bewerkstelligen 
dat alle downstreamexploitanten, met 
inbegrip van de eigen 
downstreamafdelingen van de verticaal 
geïntegreerde exploitant, volledig 
gelijkwaardige toegangsproducten kunnen 
worden geleverd. Met functionele 
scheiding kan de concurrentie in 
verschillende relevante markten worden 
verbeterd door discriminatie minder 
aantrekkelijk te maken en door het 
makkelijker te maken om na te gaan of de 
niet-discriminatieverplichtingen worden 
nageleefd en door hierop toezicht te 
houden. In uitzonderlijke gevallen kan zij
worden toegestaan als instrument wanneer
zij ertoe zou bijdragen binnen een 
redelijke termijn in verschillende markten 
een situatie te verwezenlijken waarin geen 
discriminatie plaatsvindt en waar geen of 
weinig vooruitzicht is op effectieve
concurrentie en men reeds een beroep heeft 
gedaan op een of meer andere maatregelen 
die eerder geschikt werden geacht. Het is 
uiterst belangrijk ervoor te zorgen dat met 
het opleggen van dit instrument de prikkels 
van de onderneming in kwestie om te 
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in kwestie om te investeren in haar netwerk 
niet worden weggenomen en negatieve 
gevolgen te voorkomen voor het welzijn 
van de consument. Het opleggen van 
functionele scheiding vereist een 
gecoördineerde analyse van verschillende 
relevante markten die verband houden met 
het toegangsnetwerk, in overeenstemming 
met de in artikel 16 van de Kaderrichtlijn 
beschreven marktanalyseprocedure. Bij het 
uitvoeren van de marktanalyse en het 
bepalen van de details van de maatregel, 
moeten de nationale regelgevende 
instanties met name aandacht besteden aan 
de producten die door de afzonderlijke 
bedrijfseenheden worden beheerd, 
rekening houdend met de uitrol van de 
netwerken en de mate van technologische 
vooruitgang, die van invloed kunnen zijn 
op de substitueerbaarheid van vaste en 
draadloze diensten. Om verstoring van de 
concurrentie op de interne markt te 
vermijden is voorafgaande goedkeuring 
van de voorstellen voor functionele 
scheiding door de Commissie vereist.

investeren in haar netwerk niet worden 
weggenomen en negatieve gevolgen te 
voorkomen voor het welzijn van de 
consument. Het opleggen van functionele 
scheiding vereist een gecoördineerde 
analyse van verschillende relevante 
markten die verband houden met het 
toegangsnetwerk, in overeenstemming met 
de in artikel 16 van de Kaderrichtlijn 
beschreven marktanalyseprocedure. Bij het 
uitvoeren van de marktanalyse en het 
bepalen van de details van de maatregel, 
moeten de nationale regelgevende 
instanties met name aandacht besteden aan 
de producten die door de afzonderlijke 
bedrijfseenheden worden beheerd, 
rekening houdend met de uitrol van de 
netwerken en de mate van technologische 
vooruitgang, die van invloed kunnen zijn 
op de substitueerbaarheid van vaste en 
draadloze diensten. Om verstoring van de 
concurrentie op de interne markt te 
vermijden is voorafgaande goedkeuring 
van de voorstellen voor functionele 
scheiding door de Commissie vereist.

Or. en

Amendement 172
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Met functionele scheiding waarbij een 
verticaal geïntegreerde exploitant 
operationeel gescheiden bedrijfseenheden 
moet oprichten, wil men bewerkstelligen 
dat alle downstreamexploitanten, met 
inbegrip van de eigen 
downstreamafdelingen van de verticaal 
geïntegreerde exploitant, volledig 
gelijkwaardige toegangsproducten kunnen 
worden geleverd. Met functionele 
scheiding kan de concurrentie in 
verschillende relevante markten worden 

(43) Met functionele scheiding waarbij een 
verticaal geïntegreerde exploitant 
operationeel gescheiden bedrijfseenheden 
moet oprichten, wil men bewerkstelligen 
dat alle downstreamexploitanten, met 
inbegrip van de eigen 
downstreamafdelingen van de verticaal 
geïntegreerde exploitant, volledig 
gelijkwaardige toegangsproducten kunnen 
worden geleverd. Met functionele 
scheiding kan de concurrentie in 
verschillende relevante markten worden 
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verbeterd door discriminatie minder 
aantrekkelijk te maken en door het 
makkelijker te maken om na te gaan of de 
niet-discriminatieverplichtingen worden 
nageleefd en door hierop toezicht te 
houden. In uitzonderlijke gevallen kan het
worden toegestaan als instrument wanneer
men er maar niet in slaagt binnen een 
redelijke termijn in verschillende markten 
een situatie te verwezenlijken waarin geen 
discriminatie plaatsvindt en waar geen of 
weinig vooruitzicht is op concurrentie op 
infrastructuurgebied en men reeds een 
beroep heeft gedaan op een of meer 
andere maatregelen die eerder geschikt 
werden geacht. Het is uiterst belangrijk 
ervoor te zorgen dat met het opleggen van 
dit instrument de prikkels van de 
onderneming in kwestie om te investeren 
in haar netwerk niet worden weggenomen 
en negatieve gevolgen te voorkomen voor 
het welzijn van de consument. Het 
opleggen van functionele scheiding vereist 
een gecoördineerde analyse van 
verschillende relevante markten die 
verband houden met het toegangsnetwerk, 
in overeenstemming met de in artikel 16 
van de Kaderrichtlijn beschreven 
marktanalyseprocedure. Bij het uitvoeren 
van de marktanalyse en het bepalen van de 
details van de maatregel, moeten de 
nationale regelgevende instanties met name 
aandacht besteden aan de producten die 
door de afzonderlijke bedrijfseenheden 
worden beheerd, rekening houdend met de 
uitrol van de netwerken en de mate van 
technologische vooruitgang, die van 
invloed kunnen zijn op de 
substitueerbaarheid van vaste en draadloze 
diensten. Om verstoring van de 
concurrentie op de interne markt te 
vermijden is voorafgaande goedkeuring 
van de voorstellen voor functionele 
scheiding door de Commissie vereist.

verbeterd door discriminatie minder 
aantrekkelijk te maken en door het 
makkelijker te maken om na te gaan of de 
niet-discriminatieverplichtingen worden 
nageleefd en door hierop toezicht te 
houden. In uitzonderlijke gevallen kan zij
worden toegestaan als instrument wanneer
zij ertoe zou bijdragen binnen een 
redelijke termijn in verschillende markten 
een situatie te verwezenlijken waarin geen 
discriminatie plaatsvindt en waar geen of 
weinig vooruitzicht is op effectieve
concurrentie. Het is uiterst belangrijk
ervoor te zorgen dat met het opleggen van 
dit instrument de prikkels van de 
onderneming in kwestie om te investeren 
in haar netwerk niet worden weggenomen 
en negatieve gevolgen te voorkomen voor 
het welzijn van de consument. Het 
opleggen van functionele scheiding vereist 
een gecoördineerde analyse van 
verschillende relevante markten die 
verband houden met het toegangsnetwerk, 
in overeenstemming met de in artikel 16 
van de Kaderrichtlijn beschreven 
marktanalyseprocedure. Bij het uitvoeren 
van de marktanalyse en het bepalen van de 
details van de maatregel, moeten de 
nationale regelgevende instanties met name 
aandacht besteden aan de producten die 
door de afzonderlijke bedrijfseenheden 
worden beheerd, rekening houdend met de 
uitrol van de netwerken en de mate van 
technologische vooruitgang, die van 
invloed kunnen zijn op de 
substitueerbaarheid van vaste en draadloze 
diensten. Om verstoring van de 
concurrentie op de interne markt te 
vermijden is voorafgaande goedkeuring 
van de voorstellen voor functionele 
scheiding door de Commissie vereist.

Or. en
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Motivering

De harmonisatiemaatregelen waarin dit artikel voorziet, hebben wel een uitvoeringskarakter, 
maar zijn bedoeld om fundamentele aspecten van het spectrumbeheer te regelen. Daarom is het 
van het grootste belang de harmonisatieactie van de Commissie te ondersteunen met een 
gedetailleerde beoordeling van de technische en operationele haalbaarheid en impact van de 
maatregelen in kwestie, die moet worden uitgevoerd door bevoegde internationale technische 
organen als de CEPT/ECC en het ETSI. Voorts vereisen de principes inzake betere regelgeving 
dat de Commissie optreedt op transparante wijze en dat zij de belanghebbende marktspelers 
uitgebreid raadpleegt.

Amendement 173
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Met functionele scheiding waarbij een 
verticaal geïntegreerde exploitant 
operationeel gescheiden bedrijfseenheden 
moet oprichten, wil men bewerkstelligen 
dat alle downstreamexploitanten, met 
inbegrip van de eigen 
downstreamafdelingen van de verticaal 
geïntegreerde exploitant, volledig 
gelijkwaardige toegangsproducten kunnen 
worden geleverd. Met functionele 
scheiding kan de concurrentie in 
verschillende relevante markten worden 
verbeterd door discriminatie minder 
aantrekkelijk te maken en door het 
makkelijker te maken om na te gaan of de 
niet-discriminatieverplichtingen worden 
nageleefd en door hierop toezicht te 
houden. In uitzonderlijke gevallen kan het
worden toegestaan als instrument wanneer
men er maar niet in slaagt binnen een 
redelijke termijn in verschillende markten 
een situatie te verwezenlijken waarin geen 
discriminatie plaatsvindt en waar geen of 
weinig vooruitzicht is op concurrentie op 
infrastructuurgebied en men reeds een 
beroep heeft gedaan op een of meer 
andere maatregelen die eerder geschikt 
werden geacht. Het is uiterst belangrijk 
ervoor te zorgen dat met het opleggen van 
dit instrument de prikkels van de 

(43) Met functionele scheiding waarbij een 
verticaal geïntegreerde exploitant 
operationeel gescheiden bedrijfseenheden 
moet oprichten, wil men bewerkstelligen 
dat alle downstreamexploitanten, met 
inbegrip van de eigen 
downstreamafdelingen van de verticaal 
geïntegreerde exploitant, volledig 
gelijkwaardige toegangsproducten kunnen 
worden geleverd. Met functionele 
scheiding kan de concurrentie in 
verschillende relevante markten worden 
verbeterd door discriminatie minder 
aantrekkelijk te maken en door het 
makkelijker te maken om na te gaan of de 
niet-discriminatieverplichtingen worden 
nageleefd en door hierop toezicht te 
houden. In uitzonderlijke gevallen kan zij
worden toegestaan als instrument wanneer
zij ertoe zou bijdragen binnen een 
redelijke termijn in verschillende markten 
een situatie te verwezenlijken waarin geen 
discriminatie plaatsvindt en waar geen of 
weinig vooruitzicht is op effectieve
concurrentie. Het is uiterst belangrijk 
ervoor te zorgen dat met het opleggen van 
dit instrument de prikkels van de 
onderneming in kwestie om te investeren 
in haar netwerk niet worden weggenomen 
en negatieve gevolgen te voorkomen voor 



PE407.629v01-00 84/107 AM\725135NL.doc

NL

onderneming in kwestie om te investeren 
in haar netwerk niet worden weggenomen 
en negatieve gevolgen te voorkomen voor 
het welzijn van de consument. Het 
opleggen van functionele scheiding vereist 
een gecoördineerde analyse van 
verschillende relevante markten die 
verband houden met het toegangsnetwerk, 
in overeenstemming met de in artikel 16 
van de Kaderrichtlijn beschreven 
marktanalyseprocedure. Bij het uitvoeren 
van de marktanalyse en het bepalen van de 
details van de maatregel, moeten de 
nationale regelgevende instanties met name 
aandacht besteden aan de producten die 
door de afzonderlijke bedrijfseenheden 
worden beheerd, rekening houdend met de 
uitrol van de netwerken en de mate van 
technologische vooruitgang, die van 
invloed kunnen zijn op de 
substitueerbaarheid van vaste en draadloze 
diensten. Om verstoring van de 
concurrentie op de interne markt te 
vermijden is voorafgaande goedkeuring 
van de voorstellen voor functionele 
scheiding door de Commissie vereist.

het welzijn van de consument. Het 
opleggen van functionele scheiding vereist 
een gecoördineerde analyse van 
verschillende relevante markten die 
verband houden met het toegangsnetwerk, 
in overeenstemming met de in artikel 16 
van de Kaderrichtlijn beschreven 
marktanalyseprocedure. Bij het uitvoeren 
van de marktanalyse en het bepalen van de 
details van de maatregel, moeten de 
nationale regelgevende instanties met name 
aandacht besteden aan de producten die 
door de afzonderlijke bedrijfseenheden 
worden beheerd, rekening houdend met de 
uitrol van de netwerken en de mate van 
technologische vooruitgang, die van 
invloed kunnen zijn op de 
substitueerbaarheid van vaste en draadloze 
diensten. Om verstoring van de 
concurrentie op de interne markt te 
vermijden is voorafgaande goedkeuring 
van de voorstellen voor functionele 
scheiding door de Commissie vereist.

Or. en

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 (voor ernstige blijvende knelpunten) en 
niet pas na langdurig falen van de handhaving.

Amendement 174
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Met functionele scheiding waarbij een 
verticaal geïntegreerde exploitant 
operationeel gescheiden bedrijfseenheden 
moet oprichten, wil men bewerkstelligen 

(43) Met functionele scheiding waarbij een 
verticaal geïntegreerde exploitant 
operationeel gescheiden bedrijfseenheden 
moet oprichten, wil men bewerkstelligen 
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dat alle downstreamexploitanten, met 
inbegrip van de eigen 
downstreamafdelingen van de verticaal 
geïntegreerde exploitant, volledig 
gelijkwaardige toegangsproducten kunnen 
worden geleverd. Met functionele 
scheiding kan de concurrentie in 
verschillende relevante markten worden 
verbeterd door discriminatie minder 
aantrekkelijk te maken en door het 
makkelijker te maken om na te gaan of de 
niet-discriminatieverplichtingen worden 
nageleefd en door hierop toezicht te 
houden. In uitzonderlijke gevallen kan het
worden toegestaan als instrument wanneer
men er maar niet in slaagt binnen een 
redelijke termijn in verschillende markten 
een situatie te verwezenlijken waarin geen 
discriminatie plaatsvindt en waar geen of 
weinig vooruitzicht is op concurrentie op
infrastructuurgebied en men reeds een 
beroep heeft gedaan op een of meer andere 
maatregelen die eerder geschikt werden 
geacht. Het is uiterst belangrijk ervoor te 
zorgen dat met het opleggen van dit 
instrument de prikkels van de onderneming 
in kwestie om te investeren in haar netwerk 
niet worden weggenomen en negatieve 
gevolgen te voorkomen voor het welzijn 
van de consument. Het opleggen van 
functionele scheiding vereist een 
gecoördineerde analyse van verschillende 
relevante markten die verband houden met 
het toegangsnetwerk, in overeenstemming 
met de in artikel 16 van de Kaderrichtlijn 
beschreven marktanalyseprocedure. Bij het 
uitvoeren van de marktanalyse en het 
bepalen van de details van de maatregel, 
moeten de nationale regelgevende 
instanties met name aandacht besteden aan 
de producten die door de afzonderlijke 
bedrijfseenheden worden beheerd, 
rekening houdend met de uitrol van de 
netwerken en de mate van technologische 
vooruitgang, die van invloed kunnen zijn 
op de substitueerbaarheid van vaste en 
draadloze diensten. Om verstoring van de 
concurrentie op de interne markt te 
vermijden is voorafgaande goedkeuring 
van de voorstellen voor functionele 

dat alle downstreamexploitanten, met 
inbegrip van de eigen 
downstreamafdelingen van de verticaal 
geïntegreerde exploitant, volledig 
gelijkwaardige toegangsproducten kunnen 
worden geleverd. Met functionele 
scheiding kan de concurrentie in 
verschillende relevante markten worden 
verbeterd door discriminatie minder 
aantrekkelijk te maken en door het 
makkelijker te maken om na te gaan of de 
niet-discriminatieverplichtingen worden 
nageleefd en door hierop toezicht te 
houden. In uitzonderlijke gevallen kan zij
worden toegestaan als instrument wanneer 
er belemmeringen zijn voor de 
totstandbrenging in verschillende markten
van een situatie waarin geen discriminatie 
plaatsvindt en waar geen of weinig 
vooruitzicht is op effectieve concurrentie
van nieuwe infrastructuur en men reeds 
een beroep heeft gedaan op een of meer 
andere maatregelen die eerder geschikt 
werden geacht. Het is uiterst belangrijk 
ervoor te zorgen dat met het opleggen van 
dit instrument de prikkels van de 
onderneming in kwestie om te investeren 
in haar netwerk niet worden weggenomen 
en negatieve gevolgen te voorkomen voor 
het welzijn van de consument. Het 
opleggen van functionele scheiding vereist 
een gecoördineerde analyse van 
verschillende relevante markten die 
verband houden met het toegangsnetwerk, 
in overeenstemming met de in artikel 16 
van de Kaderrichtlijn beschreven 
marktanalyseprocedure. Bij het uitvoeren 
van de marktanalyse en het bepalen van de 
details van de maatregel, moeten de 
nationale regelgevende instanties met name 
aandacht besteden aan de producten die 
door de afzonderlijke bedrijfseenheden 
worden beheerd, rekening houdend met de 
uitrol van de netwerken en de mate van 
technologische vooruitgang, die van 
invloed kunnen zijn op de 
substitueerbaarheid van vaste en draadloze 
diensten. Om verstoring van de 
concurrentie op de interne markt te 
vermijden is voorafgaande goedkeuring 
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scheiding door de Commissie vereist. van de voorstellen voor functionele 
scheiding door de Commissie vereist.

Or. en

Motivering

Aangezien functionele scheiding een middel kan zijn om handhaving voor autoriteiten en 
regelgevers eenvoudiger te maken, zouden regelgevers deze maatregel moeten kunnen gebruiken 
op basis van een toekomstgericht plan (voor ernstige blijvende knelpunten) 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 "effectieve" 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 175
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) De tenuitvoerlegging van functionele 
scheiding betekent niet dat er geen 
passende coördinatiemechanismen 
moeten zijn tussen de afzonderlijke 
bedrijfseenheden om er voor te zorgen dat 
de rechten van de moedermaatschappij op 
economisch toezicht en beheerstoezicht 
beschermd worden.

Schrappen

Or. de

Motivering

De functionele scheiding van verticaal geïntegreerde telecommunicatieondernemingen is een 
verregaande en disproportionele ingreep in de rechten van bedrijven. Een zo drastisch 
instrument om mededinging te garanderen zou alleen nodig zijn, als de regulering van de 
toegangsmarkten tot nu toe had gefaald of het risico liep te falen. In werkelijkheid is zelfs de 
Commissie er niet in geslaagd dit falen vast te stellen. Integendeel, de bestaande regelingen 
garanderen voldoende toegang voor concurrenten tot de infrastructuur van een 
netwerkexploitant met aanmerkelijke macht op de markt.
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Amendement 176
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) Wanneer een verticaal geïntegreerde 
onderneming een groot deel of alle 
plaatselijke toegangsnetwerkactiva wenst 
af te stoten en deze wil onderbrengen in 
een afzonderlijk rechtpersoon met een 
andere eigenaar of door een afzonderlijke 
bedrijfseenheid op te richten die zich 
bezig houdt met toegangsproducten, moet 
de nationale regelgevende instantie 
nagaan welk effect dit heeft op de 
bestaande regelgevingsverplichtingen die 
zijn opgelegd aan de verticaal 
geïntegreerde exploitant om ervoor te 
zorgen dat eventuele nieuwe regelingen 
verenigbaar zijn met Richtlijn 
2002/19/EG (Toegangsrichtlijn) en 
Richtlijn 2002/22/EG 
(Universeledienstenrichtlijn). De 
desbetreffende nationale regelgevende 
instantie moet een nieuwe analyse 
uitvoeren van de markten waarop de 
gescheiden eenheid actief is en 
dienovereenkomstig verplichtingen 
opleggen, handhaven, wijzigen of 
intrekken. Hiertoe moet de nationale 
regelgevende instantie de onderneming 
kunnen verzoeken informatie te 
verstrekken.

Schrappen

Or. de

Motivering

De vrijwillige verkoop van netten hoeft niet wettelijk te worden geregeld.  De mogelijke gevolgen 
ervan voor de mededinging moeten worden beoordeeld in het licht van de bestaande nationale 
en Europese mededingingsregels. Het Commissievoorstel moet op dit punt worden verworpen.



PE407.629v01-00 88/107 AM\725135NL.doc

NL

Amendement 177
Alexander Alvaro

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45 bis) Carrierkeuze en -voorkeuze zijn 
essentiële peilers van de tot dusver 
gerealiseerde mededinging en moeten 
daarom op technologieneutrale wijze 
mogelijk voor eindgebruikers blijven. De 
bepaling waarmee de bevoegdheid wordt 
verleend een verplichting op dit gebied op 
te leggen, is ter wille van de consistentie 
in Richtlijn 2002/22/EG geschrapt en in 
Richtlijn 2002/19/EG ingevoegd.

Or. de

Motivering

Als carrierkeuze en -voorkeuze ook maar tijdelijk niet meer om wettelijke redenen verplicht 
zouden zijn, zou dit in de praktijk een onherstelbaar concurrentienadeel opleveren, dat gepaard 
zou gaan met een grote daling van de investeringen van concurrenten in infrastructuur en een 
ontmanteling van infrastructuur waarin al is geïnvesteerd.

Amendement 178
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Hoewel een nationale regelgevende 
instantie exploitanten die geen 
aanmerkelijke marktmacht bezitten 
verplichtingen onder sommige 
omstandigheden kan opleggen om eind-tot-
eindverbindingen of interoperabiliteit van 
diensten tot stand te brengen, moet dit wel 
gebeuren in overeenstemming met het 
regelgevingskader en met name met de 
kennisgevingsprocedures.

Hoewel een nationale regelgevende 
instantie exploitanten die geen 
aanmerkelijke marktmacht bezitten 
verplichtingen onder sommige 
omstandigheden kan opleggen om eind-tot-
eindverbindingen of interoperabiliteit van 
diensten tot stand te brengen of om 
efficiëntie, duurzame mededinging en 
maximale voordelen voor eindgebruikers 
te bevorderen, moet dit wel gebeuren in 
overeenstemming met het 
regelgevingskader en met name met de 
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kennisgevingsprocedures.

Or. en

Motivering

Op dit moment vragen ongereguleerde nettoegangsexploitanten buitensporige prijzen voor 
doorschakeling van verzoeken om gidsgegevens, en zij beletten de providers van gidsdiensten om 
zelf hun detailprijzen vast te stellen.  Er is geen reden waarom nettoegangsexploitanten andere 
prijzen zouden mogen aanrekenen dan voor andere, soortgelijke interconnectieproducten die 
vervoer van en naar een interconnectiepunt inhouden. Deze problemen moeten worden 
aangepakt om de eindgebruiker ten volle van de mededinging op het gebied van gidsdiensten te 
laten profiteren en de afschaffing van een gereguleerde universele dienst op retailniveau voor 
gidsdiensten mogelijk te maken. 

Amendement 179
Gabriele Albertini

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) De Commissie heeft de bevoegdheid 
uitvoeringsmaatregelen goed te keuren om 
de voorwaarden voor toegang tot digitale 
televisie- en radiodiensten zoals 
beschreven in bijlage I aan te passen aan 
markt- en technologische ontwikkelingen. 
Dit geldt tevens voor de minimumlijst van 
punten die met het oog op de 
transparantieverplichting moet worden 
bekend gemaakt. 

(47) De Commissie heeft de bevoegdheid 
uitvoeringsmaatregelen goed te keuren om 
de voorwaarden voor toegang tot digitale 
televisie- en radiodiensten zoals 
beschreven in bijlage I aan te passen aan 
markt- en technologische ontwikkelingen. 
Dit geldt tevens voor de minimumlijst van 
punten die met het oog op de 
transparantieverplichting moet worden 
bekend gemaakt. Bovendien moet de 
Commissie de bevoegdheid hebben 
wholesale-interconnectieverplichtingen op 
te leggen aan exploitanten die de toegang 
tot de eindgebruikers controleren, om 
ervoor te zorgen dat de eindgebruikers ten 
volle van de mededinging tussen 
gidsdiensten kunnen profiteren. Deze 
diensten zijn een essentieel instrument 
voor het gebruik van 
elektronischecommunicatiediensten en zij 
zijn in het bijzonder belangrijk voor 
oudere en gehandicapte gebruikers. 
Wholesalemaatregelen zijn met name 
wenselijk waar zij de afschaffing van de 
regulering van een universele dienst op 
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retailniveau zouden vergemakkelijken en 
de overgang naar een volledig 
concurrerende omgeving mogelijk maken.

Or. en

Motivering

Op dit moment vragen ongereguleerde nettoegangsexploitanten buitensporige prijzen voor 
doorschakeling van verzoeken om gidsgegevens, en zij beletten de providers van gidsdiensten om 
zelf hun detailprijzen vast te stellen (zie bijvoorbeeld de nieuwe marktaanbeveling van de 
Commissie, blz. 41). Er is geen reden waarom nettoegangsexploitanten andere prijzen zouden 
mogen aanrekenen dan voor andere, soortgelijke interconnectieproducten die vervoer van en 
naar een interconnectiepunt inhouden. Deze problemen moeten worden aangepakt om de 
eindgebruiker ten volle van de mededinging op het gebied van gidsdiensten te laten profiteren en 
de afschaffing van een gereguleerde universele dienst op retailniveau voor gidsdiensten mogelijk 
te maken. 

Amendement 180
Stefano Zappalà

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) De Commissie heeft de bevoegdheid 
uitvoeringsmaatregelen goed te keuren om 
de voorwaarden voor toegang tot digitale 
televisie- en radiodiensten zoals 
beschreven in bijlage I aan te passen aan 
markt- en technologische ontwikkelingen. 
Dit geldt tevens voor de minimumlijst van 
punten die met het oog op de 
transparantieverplichting moet worden 
bekend gemaakt. 

(47) De Commissie heeft de bevoegdheid 
uitvoeringsmaatregelen goed te keuren om 
de voorwaarden voor toegang tot digitale 
televisie- en radiodiensten zoals 
beschreven in bijlage I aan te passen aan 
markt- en technologische ontwikkelingen. 
Dit geldt tevens voor de minimumlijst van 
punten die met het oog op de 
transparantieverplichting moet worden 
bekend gemaakt. Bovendien moet de 
Commissie de bevoegdheid hebben 
wholesale-interconnectieverplichtingen op 
te leggen aan exploitanten die de toegang 
tot de eindgebruikers controleren, om 
ervoor te zorgen dat de eindgebruikers ten 
volle van de mededinging tussen 
gidsdiensten kunnen profiteren. Deze 
diensten zijn een essentieel instrument 
voor het gebruik van 
elektronischecommunicatiediensten en zij 
zijn in het bijzonder belangrijk voor 
oudere en gehandicapte gebruikers. 
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Wholesalemaatregelen zijn met name 
wenselijk waar zij de afschaffing van de 
regulering van een universele dienst op 
retailniveau zouden vergemakkelijken en 
de overgang naar een volledig 
concurrerende omgeving mogelijk maken.

Or. en

Motivering

Op dit moment vragen ongereguleerde nettoegangsexploitanten buitensporige prijzen voor 
doorschakeling van verzoeken om gidsgegevens, en zij beletten de providers van gidsdiensten om 
zelf hun detailprijzen vast te stellen (zie bijvoorbeeld de nieuwe marktaanbeveling van de 
Commissie, blz. 41). Er is geen reden waarom nettoegangsexploitanten andere prijzen zouden 
mogen aanrekenen dan voor andere, soortgelijke interconnectieproducten die vervoer van en 
naar een interconnectiepunt inhouden. Deze problemen moeten worden aangepakt om de 
eindgebruiker ten volle van de mededinging op het gebied van gidsdiensten te laten profiteren en 
de afschaffing van een gereguleerde universele dienst op retailniveau voor gidsdiensten mogelijk 
te maken. 

Amendement 181
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) De Commissie heeft de bevoegdheid 
uitvoeringsmaatregelen goed te keuren om 
de voorwaarden voor toegang tot digitale 
televisie- en radiodiensten zoals 
beschreven in bijlage I aan te passen aan 
markt- en technologische ontwikkelingen. 
Dit geldt tevens voor de minimumlijst van 
punten die met het oog op de 
transparantieverplichting moet worden 
bekend gemaakt.

(47) De Commissie heeft de bevoegdheid 
uitvoeringsmaatregelen goed te keuren om 
de voorwaarden voor toegang tot digitale 
televisie- en radiodiensten zoals 
beschreven in bijlage I aan te passen aan 
markt- en technologische ontwikkelingen. 
Dit geldt tevens voor de minimumlijst van 
punten die met het oog op de 
transparantieverplichting moet worden 
bekend gemaakt. Bovendien kan de 
Commissie de bevoegdheid hebben 
wholesale-interconnectieverplichtingen op 
te leggen aan exploitanten die de toegang 
tot de eindgebruikers controleren, om 
ervoor te zorgen dat de eindgebruikers ten 
volle van de mededinging tussen 
gidsdiensten kunnen profiteren. Deze 
diensten zijn een essentieel instrument 
voor het gebruik van 
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elektronischecommunicatiediensten en zij 
zijn in het bijzonder belangrijk voor 
oudere en gehandicapte gebruikers. 

Or. en

Motivering

Op dit moment vragen ongereguleerde nettoegangsexploitanten buitensporige prijzen voor 
doorschakeling van verzoeken om gidsgegevens, en zij beletten de providers van gidsdiensten om 
zelf hun detailprijzen vast te stellen.  Deze problemen moeten worden aangepakt om de 
eindgebruiker ten volle van de mededinging op het gebied van gidsdiensten te laten profiteren en 
de afschaffing van een gereguleerde universele dienst op retailniveau voor gidsdiensten mogelijk 
te maken. 

Amendement 182
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 47 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47 bis) Waar voor de tenuitvoerlegging 
van het communautaire elektronische 
communicatie- en radiospectrumbeleid 
harmonisatiemaatregelen moeten worden 
genomen die verder gaan dan technische 
uitvoeringsmaatregelen, dient de 
Commissie een wetgevingsvoorstel bij het 
Europees Parlement en de Raad in.

Or. en

Motivering

Maatregelen waarmee nieuwe essentiële bepalingen aan het regelgevingskader worden 
toegevoegd, moeten worden ingevoerd via een wetgevingsvoorstel. Alleen niet-essentiële 
elementen mogen worden ingevoegd via de comitologieprocedure.
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Amendement 183
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 47 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47 bis) Waar voor de tenuitvoerlegging 
van het communautaire elektronische 
communicatie- en radiospectrumbeleid 
harmonisatiemaatregelen moeten worden 
genomen die verder gaan dan technische 
uitvoeringsmaatregelen, dient de 
Commissie een wetgevingsvoorstel bij het 
Europees Parlement en de Raad in.

Or. en

Motivering

Amendement om te zorgen voor juridische samenhang met Besluit 1999/468/EG, overweging 7 
bis en artikel 1, lid 2: maatregelen waarmee nieuwe essentiële bepalingen aan het 
regelgevingskader worden toegevoegd, moeten worden ingevoerd via een wetgevingsvoorstel. 
Alleen niet-essentiële elementen mogen worden ingevoegd via de comitologieprocedure.

Amendement 184
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 47 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47 bis) Waar voor de tenuitvoerlegging 
van het communautaire elektronische 
communicatie- en radiospectrumbeleid 
harmonisatiemaatregelen moeten worden 
genomen die verder gaan dan technische 
uitvoeringsmaatregelen, dient de 
Commissie een wetgevingsvoorstel bij het 
Europees Parlement en de Raad in.

Or. en
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Motivering

Amendement om te zorgen voor juridische samenhang met Besluit 1999/468/EG, overweging 7 
bis en artikel 1, lid 2:  Maatregelen waarmee nieuwe essentiële bepalingen aan het 
regelgevingskader worden toegevoegd, moeten worden ingevoerd via een wetgevingsvoorstel. 
Alleen niet-essentiële elementen mogen worden ingevoegd via de comitologieprocedure.

Amendement 185
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) De invoering van de eisen van 
diensten- en technologieneutraliteit bij het 
toewijzen zal samen met de mogelijkheid 
om rechten over te dragen tussen 
ondernemingen de vrijheid en middelen 
om elektronische communicatiediensten 
te verstrekken en audiovisuele 
mediadiensten aan het publiek aan te 
bieden vergroten en het zo makkelijker 
maken doelstellingen van algemeen 
belang te verwezenlijken. Aan bepaalde 
doelstellingen van algemeen belang die 
zijn opgelegd aan omroepen voor het 
verlenen van audiovisuele diensten kan 
dan ook steeds makkelijker worden 
voldaan zonder dat individuele 
gebruiksrechten moeten worden verleend. 
Het gebruik van specifieke criteria om 
spectrum toe te wijzen aan omroepen zou 
alleen gerechtvaardigd zijn wanneer die 
van fundamenteel belang zijn om te 
voldoen aan bepaalde doelstellingen van 
algemeen belang die zijn vastgelegd in de 
nationale wetgeving. Procedures die 
verband houden met het nastreven van 
doelstellingen van algemeen belang 
moeten onder alle omstandigheden 
transparant, objectief, evenredig en niet-
discriminerend zijn.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Zie de motivering bij de amendementen op de overwegingen 21 en 22.

Amendement 186
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) De invoering van de eisen van 
diensten- en technologieneutraliteit bij het 
toewijzen zal samen met de mogelijkheid 
om rechten over te dragen tussen 
ondernemingen de vrijheid en middelen 
om elektronische communicatiediensten 
te verstrekken en audiovisuele 
mediadiensten aan het publiek aan te 
bieden vergroten en het zo makkelijker 
maken doelstellingen van algemeen 
belang te verwezenlijken. Aan bepaalde 
doelstellingen van algemeen belang die 
zijn opgelegd aan omroepen voor het 
verlenen van audiovisuele diensten kan 
dan ook steeds makkelijker worden 
voldaan zonder dat individuele 
gebruiksrechten moeten worden verleend. 
Het gebruik van specifieke criteria om 
spectrum toe te wijzen aan omroepen zou 
alleen gerechtvaardigd zijn wanneer die 
van fundamenteel belang zijn om te 
voldoen aan bepaalde doelstellingen van 
algemeen belang die zijn vastgelegd in de 
nationale wetgeving. Procedures die 
verband houden met het nastreven van 
doelstellingen van algemeen belang 
moeten onder alle omstandigheden 
transparant, objectief, evenredig en niet-
discriminerend zijn.

Schrappen

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten zonder beperkingen over essentiële culturele uitzonderingen kunnen 
beslissen.
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Amendement 187
Dominique Vlasto

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

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten de mogelijkheid behouden systemen te handhaven of in te voeren waarbij de 
verplichting tot het betalen van gebruiksvergoedingen is vervangen door een verplichting te 
voldoen aan bepaalde doelstellingen van algemeen belang. Dergelijke systemen zijn gebruikelijk 
wanneer terrestrische zendfrequenties doelstellingen van mediapluralisme dienen.

Amendement 188
Anne Laperrouze

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

Or. fr
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Motivering

De lidstaten moeten de mogelijkheid behouden regelingen te handhaven of in te voeren waarbij 
de verplichting te betalen voor spectrumgebruik is vervangen door de verplichting te voldoen 
aan doelstellingen van algemeen belang. Dergelijke regelingen, die helpen om de doelstelling 
van pluralisme in de media te halen, zijn standaard voor terrestrische zendfrequenties.

Amendement 189
Rebecca Harms

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

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten de mogelijkheid behouden systemen te handhaven of in te voeren waarbij de 
verplichting tot het betalen van gebruiksvergoedingen is vervangen door een verplichting te 
voldoen aan bepaalde doelstellingen van algemeen belang. Dergelijke systemen zijn gebruikelijk 
wanneer terrestrische zendfrequenties doelstellingen van mediapluralisme dienen.

Amendement 190
Robert Goebbels

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 

Schrappen
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spectrum.

Or. en

Motivering

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. Dit zou uiteindelijk ten koste gaan van 
de consumenten (en eindgebruikers) in de EU.

Amendement 191
Erna Hennicot-Schoepges

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

Or. en

Motivering

Deze bepaling kan ertoe leiden dat kosten worden aangerekend voor alle satelliettransmissies, 
downlink en uplink. Zij is in strijd met de principes die op de gemeenschappelijke markt gelden 
met betrekking tot vrijstelling van vergunning, vrije ontvangst en de verwijdering van 
belemmeringen voor schotelantennes om grensoverschrijdende diensten te ontvangen.
Deze bepaling zal moeilijk uit te voeren zijn, bezitters van schotelantennes zullen erdoor worden 
verplicht hun antennes te registreren en de bepaling zal leiden tot administratieve rompslomp.
De lidstaten moeten de mogelijkheid behouden een systeem te handhaven of in te voeren waarbij 
de verplichting tot het betalen van gebruiksvergoedingen is vervangen door een verplichting te 
voldoen aan bepaalde doelstellingen van algemeen belang, zoals gebruikelijk is voor 
terrestrische zendfrequenties.
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Amendement 192
Mary Honeyball

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

Or. en

Amendement 193
Catherine Trautmann

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.

(50) Elke volledige of gedeeltelijke 
vrijstelling van de verplichting de 
vergoedingen of kosten te betalen die zijn 
vastgesteld voor het gebruik van spectrum
moet objectief en transparant zijn en 
gebaseerd op andere verplichtingen van 
algemeen belang in de nationale 
wetgeving.

Or. en

Motivering

Amendement 8 van Ignasi Guardans Cambó. De lidstaten moeten de mogelijkheid behouden 
systemen te handhaven of in te voeren waarbij de verplichting tot het betalen van 
gebruiksvergoedingen wordt vervangen door een verplichting te voldoen aan doelstellingen van 
algemeen belang. Dergelijke systemen zijn gebruikelijk wanneer terrestrische frequenties 
doelstellingen van mediapluralisme dienen.
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Amendement 194
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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.

(50) Elke volledige of gedeeltelijke 
vrijstelling van de verplichting de 
vergoedingen of kosten te betalen die zijn 
vastgesteld voor het gebruik van spectrum
moet objectief en transparant zijn en 
gebaseerd op andere verplichtingen van 
algemeen belang in de nationale 
wetgeving.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten de mogelijkheid behouden 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 
wanneer terrestrische radiofrequenties doelstellingen van mediapluralisme dienen.

Amendement 195
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Omdat een individueel gebruiksrecht 
beperkingen betekent voor de vrije toegang 
tot radiofrequenties mag een dergelijk niet-
verhandelbaar recht slechts een beperkte 
geldigheidsduur hebben. Wanneer de 
geldigheidsduur van gebruiksrechten wel 
kan worden verlengd, moeten de lidstaten 
eerst een herziening uitvoeren, met 
inbegrip van een openbare raadpleging, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
markt, de dekking en de technologische 
ontwikkelingen. Gezien de 
spectrumschaarste moeten individuele 
rechten die aan ondernemingen worden 

(51) Omdat een individueel gebruiksrecht 
beperkingen betekent voor de vrije toegang 
tot radiofrequenties mag een dergelijk niet-
verhandelbaar recht slechts een beperkte 
geldigheidsduur hebben. Wanneer de 
geldigheidsduur van gebruiksrechten wel 
kan worden verlengd, moeten de lidstaten 
eerst een herziening uitvoeren, met 
inbegrip van een openbare raadpleging, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
markt, de dekking en de technologische 
ontwikkelingen. Bij deze herziening 
moeten de lidstaten de belangen van de 
houders van rechten en van consumenten 
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verleend regelmatig worden herzien. Bij 
deze herziening moeten de lidstaten de 
belangen van de houders van rechten 
afwegen tegen de noodzaak de invoering 
aan te moedigen van de handel in spectrum 
en een meer flexibel gebruik van spectrum 
door middel van daar waar mogelijk 
algemene machtigingen.

(rekening houdend met gedane 
investeringen, investerings- en 
innovatiepotentieel en de noodzaak te 
zorgen voor zekerheid voor ondernemers)
afwegen tegen de noodzaak de invoering 
aan te moedigen van de handel in spectrum 
en een meer flexibel gebruik van spectrum 
door middel van daar waar mogelijk 
algemene machtigingen.

Or. en

Motivering

Bij de evaluatie van de bestaande rechten inzake radiospectrumgebruik

- moet rekening worden gehouden met de zakenmodellen van bepaalde sectoren van de 
communicatiesector, bijvoorbeeld satellietexploitatie; en tevens

- moeten investeringen en innovatie in deze sectoren worden bevorderd, in het voordeel van 
de Europese bedrijven.

In een satellietsysteem worden bijvoorbeeld diverse jaren ontwerp- en bouwtijd geïnvesteerd. Na 
de lancering heeft een satelliet een verwachte levensduur van 15-20 jaar. Om te zorgen voor 
zekerheid voor ondernemers, investeringen en innovatie is het van vitaal belang dat er een 
legitieme verwachting is dat de vergunning voor die periode wordt verlengd.

Amendement 196
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 57 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 
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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.

Or. en

Motivering

Het kan niet worden ontkend dat de ITU van groot belang is bij het opstellen van internationaal 
bindende verordeningen voor het efficiënte gebruik van spectrum en orbit die uitgaat 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 197
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 58 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58 bis) De Commissie moet de 
ontwikkeling van de mededinging op 
infrastructuurgebied in de 
elektronischecommunicatiesector in 
samenwerking met het orgaan van 
Europese regelgevende instanties op het 
gebied van telecommunicatie (Body of 
European Regulators in Telecom, BERT) 
volgen. In 2014 moet zij een evaluatie van 
sectorspecifieke ex-anteregulering 
uitvoeren, met het oog op de beoordeling 
van de geleidelijke uitfasering van deze 
regulering samen met de handhaving 
ervan in lidstaten en op subnationale 
markten waar mededinging op 
infrastructuurgebied nog niet haalbaar is.

Or. en
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Amendement 198
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59) De maatregelen die vereist zijn voor 
de tenuitvoerlegging van de Kader-, 
Toegangs-, en Machtigingsrichtlijn moeten 
worden vastgesteld in overeenstemming 
met Besluit 1999/468/EG van de Raad van 
28 juni 1999 tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de uitoefening van de 
aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden.

(59) De maatregelen die vereist zijn voor 
de tenuitvoerlegging van de Kader-, 
Toegangs-, en Machtigingsrichtlijn moeten 
worden vastgesteld in overeenstemming 
met Besluit 1999/468/EG van de Raad van 
28 juni 1999 tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de uitoefening van de 
aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden. Maatregelen die 
negatieve gevolgen kunnen hebben voor 
doelstellingen van het door de lidstaten 
gevoerde cultuur- en mediabeleid, mogen 
niet door de Commissie in de vorm van 
uitvoeringsmaatregelen worden genomen.

Or. en

Motivering

De voorgestelde waarborg is van essentieel belang, gelet op de uitgebreide 
uitvoeringsbevoegdheden die aan de Commissie worden verleend.

Amendement 199
Mary Honeyball

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59) De maatregelen die vereist zijn voor 
de tenuitvoerlegging van de Kader-, 
Toegangs-, en Machtigingsrichtlijn moeten 
worden vastgesteld in overeenstemming 
met Besluit 1999/468/EG van de Raad van 
28 juni 1999 tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de uitoefening van de 
aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden.

(59) De maatregelen die vereist zijn voor 
de tenuitvoerlegging van de Kader-, 
Toegangs-, en Machtigingsrichtlijn moeten 
worden vastgesteld in overeenstemming 
met Besluit 1999/468/EG van de Raad van 
28 juni 1999 tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de uitoefening van de 
aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden. Maatregelen die 
negatieve gevolgen kunnen hebben voor 
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doelstellingen van het door de lidstaten 
gevoerde cultuur- en mediabeleid, mogen 
niet door de Commissie in de vorm van 
uitvoeringsmaatregelen worden genomen.

Or. en

Amendement 200
Angelika Niebler

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 

Schrappen
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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.

Or. de

Motivering

De door de Commissie voorgestelde bevoegdheid richtsnoeren vast te stellen via de 
regelgevingsprocedure met toetsing beperkt aanzienlijk de rechten van het Europees Parlement 
en moet daarom worden verworpen.

Amendement 201
Rebecca Harms

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 

(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 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. 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. Gezien het feit dat het 
volgen van de regelgevingsprocedure met 
toetsing binnen de normale termijn in 
bepaalde uitzonderlijke gevallen de tijdige 
goedkeuring van uitvoeringsmaatregelen 
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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 
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. 

kan belemmeren, moeten het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie snel 
handelen om de tijdige goedkeuring van 
deze maatregelen te garanderen.

Or. en

Motivering

Harmonisatiemaatregelen waarmee nieuwe essentiële bepalingen aan het regelgevingskader 
worden toegevoegd, moeten worden ingevoerd via een wetgevingsvoorstel. Alleen niet-essentiële 
elementen mogen worden ingevoegd via de comitologieprocedure.

Amendement 202
Patrizia Toia

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 

(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. Uit 
hoofde van de kaderrichtlijn en de 
machtigingsrichtlijn moet de Commissie 
ook de bevoegdheid worden verleend om 
de regelgeving voor pan-Europese 
diensten zoals wereldwijde 
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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 
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. 

telecommunicatiediensten te 
harmoniseren. 

Or. en

Motivering

Overweging 60 bevat een opsomming van de bevoegdheden die aan de Commissie moeten 
worden verleend.  Een daarvan is de bevoegdheid om de handhaving van de bepalingen van het 
regelgevingskader te harmoniseren.  Pan-Europese diensten komen bij uitstek in aanmerking 
voor de geharmoniseerde toepassing van deze bepalingen.  Mondiale telecommunicatiediensten 
(GTS) waarlangs multinationale ondernemingen in verschillende Europese landen en vaak op 
verschillende continenten met elkaar in verbinding staan, zijn een goed voorbeeld van de pan-
Europese diensten waarvoor de nationale regelgevende bepalingen door de Commissie moeten 
worden geharmoniseerd.
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